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Objectiu del projecte 

 
L’objectiu del present projecte és el de dissenyar una indústria alimentària elaboradora 

de te kombucha instantani. El kombucha és un cultiu simbiòtic de llevats i bacteris, el 

consum del qual ha tendit a augmentar els últims anys. És per aquest motiu i per les 

propietats probiòtiques que presenta el producte que s’escull com a matèria primera a 

transformar. L’objectiu de la comercialització en forma de pols soluble aglomerada és el 

d’allargar la vida útil del producte i facilitar-ne el consum. 

 
Situació i emplaçament 

 
La indústria és ubicada al Polígon Industrial Pla de Baix d’Olot, la Garrotxa. Es troba a 

poc més d’1 km del nucli urbà d’Olot i a menys d’1 km de la carretera nacional N-260, 

amb accés directe a l’autovia A-26. L’emplaçament compta amb espai suficient per a les 

activitats presents i per a possibles futures ampliacions i també amb subministrament 

garantit i suficient d’aigua potable, electricitat i combustible. 

 

Projecte 

 
En el present projecte es realitza un estudi de mercat del producte mitjançant una 

enquesta a 200 persones, ja que es tracta d’un producte innovador i no existeixen dades 

de mercat d’aquest. S’analitzen i avaluen diferents alternatives per aquest, s’efectua el 

dimensionament del procés productiu, les edificacions i instal·lacions necessàries, i es 

determina la viabilitat econòmica de la inversió. 

 

Necessitats 

 
• Edificacions 

Les parcel·les en les que es troba la nau compten amb una superfície de 4.266 m2. La 

indústria té una superfície útil de 45x29 m i una superfície construïda de 1.408 m2. 
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• Instal·lacions 

S’han dimensionat les següents instal·lacions: 

- Instal·lació elèctrica, per abastir tots els aparells que requereixen corrent elèctric. 

La potència total dels equips és de 550 kW i es contracta una potència de 530 

kW. 

- Instal·lació hidràulica i de sanejament, amb la finalitat d’abastir els aparells que 

requereixen aigua freda i calenta, subministrar l’aigua necessària en el procés 

productiu i evacuar les aigües pluvials i residuals de la indústria. El consum 

d’aigua de la indústria és de 3.240 m3 anuals. 

- Instal·lació contra incendis, pel càlcul de la densitat de càrrega de foc ponderada 

i corregida de l’edifici i la classificació del risc de la indústria. S’han establert 

també els requisits constructius, com són extintors, enllumenat d’emergència, un 

BIE i un hidrant exterior. 

- Instal·lació frigorífica, per subministrar la càrrega de fred necessària en la cambra 

de refrigeració present a la indústria.  

- Instal·lació calorífica, per al subministrament de l’aigua calenta requerida a la 

indústria. Per a l’aigua calenta sanitària, es necessita una caldera de 800 kW. Per 

altra banda, per escalfar l’aigua de procés, es dimensionen dues calderes, de 430 

i 1.000 kW, per obtenir vapor saturat a partir de biomassa.  

 

• Matèria prima 

Els requeriments de matèria prima diaris necessaris queden descrits a la Taula 1. 
Taula 1. Quantitat de matèria prima diària necessària 

Producte Quantitat 

Sucre 2.522,90  kg/dia 

Aigua 4.985,90 L/dia 

Fulles de te 1.081,24  kg/dia 

Bosses monodosis 1.744.200  bosses/dia 

Caixes per 20 monodosis 87.210 caixes/dia 

Llaunes de 20 dosis 58.140 llaunes/dia 

Caixes de cartró 2.907 caixes/dia 
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Procés productiu 
A la Figura 1 es veu cada etapa del procés productiu de la indústria. 

 
Figura 1. Diagrama del procés productiu 
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Pla productiu 

 
La capacitat productiva de la indústria és de 2,85 milions de dosis diàries i es troba en 

ple funcionament 244 dies anuals. Per tant, la producció anual és de 695,4 milions de 

dosis. L’horari de la indústria és de 8.00 h a 18.00h, treballant diferents franges horàries 

segons cada treballador.  

 
Programa d’execució del projecte 

 
Mitjançant el mètode PERT s’ha establert que el temps mínim d’execució del projecte és 

de 131 dies i el camí crític a seguir és el següent: moviment de terres, fonamentació, 

sanejament, estructura, coberta, tancaments exteriors, tancaments practicables, 

instal·lació elèctrica, instal·lació de maquinària, acabats i proves de funcionament. 

 

Avaluació econòmica 

 
El pressupost total del projecte ascendeix a la quantitat de 4.353.366,70 €. 

El benefici anual projectat a la indústria, suposant un 100% de vendes del producte 

elaborat, és de 3.148.751,91 €/any, obtingut a partir de la diferència dels costos anuals 

i els ingressos obtinguts de la venda del producte.  

El Valor Actual Net (VAN), amb una taxa d’actualització del 2%, és de 66.995.604,09 €. 

La Taxa Interna de Rendiment (TIR) és de 78% i el VAN/k és de 15,38 €. Quant al Pay-
Back, es determina que es recupera la inversió el segon any. 

Ja que el VAN és positiu, la TIR és superior a l’interès bancari del moment, el rati VAN/k 

es considera suficient i el temps de recuperació de la inversió és baix, es conclou que el 

projecte té una viabilitat econòmica. 

 

 

 

 

Olot, 24 d’agost del 2017 

 

L’estudiant del Grau en Enginyeria Agroalimentària, 

 

Marta Plana Ferrés 
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Una vegada acabat el treball final de grau, voldria donar les gràcies a totes les persones 
que han fet possible la seva realització. 
 
En primer lloc, vull agrair de forma molt especial al tutor d’aquest projecte, el Dr. Jaume 
Puig i Bargués, el seu suport, interès i predisposició mostrats durant tota la realització 
del projecte. La seva professionalitat i competència han permès els resultats obtinguts 
en el present treball. Agrair també a la Dra. Monica Toldrà Alegret, la Dra. Maria Àngels 
Pelach Serra i al Dr. Gerard Arbat Pujolràs, la informació facilitada i les correccions 
rebudes. Moltes gràcies pel vostre interès en el meu projecte. 
En segon lloc, vull fer referència al personal docent del Grau en Enginyeria 
Agroalimentària; gràcies pel tracte rebut durant aquests quatre anys, tan pròxim però 
alhora tan professional. Vosaltres m’heu permès arribar on sóc ara. 
 
També vull donar les més sinceres gràcies als meus pares per haver-me donat 
l’oportunitat de continuar els meus estudis i per haver-me animat sempre que ha calgut. 
Gràcies per haver confiat en mi en moments en què ni jo mateixa ho he fet al llarg 
d’aquests quatre anys i, especialment, durant la realització d’aquest treball. Com sempre, 
heu estat un pilar fonamental. Agrair també a la Laura i en Cesc les facilitats rebudes en 
el treball.  
 
Per altra banda, vull donar les gràcies a tots els meus companys de classe per les 
experiències viscudes durant l’etapa universitària. En especial, us vull donar les gràcies 
a vosaltres: Ariana, Iciar, Gerard i Lluís; per haver tingut la paciència necessària per a 
resoldre’m aquells dubtes tant inquietants i per a distreure’m quan ja no podia més.  
Per anar acabant, m’agradaria agrair a la Roser el seu grau de competència en llengua 
catalana. Gràcies per ajudar-me quan no m’han sortit les paraules. Gràcies, Berta, per 
aïllar-me a la biblioteca els matins d’estiu. I no m’oblido de vosaltres, Núria i Judit. 
Gràcies per les estones al pis, tant d’estudi com de desconnexió. I a tu també, Marc, per 
haver-me fet costat des de la distància. 
 
Finalment, vull agrair a les institucions que, tot i ser estudiant, m’han dedicat un moment 
del seu temps per facilitar-me la informació sol·licitada. 
 
Moltíssimes gràcies a tots i a cadascú de vosaltres per fer possible aquest treball. 
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1. OBJECTE I ANTECEDENTS 
 

L’objectiu del present projecte és el de dissenyar una indústria alimentària elaboradora 

de te kombucha instantani. Es realitza un estudi de mercat del producte i s’analitzen i 

avaluen diferents alternatives per aquest producte. S’efectuarà el dimensionament del 

procés productiu, les edificacions i instal·lacions necessàries, i es determinarà la viabilitat 

econòmica de la inversió. El kombucha és un cultiu simbiòtic de fongs, llevats i bacteris, 

el consum del qual ha tendit a augmentar els últims anys. És per aquest motiu i per les 

propietats probiòtiques que presenta el producte que s’escull com a matèria primera a 

transformar i comercialitzar en forma de te instantani.  

 
Es preveu que la indústria, ubicada al Polígon Industrial Pla de Baix d’Olot,  comercialitzi 

el producte a nivell d’Espanya.  

 

2. CONDICIONANTS DEL PROJECTE 
 

2.1. Condicionants naturals 
La indústria es troba a les coordenades UTM (X; Y): (456413,6; 4670924,6), a una altura 

de 426 m sobre el nivell del mar. El sòl de la parcel·la és urbà i sense edificacions. 

 
La parcel·la es troba a poc més d’1 km del nucli urbà d’Olot i a menys d’1 km de la 

nacional N-260, amb accés directe a l’autovia A-26. Compta amb espai suficient per a 

les activitats presents i per a possibles futures ampliacions i també amb subministrament 

garantit i suficient d’aigua potable, electricitat i combustible. 

 
Per a més informació, consultar l’annex 5: Situació i emplaçament i els plànols 1, 2 i 3. 

 

2.2. Condicionants legals 
La construcció de la indústria s’ha realitzat amb concordança amb la normativa catalana, 

espanyola i/o europea. Els principals condicionants legals que s’han tingut en compte 

per a la redacció del projecte són els citats a continuació. 

 

-  Condicionants legals en construcció 

o Codi Tècnic de l’Edificació: Document bàsic de Seguretat Estructural (SE). 
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- Condicionants legals en instal·lacions 

o Codi Tècnic de l’Edificació: Document Bàsic d’Habitabilitat i Salubritat 

(HS). 

o Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els llocs de treball.  

o Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT). 

o Codi Tècnic de l’Edificació: Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi 

(SI). 

o Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials 

(RSCIEI). 

o Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE). 

o Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques. 

 

- Condicionants legals del procés  

o Reglament CE núm. 852/2004, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene 

dels productes alimentaris. 

o Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, circulació i comerç del 

te i derivats.  

 

- Condicionants en incidència ambiental i seguretat i salut 

o Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. 

o Llei de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. 

o Llei d’aigües. 

o Llei de residus i sòls contaminats. 

o Llei de protecció contra la contaminació acústica. 

o Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

o Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en 

el lloc de treball 

 

2.3. Condicionants de mercat 
Recentment s’ha començat a comercialitzar en el mercat català el te kombucha líquid. 

En el present projecte s’opta per la comercialització del producte instanteneïtzat, amb la 

finalitat de facilitar als consumidors la compra i el consum del producte i d’augmentar-

ne la vida útil, creant així també un producte innovador.  
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La incorporació d’un producte nou al mercat pot suposar un risc, però aquest es 

considera nul i es preveu com a avantatge ja que ha resultat positiva la viabilitat 

econòmica del projecte i les seves expectatives.  

Gràcies als resultats de l’enquesta realitzada per l’estudiant redactora del present 

projecte a 200 persones, es preveu una acceptació del nou producte al mercat i una 

disposició de la població a pagar-ne el seu valor afegit degut a la seva elaboració i 

qualitat.    

Per a més informació, consultar l’annex 2: Estudi de mercat. 

 

2.4. Condicionants del promotor 
El promotor ha fixat la condició d’abastir la totalitat dels consumidors d’Espanya del 

producte produït. Elaborar un producte amb el mínim consum de combustibles gasosos 

i amb el màxim respecte amb el medi ambient eren altres condicionants per part del 

promotor. Per últim, es requeria situar la nau industrial en una zona on es poguessin 

realitzar sense problemes futures ampliacions. 

3. SITUACIÓ ACTUAL 
 

3.1. Localització i comunicacions 
La indústria s’ubica al Polígon Industrial Pla de Baix d’Olot, la Garrotxa. Concretament, 

al Mas Guardiola, en dues parcel·les d’un total de 4.266 m2, 1.408 m2 dels quals es 

destinaran a la construcció d’una nau industrial de 1.305 m2 de superfície útil. 

 
3.2. Descripció de l’activitat 

El projecte és de nova construcció ja que el sòl urbà on s’ubicarà la parcel·la, actualment 

no està edificat. 

 
3.3. Mitjans disponibles 

Actualment a la parcel·la no s’hi troba cap mitjà disponible que es pugui utilitzar per a 

la construcció de la nau industrial. És per aquest motiu que la totalitat de les 

instal·lacions es projecten com a noves. 

 

3.4. Resultats econòmics 
Ja que la indústria projectada no existeix actualment, no es disposa de resultats de 

viabilitat econòmica reals.  
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4. ALTERNATIVES DEL PROJECTE 
A la Taula 1 s’identifiquen les diferents alternatives que s’han proposat per el projecte 

per a cada aspecte analitzat. L’alternativa escollida es troba ressaltada en negreta. 

L’anàlisi detallada de la identificació, avaluació i selecció de les alternatives es troba en 

l’annex 3: Estudi d’alternatives. 
Taula 1. Identificació i elecció de les alternatives 

Aspecte Alternativa 

Localització de la indústria Barcelona 

Girona 

Olot 

Besalú 

Format del producte a comercialitzar Te líquid 

Te instantani 

Capacitat productiva de la indústria Reduïda 

Elevada 

Horari laboral Horari fix 

Horari variable 

Mix d’horaris 

Procedència de l’aigua utilitzada Aigua envasada 

Osmosi inversa 

Tipus de sucre utilitzat Sucre morè 

Sucre blanc 

Tipus de te utilitzat Te verd 
Te negre 

Tipologia de la construcció de la fàbrica Fàbrica lineal 

Fàbrica en U 

Material de l’estructura de la nau Formigó in situ 

Formigó prefabricat 

Temps de fermentació el cultiu Període variable segons producte 

Tipus de comercialització Grans cadenes de supermercats 

Botigues ecològiques 
Pròpia agrobotiga 
Via online 
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5. ENGINYERIA DEL PROJECTE 

 
5.1. Enginyeria del procés 
 

5.1.1. Programa productiu 

 
La indústria preveu comercialitzar el seu producte a nivell d’Espanya. Tenint en compte 

el nombre d’habitants a Espanya, els resultats de les enquestes realitzades en l’estudi 

de mercat d’aquest projecte  i el rang d’edat esperat en els consumidors, s’obté el valor 

dels possibles consumidors del producte. Es preveu que el 20 % d’aquests, en total 6,65 

milions de persones, consumeixin el producte. Tenint en compte els consumidors i la 

freqüència esperada de consum, s’ha projectat una capacitat productiva per a la indústria 

de 2,85 milions de dosis diàries. La indústria es troba en ple funcionament 244 dies 

anuals i, per tant, la producció anual és de 695,4 milions de dosis. 

 
L’horari del procés productiu és de 8 h diàries consecutives (8:30-16:30 h) i les tasques 

queden dividides en tres línies de procés. L’horari d’oficines de 8 h diàries partides (9:00-

14:00 h i 15:00-18:00 h). A les 8:00h del matí es realitzen 30 minuts de neteja a tota la 

indústria i la neteja es torna a reprendre de les 11:30 h i fins les 17:00h, que es netegen 

les sales a mesura que acaben les respectives jornades diàries. 

La recepció del producte es realitza entre 9:00 i 10:00 h del matí i entre 15:00 i 16:00 h 

de la tarda, coincidint amb l’hora d’inici d’oficines per a portar un control acurat de la 

recepció del producte. Per últim, l’expedició es comença a preparar a les 11:00 h, 

coincidint amb el moment en què surt el primer lot de producte encaixat, i fins les 

17:00h. L’expedició es realitza de 15:00h a 17:00h.  
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Els horaris anteriorment citats es poden veure representats a la Taula 2 i la totalitat de 

la informació del programa productiu es troba a l’annex 9: Pla productiu. 

 
Taula 2. Distribució d'horaris per les diferents tasques de la indústria 

 
 

5.1.2. Procés productiu 

 
• Recepció de la matèria primera 

Les matèries primeres que es reben a la indústria per a l’elaboració del producte són el 

sucre i el te i són emmagatzemades al magatzem de matèria prima. Per altra banda, es 

reben també envasos i embalatges com a matèries auxiliars d’elaboració, que són 

emmagatzemats al magatzem d’envasos. 

Per tots els casos, una mostra representativa de la matèria rebuda és sotmesa a un 

control de qualitat per assegurar la seguretat alimentària del producte des de l’inici del 

procés. 

 
• Extracció del te 

S’obté el te líquid a partir de les fulles de te i d’aigua tractada per osmosi inversa, 

procedent de subministrament urbà i de la reutilització d’etapes posteriors. Una vegada 

s’ha extret el te de les fulles, aquestes es filtren i el te líquid es condueix fins la següent 

etapa. 

 
 
 
 
 
 
 

Tasca/horari 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
Oficines
Recepció	producte
Comprovació	equips
Osmosi
Extracció	del	te	+	filtre
Pasteurització
Omplir	tancs	fermentació
Inoculació
Decantació
Omplir	tancs	alliberació	de	gas
Centrifugació
Evaporació
Deshidratació
Aglomeració
Ensavament
Etiquetatge
Encaixat
Neteja
Preparació	expedició
Expedició
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• Pasteurització 
Mitjançant un pasteuritzador de plaques, amb un procés discontinu de 30 minuts a 65ºC, 

es pasteuritza el producte amb l’objectiu de destruir els microorganismes patògens i 

enzims deteriorants que es puguin trobar al producte. Al fer-ho, s’allarga la vida útil del 

producte i s’aconsegueixen les mínimes modificacions de la seva qualitat. 

 

• Inoculació 
La inoculació del cultiu iniciador al te líquid és el major punt crític de la totalitat del 

procés degut a la sensibilitat del cultiu. S’ha d’assegurar un perfecte maneig de l’etapa 

per part del tècnic. El te pasteuritzat és dipositat en tancs i, en cada un d’ells, s’inocula 

un cultiu simbiòtic, que serà el responsable de la fermentació del producte.  

La primera inoculació és realitzada amb un cultiu extern a la indústria. A partir del segon 

lot de productes elaborats i per a tots els consecutius, el cultiu serà recuperat a la 

decantació i reutilitzat.  

El factor de creixement amb el que compta el cultiu permetrà tenir sempre els llevats, 

bacteris i microorganismes del mateix actius, extraient les parts velles d’aquest.  

 

• Fermentació 
El te inoculat restarà en repòs en tancs d’acer inoxidable per a donar lloc a la 

fermentació. Les condicions de la sala cal que siguin controlades, a una temperatura de 

23ºC, absència de llum directa i una bona oxigenació.  

Es realitzaran controls de pH, acidesa i temperatura per a controlar l’evolució de la 

fermentació durant els primers 10 dies. A partir de l’onzè dia, s’inicien els controls 

gustatius per part dels tècnics de control, amb la finalitat de determinar el moment 

exacte d’aturar la fermentació.  

El temps orientatiu de fermentació serà de 12 dies, per al cas d’un producte menys 

fermentat, i de 15-20 dies per a un producte menys ensucrat, però més àcid. 

 

• Decantació 

Mitjançant un decànter es recupera el cultiu iniciador inoculat en el líquid ja fermentat. 
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• Alliberament de gas 
El te líquid fermentat es diposita de nou en dipòsits d’acer inoxidable, tancats 

hermèticament, i resta en repòs durant unes 48 hores. La finalitat de l’etapa és que el 

producte alliberi el seu gas, adquirint així unes bombolles que l’hi proporcionaran una 

millora sensorial.  

 

• Centrifugació 
Una vegada alliberat el gas del producte, mitjançant centrífugues es separen els sòlids 

en suspensió evitant així la terbolesa en el producte final.   

 

• Evaporació 
Mitjançant evaporadors al vuit de simple efecte de tubs verticals s’elimina el 60% del 

contingut d’aigua del producte, mitjançant un tractament tèrmic suau de 5 minuts a 

60ºC. L’aigua evaporada és reutilitzada per a l’extracció de te, una vegada aquesta s’hagi 

filtrat novament.  

 

• Deshidratació per atomització 
El producte, amb un 40% d’aigua, s’asseca per convecció en aire calent fins a l’obtenció 

d’un producte amb un contingut del 10 % d’aigua. El producte sòlid polvoritzat s’obté a 

partir d’una deshidratació per atomització a uns 65ºC.  

Novament, l’aigua evaporada és reutilitzada per a l’extracció de te, una vegada aquesta 

s’hagi tornat a filtrar mitjançant l’equip d’osmosi inversa. 

 

• Aglomeració 
Mitjançant un túnel en llit fluïditzat s’instaneïtzarà el producte, obtenint així 

aglomeracions de partícules deshidratades i potenciant la capacitat del producte final de 

tornar a un estat tan semblant a l’inicial com sigui possible. 
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• Envasament, etiquetatge i encaixat 
L’envasament es realitzarà en atmosfera protectora, enriquint l’aire que envolta l’aliment 

en el moment de l’envasament amb la composició òptima d’oxigen, nitrogen i diòxid de 

carboni. D’aquesta manera, s’aconsegueix mantenir la qualitat del producte tot allargant 

la seva vida útil.  

Un 60% de la producció serà envasada en bosses monodosis i encaixades en lots de 20 

bosses. El 40% restant, serà envasat amb llaunes de 20 dosis. 

Tots els productes seran etiquetats i encaixats en caixes de 50 llaunes o caixes de 50 

caixes de te en format monodosi.   

 

• Expedició 
Es preveuen tres vies d’expedició del producte. Primerament, es projecta exportar a 

botigues gourmet, ecològiques o herbolaris (90% de la producció). Per altra banda, es 

preveu vendre el producte al consumidor final via online (9,5% de la producció). Pels 

dos casos anteriors, es contracta una empresa externa que es farà càrrec del transport 

del producte. Finalment, el 0,5% restant de la producció es projecta vendre a la pròpia 

agrobotiga annexa a la indústria.  

 

A la Figura 1 es pot veure el diagrama del procés productiu amb les etapes anteriorment 

citades. En verd es representen els inputs, en taronja els residus generats a la indústria 

i en blau els controls de qualitat que es realitzen. 
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Figura 1. Diagrama de procés 

Per a més informació, consultar l’annex 4: Enginyeria del procés. 
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5.1.3. Descripció de les necessitats del projecte 
 

- Matèria prima 
Es preveu comercialitzar el 60% de la producció en caixes que continguin 20 bosses 

monodosis i el 40% restant en llaunes que continguin també 20 dosis. S’empaqueten els 

productes a comercialitzar en lots de 50 productes del mateix tipus per a la seva 

expedició. 

Les úniques matèries primeres per a l’elaboració del te kombucha instanteneïtzat seran 

sucre, aigua, fulles de te i envasos i embalatges. 

La quantitat de les matèries primes diàries necessàries s’indica en la Taula 3.  

 
Taula 3. Quantitat de matèria prima diària necessària 

Producte Quantitat 
Sucre 2.522,90  kg/dia 

Aigua 4.985,90 L/dia 

Fulles de te 1.081,24  kg/dia 

Bosses monodosis 1.744.200  bosses/dia 

Caixes per 20 monodosis 87.210 caixes/dia 

Llaunes de 20 dosis 58.140 llaunes/dia 

Caixes de cartró 2.907 caixes/dia 

 
Per a més informació, consultar l’annex 9: Pla productiu. 
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- Instal·lacions 
Els requeriments de superfície útil per a cada una de les sales s’ha determinat a partir 

de les necessitats de maquinària i necessitats d’espai en cada una d’elles i es troba 

descrit a la Taula 4. La superfície construïda ascendeix als 1.408 m2. 

 
Taula 4. Requeriment de superfície útil per a cada sala 

Sala Superfície útil 
Recepció 

Control d'arribada 

Magatzem d'arribada 

Extracció 

Pasteurització 

Fermentació 

Alliberament de gas 

Evaporació 

Deshidratació 

Aglomeració 

Envasament 

Magatzem d'envasos 

Magatzem d'expedició 

Control de qualitat 

Expedició 

Sala de màquines 

Vestidors i WC 

Menjador 

Sala de neteja 

Oficines 

Agrobotiga 

Passadís 

TOTAL 

15 

6 

20 

30 

20 

387 

130 

40 

40 

40 

112 

20 

28 

10 

49 

33 

34 

30 

9 

36 

36 

180 

1.305 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

 
Per a més informació, consultar el plànol 7: Distribució en planta. 

 
- Maquinària 

La maquinària que s’ha projectat obtenir per un funcionament òptim de la indústria és 

la descrita a la Taula 5. 



  MEMÒRIA 
 

 16 

Taula 5. Llistat de maquinària necessari a la indústria  

Aparell Unitats Potència [W] 
Carretó elevador 2 200 

Bàscula 2 10 

Bàscula de precisió 2 50 

pH-metre 2 200 

Equip osmosi inversa 8 1.500 

Dipòsit escalfador 4 2.000 

Pasteuritzador 2 4.000 

Tancs de fermentació 162 - 

Decantador 9 2.000 

Tancs d’alliberament de gas 52 - 

Centrífuga 2 800 

Tancs per refrigeració 2 - 

Evaporador cúbic 1 16.700 

Compressor 1 14.380 

Condensador 1 15.000 

Evaporadors tubulars 4 6.000 

Atomitzador 4 5.000 

Llit fluïditizat  4 5.000 

Envasadora en atmosfera protectora 4 8.000 

Envasadora de caixes 2 6.000 

Etiquetadora 6 5.000 

Encaixadora 4 6.000 

Caldera d’ACS 1 800.000 

Intercanviador I 1 430.000 

Intercanviador II 1 1.000.000 

Frigorífic de columna 2 700 

Microones 4 200 

Assecador de mans 2 100 

Ordinadors 5 1.000 

Telèfons 5 50 

Impressores 3 100 

Motors per a portes 5 

2 

6 

29 

50 

100 

200 

500 

 

Per a més informació, consultar annex 8: Dimensionament de la maquinària i el Plànol 

11: Maquinària. 



  MEMÒRIA 
 

 17 

- Personal tècnic i mà d’obra 
 
La indústria genera 14 llocs de treball, cada un d’ells implica una responsabilitat, unes 

seves tasques a realitzar i un horari a seguir. A la Taula 6 queden descrits els horaris i 

les feines corresponents a cada lloc de treball. 

 
Taula 6. Responsabilitat i horari de cada lloc de treball 

Lloc de treball Feina Horari 
Gerent Supervisar totes les feines Complet + disponibilitat 

2 administratius Comptabilitzar i controlar l’activitat econòmica Jornada completa 

Cap de qualitat Control acurat de cada etapa + supervisió Complet + disponibilitat 

2 tècnics de control Control acurat de cada etapa Jornada completa 

Cap de producció Intervenir en les etapes necessàries + supervisió Jornada completa 

4 treballadors en planta Intervenir en les etapes discontínues del procés Jornada completa 

Responsable d’exportació Preparació de comandes per exportar Jornada completa 

Comercial Donar a conèixer el producte  Jornada completa 

Tècnic de manteniment Manteniment de la maquinària Horari reduït 

 
Per a més informació, consultar l’annex 9: Pla productiu. 

 

5.2. Enginyeria de les obres 
 

La indústria està formada per una nau de 45 x 29 m útils. A la nau s’hi troben totes les 

zones necessàries per l’elaboració, transformació i comercialització del producte i també 

les zones per satisfer les necessitats dels treballadors. A continuació es descriuen les 

edificacions i instal·lacions necessàries per a la construcció de la indústria. 

 

5.2.1. Edificacions 
 

- Moviment de terres 
El primer pas per a la construcció de la nau industrial és el de la neteja i esbrossada del 

terreny, l’excavació del terreny segons cada zona i el transport de les terres a la 

instal·lació autoritzada. 
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- Fonamentació 
Els fonaments de la nau consten de 20 sabates rígides de 2 x 2 x 0,65 m, amb 5 cm de 

recobriment en el cantell. Cada sabata compta amb 12 rodons transversalment i 12 

longitudinalment de 16 cm de diàmetre.  

Les sabates són annexades entre elles mitjançant bigues de travament de secció 

quadrada de 25 x 25 cm amb un recobriment també de 5 cm. La riosta compta amb 4 

rodons de 12 cm de diàmetre i estreps de 6 mm de diàmetre col·locats cada 15 mm. 

Els materials utilitzats són formigó HA-25/B/20/IIa i acer B-500S. 

 

Per a més informació, consultar annex 11: càlculs constructius i plànol 8 i 9, de 

fonaments i detall d’elements constructius, respectivament. 

 

- Sanejament 
La xarxa de sanejament evacua les aigües residuals i les aigües pluvials generades de la 

nau industrial i està formada de tubs de PVC. Quant a les aigües residuals, s’instal·la 

una línia d’evacuació d’aigües grises (amb un diàmetre nominal DN 195 mm) i una 

d’aigües sanitàries (DN400).  

Respecte la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials, s’instal·len canalons (DN125) cada 5 m, 

amb un pendent del 2% entre ells. Cada dos canalons evacuarà l’aigua recollida a la 

coberta en un baixant (DN90). La totalitat de l’aigua recollida es transportarà fins la 

xarxa pública de pluvials mitjançant un col·lector (DN200) de 4% del pendent. 

 

Per a més informació, consultar l’annex 13: Instal·lació hidràulica i el plànol 15, de xarxa 

de sanejament. 

 

- Estructura 
L’estructura de la nau està formada per elements prefabricats de formigó. Els pilars 

compten amb una secció de 40x40 cm i de 5 m d’alçada. La distància entre pòrtics serà 

de 5 m. S’escull una bigueta d’una alçada de 180 mm i que es col·locarà a una distància 

d’1,15 m de la bigueta contigua. Les biguetes suporten un moment màxim de 5,98 kN·m 

i un tallant màxim de 7,11 kN. Les jàsseres prefabricades seran de 29 m de longitud. 

 

Per a més informació, consultar l’annex 10 i 11, de justificació de materials i de càlculs 

constructius, respectivament, i els plànols 4, 5 i 6: de coberta, façanes i secció. 
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- Coberta 
Per a la coberta es projecta la instal·lació d’un panell prefabricat de col·locació in-situ 

tipus sandvitx de 30 mm de gruix. Es prioritza en les seves característiques la presència 

d’aïllament tèrmic i acústic i la impermeabilització. 

Ja que la coberta és a dues aigües, es compta amb baixants a les parts inferiors del 

pendent per desaiguar la superfície de la nau. 

 

- Paviments 
La totalitat del paviment de la indústria serà impermeable, de superfície llisa sense 

racons ni esquerdes i resistent a productes o canvis de temperatura. Els angles d’unions 

seran arrodonits amb una superfície llisa i radi de curvatura de 2,5 cm. El seu nivell serà 

30 cm superior al nivell exterior. Tindrà un pendent d’1-2% per poder desaiguar 

immediatament tots els líquids que s’hi aboquin en els desguassos, col·locats en els 

punts més baixos del pendent i equipats amb una reixa. Hi haurà un mínim d’un desguàs 

de 80 cm2 per cada 35 m2 de superfície. 

Depenent de la sala, l’acabat serà de parquet, formigó polit, paviment continu antilliscant 

o pintura epoxi. 

 

Per a més informació, consultar l’annex 10: justificació de materials. 

 

- Tancaments exteriors i interiors 
Les parets exteriors són de blocs de formigó de 15x20x40 cm i un recobriment de panell 

prefabricat de xapa metàl·lica de 35 mm de gruix. Les parets interiors són de 10 cm de 

gruix i les interiors secundàries de 7 cm. Segons la sala, es recobrirà el formigó amb el 

material més adient en cada cas: guix i pintura (per menjadors, oficines i agrobotiga) o 

ciment i pintura epoxi (sales de procés). A la cambra de refrigeració s’hi col·loca un 

aïllant de 60 mm de gruix. 

Les zones en què hi hagi circulació de maquinària amb possibilitat de xoc mecànic, es 

protegiran amb un muret adossat a la paret. 

El sostre de la indústria és de panells alveolats de PVC, amb un gruix de 10 mm. 

Quant a les portes, s’instal·len 5 tipologies de portes, segons les necessitats de cada 

zona. 

 

Per a més informació, consultar l’annex 10: justificació de materials. 
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5.2.2. Instal·lacions 
 

- Instal·lació elèctrica 
 

El subministrament elèctric és a alta tensió i es disposa d’un transformador propi. La 

corrent elèctrica arriba a la indústria a la sala de màquines i és allà on, a partir del quadre 

general de protecció, es reparteix per la totalitat de la indústria en 7 quadres secundaris 

de distribució i 37 línies, connectades a aquests. La potència total instal·lada a la 

indústria és de 550 kW, amb 530 kWh contractats i un cost elèctric diari de 70,95€. 

 

La totalitat de les línies són de coure recuit amb aïllament XLPE. Les línies d’enllumenat, 

preses de corrent i línies de força monofàsiques són bipolars (Línia 1-21) i les línies de 

força trifàsiques i les que connectes els quadres entre ells són tetrapolars (Línia 22-27). 

La col·locació dels tubs es realitza segons zona de la indústria: a l’exterior els tubs seran 

soterrats, a les oficines, menjador i agrobotiga es troben sota canal protectora i en la 

resta de sales la col·locació és en safata perforada. 

 

A la Taula 7 es poden veure les característiques de les línies de la instal·lació elèctrica. 

Per a cada línia, es pot veure la secció del conductor de fase i neutre i la secció del 

conductor de protecció, el calibre del magnetotèrmic i la intensitat dels interruptors 

diferencials. 

 
Taula 7. Característiques de les línies de la instal·lació elèctrica 

Línia 
S conductor 
fase i neutre 

[mm2] 

S conductor 
protecció 

[mm2] 

Calibre interruptor 
magnetotèrmic [A] 

Interruptor 
diferencial [A] 

Línia 1 2,5 2,5 25 25A/30mA 

Línia 2 6 6 50 63A/30mA 

Línia 3 1,5 2,5 6 25A/30mA 

Línia 4 6 6 50 63A/30mA 

Línia 5 1,5 2,5 6 25A/30mA 

Línia 6 2,5 2,5 25 25A/30mA 

Línia 7 1,5 2,5 6 25A/30mA 

Línia 8 4 4 6 25A/30mA 

Línia 9 1,5 2,5 1 25A/30mA 
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Línia 10 1,5 2,5 1 25A/30mA 

Línia 11 1,5 2,5 1 25A/30mA 

Línia 12 1,5 2,5 1 25A/30mA 

Línia 13.1 25 16 125 125A/30mA 

Línia 13.2 25 16 125 125A/30mA 

Línia 13.3 25 16 125 125A/30mA 

Línia 13.4 25 16 125 125A/30mA 

Línia 13.5 10 10 80 80A/30mA 

Línia 13.6 6 6 63 63A/30mA 

Línia 14.1 16 16 80 80A/30mA 

Línia 14.2 16 16 80 80A/30mA 

Línia 14.3 10 10 80 80A/30mA 

Línia 15.1 6 6 50 63A/30mA 

Línia 15.2 6 6 50 63A/30mA 

Línia 15.3 16 16 80 63A/30mA 

Línia 16.1 16 16 80 80A/30mA 

Línia 16.2 16 16 80 80A/30mA 

Línia 17 16 16 125 125A/300mA 

Línia 18 1,5 3 16 25A/300mA 

Línia 19 35 16 125 125A/300mA 

Línia 20 1,5 3 16 25A/300mA 

Línia 21 4 4 10 25A/300mA 

Línia 22 6 6 50 63A/300mA 

Línia 23 10 10 50 63A/300mA 

Línia 24 16 16 80 100A/300mA 

Línia 25 16 16 80 100A/300mA 

Línia 26 25 16 100 100A/300mA 

Línia 27 16 16 80 100A/300mA 

QGP 50 25 250 - 

QS1 35 16 125 125A/300mA 

QS2 25 16 100 100A/300mA 

QS3 10 10 63 63A/300mA 

QS4 35 16 125 125A/300mA 

QS5 50 25 160 - 

QS6 35 16 125 125A/300mA 

QS7 35 16 125 125A/300mA 
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La posada a terra compta amb un conductor enterrat horitzontalment d’1,25 m i 

s’instal·la un parallamps en el punt més alt de la nau. 

 

Per a més informació, consultar l’annex 12: instal·lació elèctrica i els plànols 11, 12 i 13. 

 

- Instal·lació hidràulica 
 

La instal·lació hidràulica està dividida en el subministrament i el sanejament.  

Quant al subministrament,  es compta amb la Línia 1 (DN225), que connecta l’escomesa 

general amb la nau, la Línia 2 (DN90) i la Línia 3 (DN75), que són les línies d’AFS i ACS, 

respectivament, i donen el subministrament necessari a tots els aparells de la indústria 

i la Línia 4 (DN180), que subministra l’aigua necessària als aparells contra incendis. 

S’instal·la una Línia 5 (DN63) per al transport del producte d’una etapa a la consecutiva.  

El subministrament total de la indústria és de 3.240 m3 anuals. 

Respecte al sanejament, la instal·lació queda descrita en l’apartat 5.2.1 de la present 

memòria. 

En cap punt de la instal·lació hidràulica es requereix sistema de bombeig ja que la pressió 

final en tots els punts és la suficient. 

Per a més informació, consultar l’annex 13: instal·lació hidràulica i els plànols 14 i 15. 

 

- Instal·lació contra incendis 
 

A partir de la classificació de la indústria com indústria a tipus C, segons el Reglament 

de Seguretat contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI), s’ha calculat la 

densitat de càrrega de foc segons cada zona i la densitat de càrrega de foc ponderada i 

corregida de l’edifici. 

Per al cas de les activitats de producció, transformació o qualsevol altre activitat diferent 

a l’emmagatzematge (1.195 m2), la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, 

és de 301,62 MJ/m2 i, per tant, el sector d’incendis té un nivell de risc baix (1).En el cas 

de les sales d’emmagatzematge (110 m2) és de 8.104,55 MJ/m2 i, per tant, el sector 

d’incendis té un nivell de risc alt (7). 

La totalitat de la indústria, amb una densitat de càrrega de foc de 959,34 MJ/m2, es 

troba sobre un nivell de risc mitjà (3). 
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Els requisits constructius de l’establiment, quant a sistema de protecció d’incendis, són 

els d’instal·lar elements estructurals d’un mínim de resistència al foc R-60. Es projecten 

dues portes d’emergència, cada una d’elles amb un recorregut màxim de 50 m fins a 

ella. S’instal·la un sistema manual d’alarma d’incendi. Es projecta també la instal·lació 

d’extintors en zones de proximitat de risc (un total de 15 extintors, a 1,5 m de terra i 

d’eficàcia 21 A), un sistema de boques d’incendi equipats (DN45) amb un temps 

d’autonomia de 60 minuts i un hidrant exterior a la parcel·la. 

Per a més informació, consultar l’annex 14: instal·lació contra incendis i el plànol 16. 

 

- Instal·lació frigorífica 
 

Sols es requereix instal·lació frigorífica per una cambra de 6 m2 que s’utilitzarà 

ocasionalment en cas d’acumulació de producte prèviament a l’evaporació. Les 

condicions d’aquesta cambra són de 4ºC i 85% d’HR. 

S’instal·la un panell aïllant de 60 mm de gruix com a tancament d’aquesta cambra. La 

càrrega tèrmica horària necessària per a la cambra és de 6,04 kW. El dimensionament 

de la instal·lació frigorífica per compressió, dotada d’evaporador, compressor i 

condensador, es detalla en l’annex 15. 

 

- Instal·lació calorífica 
 

La calor necessària a la indústria es divideix en la requerida per l’aigua calenta sanitària 

i la requerida per l’aigua calenta de procés. 

Quant a la calor necessària per a l’aigua calenta, s’instal·la una caldera de 800 kW,  

suficient per els 770,23 kW requerits. 

Respecte l’aigua calenta de procés, aquesta s’obté mitjançant l’aportació de vapor 

saturat. Per a proporcionar el vapor necessari als aparells de les 4 sales que ho 

requereixen, s’instal·len dos intercanviadors de calor: un subministra els aparells que 

funcionen 3 h diàries (1.000 kW) i l’altre els de 6 h diàries (430 kW), coincidint amb el 

temps de funcionament dels respectius intercanviadors.  

Per a l’obtenció del cabal de vapor saturat requerit (6.828,81 kg/dia) s’utilitza biomassa 

(1.197 kg/dia). 

Per a més informació, consultar l’annex 16: instal·lació calorífica i el plànol 17. 
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6. REPERCUSSIONS AMBIENTALS DEL PROJECTE 
 

S’ha analitzat l’impacte visual, acústic, atmosfèric i social que pot causar la indústria i 

s’ha conclòs que, en cap dels casos, la indústria generarà incidències ambientals 

negatives. Quant a la generació d’aigües residuals, aquestes compleixen els límits fixats 

i seran abocades a la xarxa de clavegueram i a la xarxa pública de recollida d’aigües 

pluvials. Respecte els residus, aquests seran acumulats i classificats segons la seva 

naturalesa i una empresa externa, degudament acreditada com a gestor de residus, els 

recollirà i gestionarà. En cap dels casos es generaran residus especials. 

 
Per a més informació, consultar l’annex 17: Incidència ambiental. 

7. PROGRAMACIÓ DE L’EXECUSIÓ I POSADA EN MARXA DEL PROJECTE 
 

Mitjançant el mètode PERT (Program Evaluation and Review Technique) s’ha determinat 

el temps mínim per a l’execució del projecte. 

 
S’ha establert que la durada mínima de l’execució del projecte és de 131 dies i el camí 

crític a seguir és el següent: moviment de terres, fonamentació, sanejament, estructura, 

coberta, tancaments exteriors, tancaments practicables, instal·lació elèctrica, instal·lació 

de maquinària, acabats i proves de funcionament. 

 
Per a més informació, consultar l’annex 19: Programació i execució del projecte. 

8. SEGURETAT I SALUT EN L’EXECUCIÓ 
 

La redacció de l’estudi de seguretat i salut defineix els riscos professionals laborals 

existents i les mesures preventives i de protecció per evitar-los o reduir-los, recollides 

del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, de Disposicions mínimes de seguretat i 

salut en les obres de construcció. 

 
Per a més informació, consultar l’annex 18: Estudi de seguretat i salut. 
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9. PRESSUPOST 
 

A la Taula 8 es pot veure el resum de la inversió realitzada per part del promotor. El 

detall de la inversió es pot consultar als amidaments i pressupost. 

 
Taula 8. Resum de la inversió 
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10. AVALUACIÓ ECONÒMICA 
 

Es considera que el projecte compta amb una viabilitat econòmica positiva ja que tots 

els paràmetres calculats han donat resultats satisfactoris.  

 

S’ha obtingut un valor del Valor Actual Net (VAN) superior a zero i, per altra banda, es 

considera que l’obtenció de 15,39 €/€ invertit és un valor molt favorable. 

Quant a la Taxa Interna de Rendiment (TIR), aquesta ha donat un valor del 78%, 

clarament superior a l’interès bancari fixat i, per últim, el Pay-back o termini de 

recuperació indica que el segon any es recupera la inversió, període de temps molt 

acceptable. 

 

Per tant, a partir de l’anàlisi realitzada en el present annex, es considera que el projecte 

té una viabilitat econòmica satisfactòria en tots els aspectes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olot, 24 d’agost del 2017 

 

L’estudiant del Grau en Enginyeria Agroalimentària, 

 

Marta Plana Ferrés 
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1.1. Història de la kombucha 
 

La kombucha és una beguda mil·lenària d’origen xinès, coneguda com el remei per a la 

immortalitat per la dinastia Tsín l’any 200 abans de Crist aproximadament (Kombucheros, 

2017). La història d’aquesta beguda es va popularitzar l’any 415 d.C. a Japó, quan 

l’emperador japonès Inkio va ser tractat amb un te beneficiós per l’organisme que li va 

portar el metge “Kombu” i d’aquí, juntament amb el sufix “cha” que significa te en japonès, 

en va sorgir el nom de la beguda (La Kombucheria, 2017). 

 

A Europa, la kombucha arriba a principis del segle XX, entrant per Rússia, on gràcies al 

cultiu simbiòtic de llevats i bacteris es van poder extreure principis actius amb propietats 

antibiòtiques (Dubovskiy, 1952) i diversos estudis científics van demostrar algunes de les 

seves propietats beneficioses (Ovchinnikov, 1956). El cultiu es va expandir per tot Europa al 

llarg del segle XX i la seva arribada a Espanya es produí gràcies a un metge peruà 

(Vinagradov, 1952). 

 

La primera comercialització de la beguda fermentada kombucha va ser el 1995 i la va 

realitzar G.T. Dave, metge que la continua comercialitzant a Beverly Hills, Califòrnia. 

Actualment, el consum de kombucha s’ha estès als Estats Units, Austràlia, Nova Zelanda, 

Sud Àfrica i Regne Unit (Kombucheros, 2017). 

 

1.2. Procés d’obtenció i composició del producte 
 

La kombucha és una beguda derivada de la fermentació d’un cultiu simbiòtic de llevats i 

bacteris (principalment format per Saccharomycodes ludwigii, Schizosaccharomyces 
pombe, Brettanomyces bruxellensis, Bacterium xylinum, Bacterium gluconicum, Bacterium 
xylinoides, Bacterium katogenum, Pichia fermentans i Candida stellata) en combinació amb 

sucre i te. 

El cultiu, conegut popularment com a “mare del te” (en anglès Scoby: Symbiotic Colony Of 
Bacteria and Yeast) és l’encarregat de convertir la sacarosa en glucosa i fructosa durant la 

fermentació àcid-làctica. Seguidament es forma alcohol etílic (a concentracions baixes, de 

fins a 1º alcohòlic), diòxid de carboni i àcid acètic (Zaplana, 2017). 
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La fermentació dóna lloc a nombrosos compostos presents a la beguda 

que tenen propietats beneficioses per a l’organisme com poden ser 

antioxidants, aminoàcids, vitamines, minerals, enzims o àcids orgànics.  

 

La beguda és efervescent i de paladar fort, dolç i picant. El gust s’associa 

amb el de la sidra (Zaplana, 2017). 

 

1.3.  Funcions probiòtiques 
 

La kombucha es considera una beguda probiòtica, és a dir, beneficiosa per a l’organisme 

humà. Alguns exemples de les seves propietats probiòtiques són el seu poder desintoxicant 

o l’ajuda que ofereix durant la digestió i l’absorció de nutrients (Dufresne i Farnworth, 

2000). 

 

1.4.  Producte que es pretén produir 
 

A partir de les matèries primeres necessàries (cultiu kombucha, sucre i te verd) es pretén 

elaborar una beguda probiòtica instantània. El fet d’instantaneïtzar aquest producte per a la 

seva comercialització, farà que sigui innovador i, per tant, sense competència, en un mercat 

que es troba en ple creixement. A més, permetrà allargar la vida útil del producte gràcies a  

la seva prolongada conservació. 

 

S’assumeix el risc de la no acceptació del producte per part dels consumidors, ja que es 

considera que és baix. En cas de rebuig es buscarien alternatives com la de modificar part 

del procés per oferir als consumidors un producte semblant al que ja existeix i actualment 

funciona en el mercat català o també l’exportació del producte obtingut a altres països. 

  

Figura 1.1. Cultiu bacterià. 
(Momentum Kelowna 2017) 
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2.1.  Introducció 
 

Un estudi realitzat per Marketsandmarkets (2015) revela que el mercat de la kombucha es 

troba en ple creixement i que està previst un increment d’un 25% anual en el seu consum 

fins el 2020, com s’indica en la Figura 2.1. La regió amb major consum mundial de 

kombucha és Nord Amèrica, amb un 39,4% del mercat mundial. 

 

 
Figura 2.1. Anàlisi de l'increment de mercat de la kombucha. (MarketsandMarkets, 2015). 

 

Atesa la manca d’informació sobre el mercat de la kombucha a casa nostra, s’ha cregut 

convenient dissenyar una enquesta per realitzar un estudi de mercat per valorar la idoneïtat 

o no del producte que és objecte del present projecte. 
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2.2. Descripció de l’enquesta 
 

S’ha realitzat una enquesta amb la finalitat de conèixer quin tipus de client serà el 

consumidor del producte que sortirà al mercat i com d’informat estarà sobre el kombucha. A 

més, també es pretén avaluar aspectes econòmics de productes semblants existents al 

mercat, així com l’acceptació dels preus hipotètics del producte que es vol elaborar. 

 

Han estat 200 les persones enquestades: 150 són persones que han volgut respondre al 

tenir coneixement de l’enquesta i les 50 restants s’han enquestat a la porta de botigues 

d’alimentació ecològica, esperant trobar així un públic més conscienciat amb el producte. 

Les 50 enquestes realitzades a prop d’establiments d’alimentació ecològica s’han realitzat a 

Olot entre gener i febrer de 2017. 

 

El mètode utilitzat ha estat mitjançant la creació d’una enquesta online, a partir del 

programa e-encuestas, i difonent l’enllaç mitjançant les xarxes socials. 

Les preguntes realitzades s’han imprès en un full d’enquesta (Figura 2.2) per a les 

enquestes realitzades a peu de carrer. 
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Figura 2.2. Enquesta sobre la kombucha 
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2.3. Dades tècniques de la descripció de l’enquesta 
 

L’enquesta realitzada consta de 12 preguntes. Les dues primeres preguntes són de caràcter 

genèric, per determinar l’edat i el sexe de les persones enquestades. No s’ha fixat cap edat 

mínima ni màxima per a respondre l’enquesta, s’han enquestat a les persones considerades 

amb suficient ús de raó com per poder col·laborar de manera eficaç en aquest estudi 

 

Les quatre preguntes següents fan referència al consum de te, ja que aquest producte, al 

ser la base del kombucha, està associat per moltes persones amb el producte que es 

projecta comercialitzar. Aquestes qüestions tracten sobre el consum de te (si en són 

consumidors i, en cas afirmatiu, en quina freqüència) i el preu al que els consumidors estan 

disposats a pagar per aquest. 

 

A continuació, a la pregunta 7, s’introdueix el concepte del kombucha i les 4 preguntes 

següents també s’hi refereixen. Es pregunta, sobre el producte ja existent, si es coneix el 

concepte de kombucha, si es consumiria i si s’estaria disposat a pagar el preu que es troba 

actualment en el mercat. Quant al producte que es pretén elaborar, es busca informació 

referida al format que es preferiria trobar-lo i al preu que el consumidor n’estaria disposat a 

pagar. 

 

Per últim, la pregunta 12, que tanca el full d’enquesta, és una pregunta oberta per valorar 

l’interès que tenen els enquestats sobre el món de l’alimentació i la innovació de productes 

alimentaris. 
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2.4. Resultats 
 

D’entre tots els enquestats, l’edat ha quedat concentrada en persones menors de 55 anys. 

Tal i com es pot veure a la Figura 2.3 només un 8% dels enquestats són majors d’aquesta 

edat. Referent al sexe dels enquestats, majoritàriament han estat dones (73%) tal i com es 

pot veure a la Figura 2.4, però tot i així l’enquesta proporciona una idea de com acceptaria 

el producte el possible consumidor. 

 

 
Figura 2.3. Percentatge d’edat dels enquestats 

 
Figura 2.4. Percentatge del sexe dels enquestats 

 

Respecte al consum de te, es pot concloure que aproximadament un 60% dels enquestats 

prenen te i el 40% restant no. Dins el percentatge dels consumidors de te, la gran majoria 

pren d’1 a 6 tasses setmanals, mentre que només el 5% pren una o més tasses diàriament. 

Les dades de consum de te es poden veure representades a les Figures 2.5 i 2.6. 

 

 
Figura 2.5.  Percentatge de consumidors de te 

 
Figura 2.6. Quantificació del consum de te 
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Fent referència al preu, la meitat dels enquestats pagarien de 3 a 5 € per 20 dosis de te 

comprades al supermercat, i de la resta d’enquestats, el 50% valora la quantitat i pagaria 1-

2 € per les 20 dosis i l’altre 50% valora la qualitat i estaria disposat a pagar més de 5 € per 

aquestes 20 dosis.  

 

De la mateixa manera, el 65% dels enquestats pagarien un preu de 2 € pel servei d’una dosi 

de te en un bar, però aquí només el 10% dels enquestats pagarien la qualitat del producte 

en un bar a més de 2 € la dosi.  

 

A la Figura 2.7 es pot veure una relació del preu òptim del te per part dels consumidors, 

comparant les tres opcions de preu que s’han proposat (mínim, mitjà i màxim) i les dues 

situacions (supermercat i bar). 

 

 
Figura 2.7. Percentatge de preu escollit com a òptim per part dels enquestats per les diferents situacions 

 

Pel que fa a la kombucha, només el 12% dels enquestats coneixien el producte, però tot i 

així, un 92% del total dels enquestats el consumirien sabent la multitud de propietats 

beneficioses que aquest aporta, tot i provenir d’un cultiu de llevats i bacteris.  

El 66% dels enquestats pagaria el preu que val actualment la kombucha al mercat (uns 10 € 

el litre) i el 33% restant, no. 
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En les Figures 2.8, 2.9 i 2.10 es poden veure representats els percentatges dels enquestats 

que coneixen el producte, els que el consumirien i els que estarien disposats a pagar el preu 

que es troba el producte en el mercat actualment. 

 

 
Figura 2.8. Percentatge d’enquestats que coneixien 

el producte 

 
Figura 2.9. Percentatge d’enquestats que està 

interessat en el producte 

 

 
Figura 2.10. Percentatge d’enquestats que estan disposats a pagar el producte al preu actual (10€/L) 
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Per últim, fent referència al nou format de producte que es vol introduir al mercat, el 63% 

dels enquestats (Figura 2.11) han contestat que preferirien trobar-lo instanteneïtzat, 

coincidint amb la manera que es pretén comercialitzar. 

 

 
Figura 2.11. Percentatge de preferències en el format del producte 

 

El preu que estarien disposats a pagar la majoria dels enquestats és raonable. Un 25% 

pagaria el preu mínim ofert a les respostes (6 € el pot de 20 dosis), un 60% pagaria el preu 

mitjà de 12€ i un 15% estaria disposat a pagar més (18 € el pot), valorant així la qualitat del 

producte i el seu procés (Figura 2.12). 

 

 

 
Figura 2.12. Percentatge del preu òptim de consum del producte projectat 
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Referent a l’última pregunta (Figura 2.13), el 97% dels enquestats estan interessats en la 

innovació de productes alimentaris i quant al que es valora trobar en els productes 

innovadors, vàries respostes han coincidit. La resposta més habitual (41% dels enquestats) 

ha estat la dels que valoren les propietats beneficioses, nutritives i millores en la salut que 

pot aportar un producte al nostre organisme. En segon lloc, un 23% de les respostes, han 

coincidit també en valorar la qualitat del producte. 

Els altres dos aspectes més destacats en els productes han estat la utilització de recursos 

naturals i el respecte per al medi ambient (13%) i un preu raonable del producte (8%). 

La resta de les respostes han estat minoritàries (entre un 1 i un 3% del percentatge de 

respostes) i han estat la valoració de la qualitat organolèptica, la proximitat del producte, la 

comoditat per consumir-lo i el fet que sigui un producte innovador, de producció ecològica i 

sostenible. 

 

 

 
Figura 2.13.  Percentatge dels aspectes que les persones enquestades valoren dels productes alimentaris 

innovadors 
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3.5. Conclusions 
 
Els resultats de l’enquesta han estat els desitjats, ja que han corroborat que, tot i que la 

majoria de les persones enquestades no coneixien el te kombucha, consumirien aquest 

producte si el tinguessin a l’abast ja que compleix la majoria dels aspectes que es valoren 

trobar en els productes innovadors. A més, majoritàriament el preferirien consumir en el 

format que es projecta elaborar. 

 

Respecte el preu, aquest no es preveu com un problema per la venda del producte ja que la 

majoria dels enquestats pagarien un preu raonable (s’inclouen aquí els enquestats que han 

escollit l’opció del preu mitjà i del preu alt), mentre que pocs d’ells buscarien un producte 

més econòmic i de menys qualitat. 

 

Referent al preu que els enquestats estarien disposats a pagar en un bar, la resposta no ha 

estat l’esperada ja que les persones enquestades s’han decantat per preus més reduïts dels 

inicialment previstos, però ja que el producte que es pretén elaborar no va destinat a ser 

consumit a bars i a restaurants en un principi, això no suposarà un problema. 

 

Així doncs, es pot concloure que tant el producte que es vol elaborar com el seu format té 

elevades possibilitats de tenir èxit en el mercat, ja que interessarà a un elevat percentatge 

de la població i el producte comptarà amb els factors, de composició i elaboració, que 

s’esperen d’un producte innovador per part dels consumidors. 
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3.1. Introducció 
 

En aquest annex es presentaran diferents alternatives sobre la localització on s’ubicarà la 

indústria, el tipus i quantitat de producte que s’elaborarà, les matèries primeres amb les que 

s’elaborarà i les formes amb les que es comercialitzarà. També es presentaran diferents 

opcions del format de la nau i de procés. Cada una de les alternatives exposades 

s’estudiarà, amb els seus avantatges i inconvenients, i se seleccionarà l’alternativa més 

adient per al procés en el que es treballa. 

 

3.2. Localització de la indústria 
 

Per a l’elecció de la localització ideal de la indústria elaboradora de te kombucha s’ha utilitzat 

el mètode d’elecció multicriteri del valor tècnic. Es plantegen diverses alternatives i es valora 

cada possible ubicació, seguint el criteri d’un 0 per a la condició menys favorable per a la 

indústria i un 10 per a la més òptima, segons la seva disponibilitat. 

Els criteris analitzats són: 

- Disponibilitat d’edificació: es valora que la ciutat estudiada compti amb espais 

edificables prop del nucli urbà. 

- Facilitat d’accés: es valora que la parcel·la on es projecti l’edificació estigui ben 

comunicada per una fàcil recepció i distribució del producte. 

- Empreses pròximes del sector: es valora positivament que prop de la parcel·la es 

trobin indústries alimentàries, ja que el client té més facilitat per a l’obtenció de 

productes semblants en una petita extensió de territori. 

- Proximitat de botigues distribuïdores: es valoren positivament ciutats amb 

abundància de botigues que s’adeqüin al perfil del producte per la seva venda, per 

minimitzar la distància de transport. 

 

S’han comparat quatre ciutats diferenciades en nombre d’habitants, com són Barcelona, 

Girona, Olot i Besalú. 
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Una vegada ponderada cada ciutat en tots els seus aspectes (Taula 3.1), s’aplicarà la 

fórmula del criteri del valor tècnic (Equació 3.1) i s’escollirà com a alternativa òptima la 

ciutat amb major VT. 

 

 

      

      (3.1) 

 

 
Taula 3.1. Ponderació de cada factor per a les diferents ciutats 

Factor Barcelona Girona Olot Besalú 
Disponibilitat d'edificació 4 4 6 8 
Facilitat d'accés 7 6 6 5 
Empreses pròximes del sector 7 9 9 5 
Proximitat de botigues distribuïdores 7 7 7 5 
pi 25 26 28 23 
pmàx 10 10 10 10 
VT 0,63 0,65 0,70 0,58 

 

Olot és la ciutat amb major valor tècnic, ja que compta amb parcel·les edificables pròximes 

al nucli urbà, està ben comunicada per carretera, disposa d’un gran mercat de la indústria 

alimentària i compta amb un elevat nombre, en relació amb el nombre d’habitants, de 

botigues que on es podrà vendre el producte. 
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3.3. Format del producte a comercialitzar 
 

A continuació s’estudien dues alternatives quant al format en què es comercialitzarà el 

producte. S’estudia la possibilitat de comercialitzar el te de forma líquida amb ampolles 

(Taula 3.2) o de forma instantània, amb aglomeracions sòlides del producte (Taula 3.3). 

  

• Te líquid 

 
Taula 3.2. Avantatges i inconvenients de la comercialització de la beguda líquida 

Avantatges Inconvenients 

- El producte ja existeix i es 

coneix 

- Possibilitat de consum directe 

del producte, sense mesclar-lo 

amb altres ingredients 

- Hi ha competència en aquest mercat 

- La vida útil del producte no és molt 

llarga 

 

• Te instantani  

 
Taula 3.3. Avantatges i inconvenients de la comercialització de la beguda instantània 

Avantatges Inconvenients 

- No té competència 

- Producte innovador 

- Llarga conservació 

- Risc de baixa acceptació del producte 

- Requeriment d’aigua per part del 

consumidor 

 

 

L’alternativa escollida és la de comercialitzar el te kombucha instanteneïtzat ja que es 

considera que la innovació i la conservació del producte són dos avantatges de gran pes. 
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3.4 Capacitat productiva de la indústria 
 
S’estudien dues opcions de volum de capacitat productiva ben diferenciades: capacitat 

productiva reduïda (Taula 3.4) o elevada (Taula 3.5). 

 

• Capacitat productiva reduïda 

 
Taula 3.4. Avantatges i inconvenients d’una capacitat productiva reduïda 

Avantatges Inconvenients 

- Producte diferenciat, amb alt 

valor afegit 

- Menor inversió en maquinària 

- Menors costos de mà d’obra i 

energia 

- Menor expansió en el mercat 

- Menor quantitat d’ingressos 

 

 

• Capacitat productiva elevada 

 
Taula 3.5. Avantatges i inconvenients d’una capacitat productiva elevada 

Avantatges Inconvenients 

- Major producció 

- Majors ingressos 

- Major expansió en el mercat 

- Producció homogènia a gran 

escala 

- Requeriment de major inversió inicial 

- Requeriment de major quantitat de 

mà d’obra i energia 

 

 

L’alternativa escollida és la d’una indústria amb capacitat productiva elevada ja que, a 

l’invertir en maquinària d’elevat cost, es podrà amortitzar abans la inversió i també es podrà 

donar a conèixer a més llocs el producte. 
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3.5. Horari laboral 
 

Ja que el producte a produir no compta amb una elaboració constant en el temps i requereix 

atenció constant, s’estudia la possibilitat d’establir un horari fix per als treballadors (Taula 

3.6), com en la majoria de les indústries, o per altra banda, establir un horari variable (Taula 

3.7), en funció dels requeriments de cada etapa del procés productiu, ja que al llarg de l’any 

es pot donar la possibilitat d’haver de fer un control al producte o intervenir en el procés 

fora de l’horari establert. 

 

• Horari fix 

 
Taula 3.6. Avantatges i inconvenients d’establir un horari fix 

Avantatges Inconvenients 

- Comoditat dels treballadors 

- Facilitat de comptabilitat 

horària per part de 

l’administració 

- Requeriment d’algun procés de 

control fora de l’horari establert 

 

• Horari variable  

 
Taula 3.7. Avantatges i inconvenients d’establir un horari variable 

Avantatges Inconvenients 

- Tot procés és sempre 

controlat 

- Queixes per part dels treballadors 

- Increment del cost de mà d’obra per 

plusos addicionals 

 

L’alternativa escollida és la d’implementar un horari fix per als treballadors de producció i un 

horari fix amb disponibilitat fora d’aquest per part del cap de qualitat i el gerent. D’aquesta 

manera, no hi haurà queixes per part dels treballadors de producció, i seran els caps, que 

compten amb la responsabilitat però alhora el reconeixement econòmic, els que garantiran 

la seguretat i la major qualitat total del producte, controlant cada un dels processos de 

producció. 
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3.6. Procedència de l’aigua utilitzada 
 
En aquest apartat s’estudia la millor alternativa per a l’obtenció de l’aigua necessària pel 

procés d’elaboració del producte. Es comparen avantatges i inconvenients de l’obtenció de 

l’aigua per part d’una empresa subministradora d’aigua envasada (Taula 3.8) o, per altra 

banda, la implantació d’un equip d’osmosi inversa per l’obtenció d’aigua de procés a la 

pròpia indústria a partir de la xarxa de subministrament urbà (Taula 3.9). 

 

• Aigua envasada 

 
Taula 3.8. Avantatges i inconvenients de la utilització de l’aigua envasada 

Avantatges Inconvenients 

- Aigua ja tractada amb criteris 

de seguretat alimentària 

- Alta generació de residus d’envasos 

- Cost permanent per a l’obtenció 

d’aigua 

- Necessitat de superfície 

d’emmagatzematge 

 

• Aigua obtinguda per separació per membrana: osmosi inversa 

 
Taula 3.9. Avantatges i inconvenients d’utilitzar un sistema d’osmosi inversa 

Avantatges Inconvenients 

- Retenció de ions 

- Obtenció directa de l’aigua a 

tractar des de la xarxa de 

subministrament urbà 

- Cost d’inversió i funcionament de 

l’equip d’osmosi inversa 

- Requeriment de controls de qualitat 

de l’aigua a la indústria. 

 

L’alternativa escollida és la d’obtenció de l’aigua mitjançant un aparell d’osmosi inversa ja 

que es prioritza l’obtenció d’una aigua d’alta qualitat i d’aquesta manera es pot obtenir a a 

pròpia indústria. 
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3.7. Tipus de sucre utilitzat 
 

Quant al tipus de sucre utilitzat, s’ha estudiat la possibilitat d’utilitzar sucre morè com a 

matèria prima del procés, degut a la creixent conscienciació de la població dels beneficis 

d’aquest respecte el blanc. Tot i així, s’ha considerat més oportuna la utilització de sucre 

blanc ja que al tractar-se de sacarosa pura, no conté components que puguin intervenir en 

el creixement o desenvolupament del cultiu simbiòtic i, per tant, el gust tampoc es veurà 

alterat pel sucre. 

 

3.8. Tipus de te utilitzat 
 

A continuació s’estudia la possibilitat d’elaborar el producte mitjançant te verd (Taula 3.10) 

o te negre (Taula 3.11). Ambdós tipus de te s’obtenen de la planta Camelia sinensis, però el 

verd és obtingut sense fermentació i el negre ha fermentat. El te verd, al no fermentar, perd 

gran part dels alcaloides i conté menys cafeïna. Per tant, tindrà menys poder estimulant, 

que tant es pot considerar un avantatge com un inconvenient, segons el consumidor. 

 

• Te verd 

 
Taula 3.10. Avantatges i inconvenients d’utilitzar te verd 

Avantatges Inconvenients 

- Més propietats antioxidants 

- Ric en polifenols 

- Menys poder estimulant 

 

• Te negre 

 
Taula 3.11. Avantatges i inconvenients d’utilitzar te negre 

Avantatges Inconvenients 

- Més propietats estimulants - Degut a la fermentació, conté menys 

propietats beneficioses. 
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L’alternativa escollida és la d’elaborar el producte mitjançant te verd ja que es prioritza 

obtenir un producte amb propietats beneficioses i no tant el poder estimulant. Certament 

existirà el perfil de client que busqui en el producte el poder estimulant, però es creu que 

aquest percentatge de client serà inferior al que busca propietats beneficioses en el 

producte. 

 

3.9. Tipologia de la construcció de la fàbrica 
 

S’estudia la possibilitat de dissenyar l’activitat constructiva en forma de fàbrica lineal o bé en 

forma de fàbrica en U. 

 

• Fàbrica lineal  

 
Taula 3.11. Avantatges i inconvenients de la construcció d’una fàbrica lineal 

Avantatges Inconvenients 

- Possible ampliació per les 4 

façanes 

- Tipologia adaptada al sentit 

d’avanç del procés productiu 

- La càrrega i descàrrega es dóna a 

dues façanes diferents. 

 

• Fàbrica en U 

 
Taula 3.12. Avantatges i inconvenients de la construcció d’una fàbrica en u 

Avantatges Inconvenients 

- Una sola façana d’accés per a 

recepció i expedició 

- Fàbrica més compacta 

- Implica diferents longituds de 

processos 

 

L’alternativa escollida és la de construir la fàbrica en forma de U, ja que es prioritza que el 

flux de producte a l’exterior es doni per una única façana. 
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3.10. Material de l’estructura de la nau 
 

A continuació s’escull si l’estructura de la nau es construirà a partir de formigó in situ (Taula 

3.14) o aquesta serà amb elements de formigó prefabricats (Taula 3.15). 

 

• Formigó in situ 
 
Taula 3.13. Avantatges i inconvenients d’una construcció a partir de formigó  in situ 

Avantatges Inconvenients 

- Baix cost 

- Més adaptable a formes 

diverses 

- Elevat requeriment de mà d’obra 

 

 

• Formigó prefabricat 

 
Taula 3.14. Avantatges i inconvenients d’una construcció a partir de formigó prefabricat 

Avantatges Inconvenients 

- Fàcil construcció - Major cost 

 

S’escull l’alternativa de construir l’estructura de la nau mitjançant elements de formigó 

prefabricat. El formigó in situ seria més econòmic, però la seva col·locació encareix i retarda 

el procés de construcció. 
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3.11. Temps de fermentació del cultiu 
 

Quant al període de temps en què el cultiu estarà en contacte amb el te als tancs 

fermentatius, aquest s’escull com a variable. 

Fermentacions curtes, d’uns 12 dies, comptaran amb menys alcohol i més sucres. Per 

contra, fermentacions més llargues, d’uns 15-20 dies, proporcionaran un producte sense 

contingut en sucres, però a mesura que la fermentació tingui lloc, s’obtindrà un producte 

cada vegada més àcid i avinagrat.  

Tot i que el moment en què s’atura la fermentació donarà lloc a productes diferents, no es 

considera una de les dues alternatives com a òptima ja que, segons el gust del consumidor, 

pot ser interessant produir un producte o un altre. És per això que es comercialitzaran els 

dos productes, per als dos tipus de clients, realitzant sempre tots els controls necessaris que 

determinaran concretament el moment de finalitzar el procés de fermentació. 

 

3.12.  Tipus de comercialització 
 
Per últim, una vegada s’ha obtingut el producte hi ha diverses vies per a la seva 

comercialització. 

L’opció que s’ha descartat és la de vendre el producte en grans cadenes de supermercats, ja 

que, tot i ser un producte homogeni i poder entrar en aquest tipus de mercat, no es creu 

trobar el client adequat d’aquest producte, disposat a pagar-ne el seu valor afegit, en aquest 

tipus d’establiment. 

Per tant, s’opta per vendre el producte en botigues ecològiques de la zona, vendre’l també a 

la pròpia agrobotiga i, a més, comercialitzar-lo via online, donant la possibilitat de compra 

del producte als clients interessats que es trobin lluny de l’establiment. Es preveu que la 

comercialització es realitzi a nivell d’Espanya. 
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4.1. Diagrama de procés 
 

En la Figura 4.1 es mostra el diagrama del procés productiu que segueix la indústria. En 

verd es representen els inputs, en taronja els residus generats i en blau els controls de 

qualitat que es realitzen al llarg del procés. 

 
Figura 4.1. Diagrama del procés productiu d’obtenció de te kombucha instantaneïtzat.  
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4.2. Recepció de la matèria primera 

 

El te i el sucre són les matèries primeres que permetran l’inici del procés. Ambdós productes 

arribaran a la indústria en sacs i s’agruparan, segons la data d’arribada, en lots de 

productes. 

Els envasos i embalatges que es reben s’emmagatzemen directament al magatzem 

d’envasos, comprovant que s’hagin donat unes correctes condicions de transport i que no 

arribin malmesos. 

Caldrà garantir un correcte maneig i manipulació de les matèries primeres i una higiene de 

les instal·lacions de transport mitjançant controls periòdics. 

Previ a l’emmagatzematge es realitzarà un control visual de la totalitat de la matèria prima 

d’entrada i un control analític, controlant la humitat relativa i el pH, d’una mostra 

representativa del te i el sucre. 

Durant l’emmagatzematge caldrà controlar la temperatura i la humitat relativa de la cambra. 

El sistema de càrrega i descàrrega s’efectuarà mitjançant carretons, ja que el producte és 

fàcilment manejable.  

 

El cultiu simbiòtic, responsable de la fermentació, sols es rebrà d’una empresa externa la 

primera vegada que es fabriqui el producte. La seva recepció caldrà que sigui extremament 

controlada ja que és el component més alterable del procés. Una vegada s’hagi obtingut la 

beguda a partir del primer cultiu iniciador, els següents cultius utilitzats procediran de la 

mateixa fermentació, que a més de transformar els components de la beguda, també 

generaran un augment considerable en el volum del cultiu. 

 

El control acurat dels proveïdors permetrà la garantia de seguretat alimentària dels aliments.  

Caldrà una elecció acurada del proveïdor i conèixer la traçabilitat cap enrere del producte 

rebut. És important que el proveïdor compti amb una certificació alimentària (tipus IFS o  

BRC) per assegurar el nivell de qualitat i seguretat alimentària del producte rebut. 

 

No serà necessari cap tractament previ de les matèries primeres ja que arribaran a la 

indústria classificades en sacs homogenis i a punt per a la seva extracció o utilització sense 

necessitat de cap pretractament.  

 

 



  ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 

 

 

35 

4.3. Extracció 
 

La següent etapa del procés és la d’obtenció de te líquid a partir de les fulles de te, per a la 

qual cosa és imprescindible disposar d’una sala amb arribada d’aigua corrent.  

L’aigua utilitzada serà aigua provinent de subministrament urbà tractada mitjançant filtració 

per membrana que separarà els possibles soluts, com sals en dissolució, de l’aigua utilitzada. 

S’utilitzarà un procés d’osmosi inversa, ja que és el procés que permetrà la purificació més 

estricte de l’aigua (porositat de la membrana de l’ordre de 10-3µm) a altes pressions (10-90 

bars). 

 

Tot i que gràcies a l’aparell d’osmosi inversa no es generaran els residus que es generarien 

amb l’alternativa de la compra de l’aigua, el tractament suposarà un cost de funcionament 

de l’aparell i un cost afegit pel canvi periòdic de les membranes. 

 

L’aigua tractada es portarà a l’ebullició en els tancs d’acer inoxidable i, quan hi arribi, 

s’extraurà el te verd amb un procés d’un minut a 68 ºC (The Engineer’s Guide to a Tea 

Preparation, 2014). Passat aquest temps, s’aturarà l’aportació de calor i es deixarà refredar 

fins a temperatura ambient. Un filtre eliminarà les fulles de te ja utilitzades quan el producte 

passi a la següent etapa. 
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4.4. Pasteurització 
 

L’objectiu de la pasteurització és, mitjançant una combinació adequada de temps i 

temperatura, destruir els microorganismes patògens i enzims deteriorants que es puguin 

trobar al producte. A més, en fer-ho s’allarga la vida útil del producte i s’aconsegueixen les 

mínimes modificacions de la qualitat nutritiva i organolèptica. La pèrdua principal és la de 

vitamines i components aromàtics, però això no suposa un problema perquè el producte 

final serà ric en vitamines gràcies a la posterior inoculació del cultiu. 

 

És important assegurar la destrucció de microorganismes en aquesta etapa ja que, en el 

moment en què s’inocula el cultiu iniciador, només es realitzaran els tractaments tèrmics 

estrictament necessaris per a la seva transformació, ja que interessa que la multitud de 

bacteris, vitamines i llevats beneficiosos que habiten al cultiu iniciador es trobin, en la major 

mesura del possible, en el producte final. 

 

La calor al líquid es transmetrà mitjançant convecció en un pasteuritzador de plaques. El 

procés serà discontinu i del tipus LTLT (Low Temperature Long Time) durant 30 minuts a 

una temperatura de 65ºC. 

 

4.5. Inoculació 
 

La inoculació és el principal punt crític del procés ja que s’ha d’assegurar un perfecte maneig 

del cultiu iniciador que s’inocula, conservant els seus bacteris i llevats beneficiosos, però 

sense deixar lloc a l’aparició de possibles microorganismes patògens i/o deteriorants. 

 

En aquesta etapa es rebrà el te pasteuritzat del procés anterior i es dipositarà en tancs 

d’acer inoxidable on s’inocularà el cultiu iniciador. També s’addicionarà una porció del te 

obtingut al lot anterior per donar l’acidesa necessària a l’inici de la fermentació. 

Caldrà permetre la ventilació de cadascun dels recipients que ja contingui els productes 

necessaris per iniciar la fermentació, però alhora evitar la interacció amb altres possibles 

partícules. 
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4.6. Fermentació 
 

Les condicions de la sala on es donarà la fermentació cal que estiguin estrictament 

controlades: temperatura de 23ºC, absència de llum directa i una bona oxigenació. 

 
El producte es mantindrà durant tot el procés de fermentació als tancs d’acer inoxidable 

inoculats anteriorment. Es deixarà 10 dies en repòs absolut però realitzant  estrictes controls 

periòdics de pH, acidesa i temperatura, necessaris per a una correcta fermentació.  

A partir de l’onzè dia, s’iniciaran els controls gustatius i s’aturarà l’etapa de la fermentació en 

el moment en què el tècnic responsable ho cregui convenient segons el cupatge que tingui 

la beguda, en funció del producte que es vulgui obtenir i les propietats que aquest ja hagi 

adquirit.  

 
El pH del producte en el moment en què s’atura la fermentació es troba al voltant de 3. Si 

no s’aturés la fermentació, el producte seria excessivament àcid per al consum. 

El temps orientatiu de fermentació serà de 12 dies, per al cas del producte menys 

fermentat, i de 15-20 dies per a l’obtenció del producte més fermentat, que serà menys 

ensucrat però més àcid. 

 

4.7. Decantació 
 
Una vegada acabada la fermentació àcid-làctica, el líquid es decantarà per recuperar el disc 

del cultiu iniciador que s’havia inoculat prèviament (aquest serà de major volum gràcies al 

creixement que l’hi haurà donat la fermentació). El disc es recuperarà amb un decanter 

(Figura 4.2). 

 

 
Figura 4.2. Decanter (Flottweg, 2013) 
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4.8. Alliberament de gas 
 

El pas final per a l’obtenció de la beguda kombucha serà el de retornar el líquid a uns altres 

dipòsits, d’acer inoxidable també, que posteriorment seran tapats hermèticament. La 

beguda estarà en condicions de temperatura controlada (21-24ºC) i restarà en repòs unes 

48 hores de mitjana (el temps necessari serà variable per a cada lot però sempre serà entre 

1 i 3 dies i serà el tècnic de qualitat el que decidirà el moment de finalitzar l’etapa). 

L’objectiu de l’etapa és alliberar gas de la solució líquida tot formant les bombolles 

desitjades. Aquesta característica és buscada amb l’objectiu d’una millora sensorial. 

 

Si més endavant les condicions de mercat proporcionen a la indústria l’oportunitat d’un 

augment en la varietat de productes i s’incorporen gustos als productes, serà en aquesta 

etapa en què s’incorporarà el component necessari per proporcionar el gust desitjat al 

producte final. 

 

4.9. Centrifugació 
 
Una vegada el líquid hagi completat el procés d’efervescència, serà sotmès a una 

centrifugació per separar els sòlids en suspensió que puguin trobar-se al producte. 

D’aquesta manera, s’evitarà la terbolesa en el producte final. El procés es realitzarà a partir 

d’una clarificació centrífuga. 

 

Novament, si la indústria es troba en ple creixement i es decideix incorporar la venda de la 

beguda en format líquid, en aquest punt del procés el producte ja seria apte per al seu 

envasament i la seva comercialització. 
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4.10. Evaporació 
 

El procés d’evaporació consistirà en l’eliminació del 60% del contingut d’aigua del producte 

líquid, mitjançant l’aplicació d’un tractament tèrmic suficient perquè part de l’aigua s’evapori, 

donant lloc a un producte final més concentrat (60ºC durant 5 min). 

 

L’aigua evaporada serà tractada novament amb l’equip d’osmosi inversa i serà reutilitzada 

com a matèria prima del procés. 

 

L’evaporació es realitzarà mitjançant evaporadors al vuit de simple efecte de tubs verticals 

(Figura 4.3). L’evaporador consta d’un intercanviador tubular de calor, on es subministren 

les calors necessàries a l’aliment. També compta amb un condensador, que converteix el 

vapor a líquid, i una bomba, que ajuda a extreure el condensat, mantenint així el buit del 

sistema. 

 
Figura 4.3. Evaporador de tubs curts vertical. (Brennan, 2008). 
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4.11. Deshidratació per atomització 
 
L’objectiu de la deshidratació per atomització o spray drying és assecar el producte per 

convecció en aire calent, aconseguint a partir d’un producte d’entrada, un producte sòlid 

polvoritzat. Es pot aplicar el tractament en qüestió ja que es tracta amb un líquid de baixa 

viscositat i les possibles partícules en suspensió que aquest contenia ja han estat eliminades. 

 

L’inconvenient de l’atomització per a l’obtenció de la kombucha serà la reducció de la 

càrrega de microorganismes ja que, per aquest producte, es busca la conservació d’aquesta 

càrrega pel fet que els microorganismes són beneficiosos per a l’organisme. Això no obstant, 

s’assumeix la reducció de la càrrega ja que, tot i reduir-la, és el procés que menys malmetrà 

el producte (s’arriba a temperatures d’un màxim de 60-70ºC i, per tant, el producte 

continuarà contenint alts nivells de microbiota). 

 

	
Figura 4.4. Atomitzador. (Icfwplants, 2016). 

 

El líquid s’incorpora per la part superior de l’atomitzador (Figura 4.4) i el producte es 

converteix, en primer lloc, en gotes líquides, augmentant així la superfície de transferència 

de calor. Amb l’aire calent injectat, s’evapora l’aigua present al producte i, quan el producte 

arriba a la part inferior de l’aparell, aquest ja es troba en forma de pols. La part inferior de 

l’aparell està equipada amb un martell intern que gira evitant que es generin pèrdues de 

producte per enganxament a les parets. 
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4.12. Aglomeració 
 

En aquest punt del procés es busca una millora de la rehidratabilitació, és a dir, de la 

capacitat del producte per tornar a un estat tan semblant a l’inicial com sigui possible. Per 

aquesta millora s’instantaneïtzarà el producte, obtenint així aglomeracions de les partícules 

deshidratades. 

L’aparell que permetrà aquest procés serà un túnel en llit fluïditzat (Figura 4.5), en què la 

primera etapa consistirà en la rehumidificació, aconseguint que la pols s’adhereixi novament 

i es pugui formar un producte de major grandària i  millor solubilitat. En la segona etapa es 

dóna la redeshidratació i el refredament dels grànuls per al seu envasament. 

 

 
Figura 4.5. Túnel en llit fluïditzat d'instanteneïtzació. (University of Guelph, 2017) 
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4.13. Envasament, etiquetatge i encaixat 
 
L’envàs proporcionarà al producte una barrera protectora, física i mecànica, entre l’aliment i 

el medi ambient, evitant així que es donin processos d’alteració o deteriorament del 

producte durant l’emmagatzematge i la distribució. Caldrà minimitzar les interaccions  de 

permeació, absorció i migració de substàncies produïdes per l’envàs o l’ambient (Figura 4.6). 

 

 
Figura 4.6. Interaccions ambient-envàs-aliment (Toldrà, 2015). 

 

L’envasament es realitzarà en atmosfera protectora (Figura 4.7), aconseguint així envasar el 

producte en una atmosfera diferent a la natural que comprèn una mescla de gasos en 

diferents proporcions. S’enriquirà l’aire que envolta l’aliment en el moment de l’envasament 

amb la composició òptima d’oxigen, nitrogen i diòxid de carboni, aconseguint així mantenir 

la qualitat del producte i allargar la seva vida útil. 

 

En un futur, quan la normativa ho permeti, es projecta l’addició d’un dispositiu actiu a 

l’envàs, de manera que des del moment que es dóna l’envasament fins al consum, es 

controlarà i millorarà la seguretat i la qualitat de l’aliment envasat. El component actiu serà 

incorporat al material de l’envàs i actuarà d’absorbidor d’humitat, impedint així que l’activitat 

de l’aigua del producte es vegi alterada. 
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Figura 4.7: Envasadora en atmosfera protectora (RoveBloc, S.A., 2017). 

 

 

 
Figura 4.8. Tipus d'envasos (RoveBloc, S.A., 2017).

 

Un 60% de la producció serà envasada en bosses monodosis (darrera opció de la Figura 

4.8), i encaixada en grups de 20 bosses. La producció restant serà envasada en llaunes 

d’acer en quantitats suficients per a 20 dosis de producte. L’envàs metàl·lic donarà al 

producte una protecció òptima durant l’emmagatzematge en condicions ambientals enfront 

l’entrada d’oxigen, gasos, humitat i llum. 

 

Posteriorment, s’etiquetarà el producte, d’acord amb la normativa vigent, i s’encaixarà en 

caixes de 50 llaunes o caixes de 50 caixetes de te en format monodosi. 
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4.14. Expedició 
 
La idea principal de l’expedició de producte és la de vendre’l mitjançant tres vies: la primera, 

a l’agrobotiga annexa a la pròpia indústria. En segon lloc, també hi haurà la possibilitat de 

compra del producte per internet. Es preveu abastir a la població de la totalitat d’Espanya i, 

per a fer-ho, es compta amb un servei extern que distribuirà el producte. Per últim, 

s’exportarà a venedors al detall com poden ser els de botigues gourmet, botigues 

ecològiques o herbolaris, on el valor afegit del producte no sigui un impediment per la seva 

venda.  

 

S’aplicarà el mètode FIFO (Firt In, First Out) per procurar que els productes que arriben 

primer al magatzem en surtin primer, de tal manera que la rotació d’aquests és l’adequada, i 

així s’evita que s’acumulin productes vells, que podrien, fins i tot, caducar. 

 

En el cas de no funcionar el producte al mercat espanyol, s’estudiarà la possibilitat 

d’exportar-lo a països on aquest sigui més conegut i valorat. 
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5.1. Introducció 
 

En el present annex s’exposen les dades urbanístiques de la parcel·la on s’ubicarà la 

indústria alimentària i es justifica el compliment de la normativa. 

 

5.2.  Ubicació de la parcel·la 
 

La parcel·la es troba ubicada al Mas Guardiola del Polígon Industrial Pla de Baix, del terme 

municipal Olot, la Garrotxa (Figura 5.1). Es pot veure el detall de la seva situació en els 

Plànols 1 i 2, de Situació i Emplaçament, respectivament. 

 

 
Figura 5.1. Situació de la parcel·la (ICGC, 2017). 
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La zona escollida per a la parcel·la connecta el carrer Josep Irla (façana est) i el carrer Josep 

Tarradellas (façana sud), tal i com s’observa a la Figura 5.2. Les seves coordenades UTM 

són (X; Y): (456413,6; 4670924,6) i es troba a una altura de  426 m sobre el nivell del mar. 

 

 
Figura 5.2.  Ubicació de la parcel·la (ICGC, 2017). 

Els factors que s’han tingut en compte per a la ubicació de la indústria a la parcel·la 

escollida són els citats a continuació (Puig, 2015): 

 

- Facilitat d’accés: la parcel·la està situada a poc més d’1 km del nucli urbà. Per altra 

banda, a menys d’1 km es troba també la nacional N-260, amb accés directe i ràpid 

a l’autovia A-26 

 

- Subministrament garantit i suficient d’aigua potable, electricitat i combustible 
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- Espai suficient per a totes les activitats presents i futures: s’ubica la indústria en una 

combinació de dues parcel·les d’un total de 4.266 m2, amb espai suficient per a la 

construcció de la nau projectada i disponibilitat d’espai per a futures ampliacions. 

Caldrà complir les distàncies mínimes descrites a la Taula 5.1 respecte diferents 

activitats. 

 
Taula 5.1. Distàncies mínimes respecte diferents activitats. (Puig, 2015) 

 
 

- Sistema de depuració i evacuació de les aigües residuals produïdes: l’efluent generat 

no tindrà una elevada càrrega contaminant. Tot i així, les aigües residuals se 

sotmeten a un tractament físic-químic per a reduir els possibles paràmetres que es 

troben en un excés per a una posterior depuració a l’EDAR (Estació Depuradora 

d’Aigües Residuals) d’Olot. Els límits dels paràmetres que caldrà complir pel seu 

abocament són els indicats en la Taula 5.2. 

 
 
Taula 5.2. Paràmetres màxims d'abocament a l’EDAR Olot. (Consell Comarcal de la Garrotxa, 2006) 
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5.3. Dades urbanístiques de la parcel·la 
 

S’escull la parcel·la 1 i 2  (Figura 5.3) com a òptimes per a la construcció de la indústria. La 

totalitat de superfície d’ambdues parcel·les és major a la requerida, però s’elegeixen 

aquestes per poder donar lloc a possibles ampliacions. 

 

 
Figura 5.3: Ubicació de la parcel·la (Catastro, 2017) 

Els elements principals de la parcel·la seran la nau industrial (amb una orientació sud de la 

zona d’oficines per a un màxim aprofitament de la llum natural), amb la corresponent 

entrada per als vianants des de l’exterior del recinte; l’entrada per a camions, amb el control 

d’accés i els corresponents vials fins als molls de càrrega i descàrrega i, per últim, l’entrada 

per a cotxes, amb el corresponent accés fins la zona d’aparcament (Figura 5.4). 

 

 
Figura 5.4. Elements constructius principals de la parcel·la 

Es pot veure la distribució de la planta general de la parcel·la en el Plànol 3. 
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Les dades urbanístiques d’ambdues parcel·les es troben descrites  en la Taula 5.3. 

 
Taula 5.3. Dades urbanístiques de les parcel·les 1 i 2 (Catastro, 2017). 

Paràmetre Parcel·la núm. 1 Parcel·la núm. 2 

Referència cadastral 
Localització 
Superfície gràfica 
Classe  
Ús 
Dimensions 

6411101DG5761S0001IF 

C/ Josep Terradellas, 6 

2.266 m2 

Urbà 

Sòl sense edificació 

45,32 x 50 m 

6411102DG5761S0001IF 

C/ Josep Terradellas, 10 

2.000 m2 

Urbà 

Sòl sense edificació 

40 x 50 m 

 
 
5.5. Normativa urbanística 
 

Es realitzarà la construcció de la nau donant compliment al Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal (POUM) de l’Ajuntament d’Olot. 

 

La indústria està classificada, segons el seva funció urbanística, com a indústria de tipus I. 

Aquesta classificació compren les indústries compatibles amb l’ús residencial i les que no 

produeixen efectes molestos ni són perilloses respecte l’habitatge i l’entorn (Article 177, 

POUM d’Olot). Segons la seva ubicació, està classificada com a indústria de situació 7: 

activitat contigua a un altre ús que no sigui el d’habitatge i situada en edifici d’ús exclusiu 

(Article 185, POUM). Per tant, tal i com es pot veure a la Figura 5.4 (Article 186, POUM), la 

indústria projectada està permesa per aquest tipus d’ubicació. 
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Figura 5.4. Ús específic permès segons situació de la indústria. (POUM d’Olot, 2003). 

 

En el plànol 1.2 del POUM, de classificació del sòl urbà i urbanitzable, es pot veure que la 

parcel·la escollida pertany a sòl urbanitzable. En el plànol 4.2, que qualifica el sòl 

urbanitzable, la defineix com a sòl industrial i, per tant, es podrà executar el projecte a la 

parcel·la. 
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6.1 Introducció 
 

En aquest annex s’identifiquen les sales de la indústria i es justifica la distribució en planta 

de la indústria projectada, la qual s’ha obtingut aplicant el mètode SLP (Systematic Layout 
Planning). 

 

6.2. Identificació i descripció de les sales 
 
Primerament s’identifiquen les sales de la indústria i es quantifiquen les superfícies útils 

necessàries per a cada una d’elles (Taula 6.1). 

 
Taula 6.1. Superfície de cada una de les sales de la indústria 

 
 

 

SALA Superfície	(m2 )
Recepció 15
Control	d'arribada 6
Magatzem	d'arribada 20
Extracció 30
Pasteurització 20
Fermentació 387
Alliberació	de	gas 130
Evaporació 40
Deshidratació 40
Aglomeració 40
Envasament 112
Magatzem	d'envasos 20
Magatzem	d'expedició 28
Control	de	qualitat 10
Expedició 49
Sala	de	màquines 33
Vestidors	i	wc 34
Menjador 30
Sala	de	neteja 9
Oficines 36
Agrobotiga 36
Passadís 180
TOTAL 1.305
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A continuació es descriu breument la funció i la preferència de situació i proximitat amb 

altres sales per a cada una de les zones de la indústria: 

 

- Recepció 

o Funció: arriba la matèria primera (envasos, sucre i te) amb furgonetes o 

camions i es distribueix als magatzems amb carretons. 

o Preferències de situació: necessitat de connexió directa amb l’exterior de la 

nau i requeriment de proximitat amb el magatzem de matèria primera, el 

magatzem d’envasos i el control d’arribada; pel flux de producte. També 

requereix facilitat d’accés a les oficines per a portar un correcte seguiment de 

les arribades. 

 

- Control d’arribada 

o Funció: analitzar una mostra representativa de la matèria primera que arriba  

o Preferències de situació: cal que estigui a prop de la recepció, ja que d’aquí 

s’obtindrà la mostra, i del magatzem d’arribada, per facilitar-hi el producte 

analitzat apte per a la seva transformació. 

 

- Magatzem d’arribada 

o Funció: emmagatzemar el te i el sucre en condicions d’humitat relativa i 

temperatura òptimes per a la seva conservació. 

o Preferències de situació: cal que estigui a prop de la recepció i el control 

d’arribada, pels motius explicats anteriorment, i també de l’extracció de te, on 

es dóna l’etapa que requereix la mescla de les dues matèries primeres 

emmagatzemades. 

 

- Extracció de te 

o Funció: a partir de l’aigua obtinguda amb l’aparell d’osmosi inversa, les fulles 

de te i el sucre, es prepara el te líquid que serà la base de la beguda 

kombucha a partir dels dipòsits escalfadors.  

o Preferències de situació: cal que es trobi a prop del magatzem d’arribada i de 

la sala de pasteurització per motius de flux de producte. 
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- Pasteurització 

o Funció: pasteuritzar el te que s’ha extret anteriorment per eliminar els 

possibles microorganismes patògens i deteriorants del producte. 

o Preferències de situació: novament, cal que la sala es trobi situada a prop de 

l’etapa prèvia (sala d’extracció) i la posterior (sala de fermentació). 

 

- Fermentació 

o Funció: inocular el cultiu simbiòtic a la barreja del te anteriorment 

pasteuritzat amb una porció del lot anterior. Deixar-ho en repòs el temps 

necessari per obtenir un producte amb el grau de fermentació desitjada. En 

la sala s’hi troben els dipòsits d’acer inoxidable on es donarà la fermentació i 

també, separats per una paret divisòria, els decantadors per a la separació 

del cultiu una vegada finalitzada l’etapa de fermentació. 

o Preferències de situació: és l’etapa principal del procés, ja que és la que 

requereix més temps i també un control més rigorós de les condicions i 

l’evolució del producte. Per tant, és desitjable ubicar la sala de fermentació 

en un punt estratègic i central de la nau. A més, cal que sigui pròxima a la 

pasteurització i l’etapa d’alliberament de gas degut al flux de producte. 

 

- Alliberament de gas 

o Funció: es rep el producte filtrat i s’emmagatzema en dipòsits d’acer 

inoxidable hermètics per iniciar l’etapa d’alliberament de gas. Una vegada 

passades les hores necessàries, es centrifuga per eliminar les possibles 

partícules en suspensió i passa a la següent sala.  

o Preferències de situació: cal que sigui pròxim a la sala de fermentació i a la 

d’evaporació per motius de flux de producte. Tindrà també, adjunta a la 

mateixa sala, una cambra de refrigeració per 

 

- Evaporació 

o Funció: arriba el producte líquid i mitjançant l’evaporació es deshidrata fins a 

obtenir un producte amb un contingut d’aigua del 40%. 

o Preferències de situació: cal que sigui pròxim a la sala d’alliberament de gas i 

a la deshidratació per motius de flux de producte. 
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- Deshidratació 

o Funció: arriba el producte evaporat i mitjançant l’atomització es deshidrata 

per aconseguir el producte en pols, amb un contingut d’aigua del 10%. 

o Preferències de situació: cal que sigui pròxim a l’evaporació i a l’aglomeració 

per motius de flux de producte. 

 

- Aglomeració 

o Funció: arriba el producte en pols i s’instanteneïtza per a l’obtenció d’una 

major solubilitat. 

o Preferències de situació: cal que sigui pròxim a la sala de deshidratació i a la 

sala d’envasament, ja que és l’etapa final de transformació del producte. 

 

- Envasament 

o Funció: aplicar procés de conservació, modificant l’atmosfera prèvia a 

l’envasament del producte final. Dins la zona d’envasament hi haurà tres 

subzones: envasament, etiquetatge i encaixament. 

o Preferències de situació: cal que sigui pròxim a la sala d’aglomeració, ja que 

és on s’obté el producte transformat, al magatzem d’envasos, per la 

necessitat de producte, i al magatzem d’expedició, ja que és on es destinarà 

el producte després del procés d’encaixament. 

 

- Magatzem envasos 

o Funció: emmagatzematge dels envasos, embalatges i etiquetes. 

o Preferències de situació: cal que sigui pròxim a la recepció o, almenys, que 

tingui fàcil accessibilitat des d’allà. Cal també que sigui pròxim a la sala 

d’envasament, per flux de producte. 

 

- Magatzem expedició 

o Funció: emmagatzematge del producte acabat, llest per l’expedició i consum. 

El te kombucha instanteneïtzat serà emmagatzemat a temperatura ambient 

en prestatgeries. 

o Preferències de situació: cal que es trobi situat a prop de l’envasament, del 

control de qualitat i de l’expedició, per motius de flux de producte.  
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- Control de qualitat 

o Funció: realitzar controls analítics (pH, contingut en humitat i temperatura) 

d’una mostra representativa del producte que es comercialitza. 

o Preferències de situació: cal que sigui pròxima al magatzem d’expedició, d’on 

surt la mostra, i a l’expedició. 

 

- Expedició 

o Funció: donar sortida al producte. La zona d’expedició comptarà amb una 

zona de preparació del producte i la zona on s’expedirà. 

o Preferències de situació: cal que la sala tingui accés directe a l’exterior i sigui 

pròxima al control de qualitat. Es valora també la proximitat amb el 

magatzem d’expedició. Facilitat d’accés a les oficines per poder portar un 

control rigorós de les expedicions. 

 

- Oficines 

o Funció: administrar i comptabilitzar la informació de la indústria. 

o Preferències de situació: desitjable proximitat i/o facilitat d’accés amb 

l’arribada de producte i el control d’aquest i també l’expedició amb el 

respectiu control per tenir un control administratiu del balanç de producte 

general de la indústria.  

 

- Vestidors 

o Funció: permet el canvi de roba a la totalitat dels treballadors. 

o Preferències de situació: cal que estigui situat estratègicament per una 

proximitat raonable a totes les etapes del procés productiu, sobretot les de 

transformació del producte ja que requereixen una major exigència d’higiene. 

 

- Sala de màquines 

o Funció: s’hi troben els aparells necessaris per obtenir les condicions de 

temperatura i humitat desitjats a la totalitat de les sales de la indústria. 

o Preferències de situació: a la sala de màquines no s’hi accedeix amb gran 

freqüència, per tant, sols es prioritzarà que no sigui contigua a les oficines, a 

l’agrobotiga o al menjador per motius de benestar auditiu dels treballadors, 

que és la sala on més hores es troben els treballadors o clients. 
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- Menjador 

o Funció: sala de descans per als treballadors, equipada amb equips bàsics de 

cuina per poder dinar entre torns. 

o Preferències de situació: es valorarà la proximitat amb els vestidors ja que els 

treballadors, en acabar el torn, previ a l’àpat caldrà que es canviïn. Es valora 

també per flux de personal la proximitat amb les oficines. 

 

- Sala de neteja 

o Funció: emmagatzematge d’estris i productes de neteja.  

o Preferències de situació: es valora, una vegada més, la facilitat d’accés des 

de la sala de neteja a totes les sales de processos de transformació del 

producte, on és extremadament exigida la higiene. En les altres etapes del 

procés productiu també es valora com a positiu un fàcil accés. 

 

- Agrobotiga 

o Funció: donar a conèixer l’empresa, rebre visites i vendre el producte 

elaborat. 

o Preferències de situació: es valora la proximitat amb el menjador i les oficines 

per flux de personal, amb els vestidors i la sala de neteja per motius 

d’higiene, i amb el magatzem de producte acabat per flux de producte. 
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6.3. Taula relacional d’activitats 
 
Per a l’elecció de la distribució en planta òptima s’ha optat per utilitzar una taula relacional 

d’activitats. A partir de la valoració de proximitats i la justificació d’aquestes (Taules 6.2 i 

6.3) per a cada combinació de sales, amb els criteris que s’han detallat a l’apartat anterior, 

s’ha emplenat la taula relacional d’activitats (Taula 6.4) que ha permès obtenir la distribució 

en planta més adient per a la indústria. 
 

Taula 6.2. Valoració de proximitat 

Proximitat 

A Absolutament necessària 

E Especialment important 

I Important 

O Ordinari 

U Sense importància 

X No desitjable 

 
Taula 6.3. Justificació del motiu de la proximitat 

Motius 

1 Flux de producte 

2 Personal comú 

3 Higiene 

4 Sorolls 

 

 

 

 



  ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 

 

 

62 

Taula 6.4. Taula relacional d'activitats de la indústria projectada 

 



  ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 

 

 

63 

6.4. Distribució en planta 
 

Es preveu la construcció d’una nau rectangular de 1.408 m2 de superfície construïda (1.305 

m2 de superfície útil) en la que el producte segueix un flux en forma de U (marcat en groc a 

la Figura 6.5), per una millor compactació del procés (Puig, 2015). La distribució, obtinguda 

a partir de la descripció detallada a l’apartat 6.2 i de la taula relacional obtinguda (Taula 

6.4), es projecta tal i com es veu a la Figura 6.5. 

 
Figura 6.5. Distribució en planta. Superfície útil de les diferents sales. En groc s'indica el flux de producte 

 

S’ha buscat la distribució que permet, des d’un passadís distribuïdor, un accés a totes les 

sales de la indústria. D’aquesta manera, totes les sales tenen contacte directe amb el 

passadís distribuïdor menys la sala de deshidratació, que té fàcil accés des de diverses sales. 

 

 

 

 

 

 



  ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 

 

 

64 

Les sales de la indústria estan classificades segons el grau de perillositat per a la seguretat 

dels aliments (Casp, 2005): 

-  Zones ultrasensibles: el producte es fa molt sensible pel tractament que s’aplica 

- Zones sensibles: el producte es troba en contacte amb l’aire lliure 

- Zones inerts: el producte no està en contacte amb l’aire 

 

Les diferenciació de les zones de la indústria es pot veure a la Figura 6.6. 

 
Figura 6.6. Diferenciació de zones a la indústria 

 

Es pot veure el detall de la distribució en planta en el Plànol número 7. 
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7.1. Atribucions del producte 
 

Es treballa per a l’obtenció d’un producte que compleixi els criteris de seguretat alimentària i 

que compti amb una correcta traçabilitat. S’eviten, en tots els casos, els possibles 

contaminants i perills. 

 

Existeix seguretat alimentària quan totes les persones tenen, en tot moment, accés físic i 

econòmic suficient a aliments innocus i nutritius, per satisfer les seves necessitats 

alimentàries i les seves preferències quant als aliments, amb la finalitat de poder tenir una 

vida activa i sana (FAO, 2006). 

Cal que es donin quatre condicions per a què existeixi la seguretat alimentària:  

- Oferta i disponibilitat d’aliments adequats.  

- L’estabilitat de l’oferta, sense fluctuacions ni escassetat en funció de l’estació de l’any.  

- L’accés als aliments o la capacitat per adquirir-los.  

- La bona qualitat i innocuïtat dels aliments.  

En l’entorn de la Unió Europea, la consecució de les tres primeres condicions està 

generalitzada, per la qual cosa es pot afirmar que existeix seguretat alimentària quan els 

aliments es troben en bones condicions higièniques i són innocus per a la salut.  

 

El Reglament CE núm. 178/2002, de 28 de gener, defineix com a traçabilitat la possibilitat 

de seguir la pista d’un aliment a través de totes les etapes de la seva cadena alimentària, 

gràcies a un sistema d’identificació i control.  

La traçabilitat és una garantia més de seguretat alimentària, ja que facilita que es localitzin i 

que es retirin del mercat amb gran rapidesa els productes alimentaris afectats, en cas que 

es detecti algun risc per a la salut del consumidor. La traçabilitat és una eina de gestió, 

implícita a la Seguretat Alimentària i exigible a les indústries alimentàries. 

 

Es defineix com a contaminant o perill alimentari qualsevol agent aliè a l’aliment, capaç de 

produir un efecte negatiu per a la salut del consumidor. La presència d’aquests perills es pot 

donar de forma natural o de forma accidental. Segons l’origen dels perills, es classifiquen en 

físics, químics o biològics.  
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7.2. Etiquetatge 
 
L’etiqueta serà un element més per garantir la seguretat alimentària al consumidor. 

Aquesta informarà de tot allò relacionat amb l’aliment i no pot induir a cap error sobre les 

característiques del producte. No pot tampoc atribuir al producte efectes o propietats que no 

posseeixi, ni suggerir que té característiques especials si productes similars també les tenen. 

 

L’etiqueta, segons el Reial Decret 126/2015, de 27 de febrer, ha de contenir: 

- Nom, domicili, telèfon de l’empresa 

- Nom del producte que es comercialitza 

- Període de processat 

- Data d’envasament 

- Número de lot 

- Condicions de conservació i/o utilització 

- Quantitat neta d’aliment 

- Data de caducitat o data de duració mínima del producte 

- País d’origen del producte 

 
7.3. Determinació del sistema APPCC 
 
El sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC) és un procés sistemàtic 

preventiu per garantir la innocuïtat alimentària. S’identifiquen, avaluen i prevenen tots els 

riscs de contaminació dels productes a nivell físic, químic i biològic al llarg de tots els 

processos de la cadena. S’estableixen mesures preventives i correctives per assegurar la 

innocuïtat (Oberts a la Seguretat Alimentària, 2017). 

 

Els principis de l’APPCC són: 

1. Identificar perills mitjançant un diagrama de flux 

2. Identificar els Punts Crítics de Control (PCC) 

3. Establir els límits crítics 

4. Establir un sistema de vigilància dels PCC 

5. Establir les accions correctores 

6. Establir un sistema de verificacions 

7. Crear un sistema de documentació 
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El Reglament CE núm. 852/2004, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes 

alimentaris, tracta del disseny del sistema APPCC i de la seva implementació. 

 

Els punts de control crític a la indústria projectada seran els de la inoculació del cultiu 

simbiòtic al producte, la fermentació i l’envasament, ja que es consideren les etapes més 

sensibles a patir una contaminació. 

 

7.4. Aplicació de diferents plans per garantir la seguretat alimentària 
 
La indústria projecta l’aplicació de diferents plans per a garantir la qualitat total i la 

seguretat alimentària del producte que es comercialitzarà: 

- Pla d’higiene i desinfecció: assegura que les instal·lacions, maquinària i estris no són 

una font de contaminació i que les mateixes activitats de neteja i desinfecció no són 

causa de contaminació química. 

- Pla de formació de personal en seguretat alimentària: dóna als manipuladors la 

formació necessària sobre la seguretat dels aliments per responsabilitzar-los de les 

operacions que realitzen. En aquest pla s’especificarà també el tipus i la normativa de 

la roba de treball per a cada zona i cada treballador. 

- Pla de control de temperatures: es calibren periòdicament els termòmetres, 

s’estableixen límits de temperatures en funció del producte i de les toleràncies 

admissibles per a cada cas per a obtenir un control constant de les temperatures de 

cada etapa del procés. 
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8.1. Introducció  
 
En el present annex s’identificarà i dimensionarà la maquinària necessària per al procés 

productiu que es trobarà a cada sala. 

 

8.2. Descripció de la maquinària de cada sala de procés 
 
Les superfícies dels equips caldrà que siguin d’un material inert per al seu contacte amb els 

aliments, llises i sense forats o escletxes. El material escollit és l’acer inoxidable. 

Es respectaran les distàncies mínimes establertes (Taules 8.1 i 8.2) entre equips i 

instal·lacions o superfícies. 

 
Taula 8.1. Distàncies mínimes entre les entrades de les instal·lacions i els equips (Puig, 2015). 

 
Taula 8.2. Distàncies mínimes entre les superfícies i els equips (Puig, 2015). 

 
 

Cal tenir en compte que el producte objecte del present projecte només existeix al mercat 

des de l’extracció fins a la centrifugació, però no a partir de l’evaporació. És per això que els 

requeriments de capacitat de flux de producte per a les etapes compreses entre l’extracció i 

la centrifugació són dades orientatives, basades en estudis científics ja realitzats, mentre 

que les capacitats requerides en els aparells a partir de l’evaporació i fins l’envasament són 

dades exactes, calculades a partir del rendiment i les pèrdues que es fixen en cada etapa. 

 

La distribució de la maquinària es pot veure al Plànol 10: Maquinària. 
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8.2.1. Recepció i zona d’expedició 
  

- Carretó elevador 

o Model, marca: Transpaleta pesadora, Karbar (Figura 8.1) 

o Capacitat: 2.000 kg 

o Nombre d’aparells necessaris: 2 

o Preu de l’equip: 800,00 € 

o Funcionament: accionament elèctric de 200 W a una tensió de 230 V 

 
Figura 8.1. Carretó elevador (Jungheinrich, 2017). 

 

8.2.2. Laboratoris de control de qualitat 
 

- Bàscula  

o Model, marca: BS 6000, PCE (Figura 8.2) 

o Capacitat: 6.000 g 

o Nombre d’aparells necessaris: 2 

o Preu de l’equip: 60,00 € 

o Funcionament: accionament elèctric de 10 W a una tensió de 230 V 

 
Figura 8.2. Bàscula de laboratori (PCE, 2017). 



  ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 

 

 

74 

- Bàscula de precisió 

o Model, marca: BS 300, PCE (Figura 8.3) 

o Capacitat: 300 g 

o Nombre d’aparells necessaris: 2 

o Preu de l’equip: 100,00 € 

o Funcionament: accionament elèctric de 50 W a una tensió de 230 V 

 
Figura 8.3. Bàscula de laboratori (PCE, 2017). 

 

- pH-metre 

o Model, marca: HI 5222-02, PCE (Figura 8.4) 

o Precisió: +0,01 pH 

o Nombre d’aparells necessaris: 2 

o Preu de l’equip: 1.200,00 € 

o Funcionament: accionament elèctric de 200 W a una tensió de 230 V 

 
Figura 8.4. pH-metre (PCE, 2017). 
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8.2.3. Extracció 
 

- Equip d’osmosi inversa 

o Requeriment: 34.599,80  L aigua/dia 

o Model, marca: OI 6000, AguasdelSureste (Figura 8.5) 

o Capacitat: 800 L/h 

o Nombre d’aparells necessaris: 8 

o Hores de funcionament: 6 hores (8:30h – 14:30h) 

o Dimensions: 0,75 x 0,75 m i 1,8 m d’alçària 

o Preu de l’equip: 7.500,00 € 

o Funcionament: elèctric amb una potència de 1,5 kW a una tensió de 400 V 

 

 
Figura 8.5. Equip industrial d'osmosi inversa (AguasdelSureste, 2016). 

 

- Dipòsits escalfadors d’aigua 

o Requeriment: 40.000 L/dia (a més del volum d’aigua filtrat, cal tenir en 

compte el volum que ocuparà el sucre, tenint en compte que la sacarosa té 

una densitat de 1,59 g/cm3 i també el volum que ocuparan les fulles de te) 

o Marca: Rotoplas 

o Capacitat: 450 L 

o Nombre d’aparells necessaris: 4 

o Hores de funcionament: 6 hores diàries (9:00h-15:00h) 

o Dimensions: diàmetre 0,85 m i 0,99 m d’alçària 

o Preu de l’equip: 5.000,00 € 

o Funcionament: accionament elèctric de 2 kW a una tensió de 400 V, 

requeriment de vapor saturat 
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8.2.4. Pasteurització 
 

- Pasteuritzador 

o Requeriment: 37.000 L/dia 

o Marca: INOXPA (Figura 8.6) 

o Capacitat: 5.000 L/h (la capacitat escollida podria donar lloc a una producció 

major a la requerida, fet que es considera un avantatge per a possibles 

futures ampliacions). 

o Nombre d’aparells necessaris: 2 

o Hores de funcionament: 6 hores (de 9:30h a 15:30h) 

o Dimensions: 1,75 x 2,3 m i 2,20 m d’alçària 

o Preu de l’equip: 50.000,00 € 

o Funcionament: accionament elèctric de 4 kW a una tensió de 400 V, 

requeriment de vapor saturat 

 

 

 
Figura 8.6. Pasteuritzador de plaques (INOXPA, 2017) 
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8.2.5. Fermentació 
 

- Tancs per a la fermentació 

o Requeriment: 40.000 L/dia (cal tenir en compte el volum recirculat i el volum 

que ocuparà el cultiu simbiòtic) 

o Marca: Rotoplas 

o Capacitat: 5.000 L 

o Nombre d’aparells necessaris: 162 (es calculen omplir 9 tancs diaris, i ja que 

com a màxim la fermentació tindrà una duració de 18 dies, es preveuen 162 

tancs). 

o Temps de funcionament: cada cicle serà d’entre 10 i 20 dies. 

o Dimensions: diàmetre 1,20 m i alçària de 4,3 m 

o Preu de l’equip: 2.000,00 € 

 

- Decantació 

o Requeriment: 40.000 L/dia (cal tenir en compte el volum recirculat) 

o Model, marca: Decanter, Flottweg 

o Capacitat: 800 L/hora 

o Nombre d’aparells necessaris: 9 

o Hores de funcionament: 6 hores diàries (8:30h a 14:30h) 

o Dimensions: 0,75 x 1 m i 0,9 m d’alçària 

o Preu de l’equip: 15.000,00 € 

o Funcionament: accionament elèctric de 2 kW a una tensió de 400 V 
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8.2.6. Alliberament de gas 
 

- Tancs per a l’alliberació de gas 

o Requeriment: 37.000 L/dia 

o Model, marca: Rotoplas 

o Capacitat: 2.500 L (la capacitat de cada tanc es preveu inferior que en el cas 

de la fermentació degut a que és un procés més curt, on el producte és més 

susceptible a canviar les seves propietats amb poc  temps i, d’aquesta 

manera, es podrà obtenir cada lot de producte en el moment exacte en què 

aquest estigui llest) 

o Nombre d’aparells necessaris: 52 (es calculen omplir 15 tancs diaris i un 

màxim de 4 dies de durada de l’etapa) 

o Hores de funcionament: 24-96 hores 

o Dimensions: diàmetre 0,9 m i 4,3 m d’alçària 

o Preu de l’equip: 1.500,00 € 

 

- Centrifugació 

o Requeriment: 36.000 L/dia 

o Model, marca: Centífuga de discs, Flottweg (Figura 8.7) 

o Capacitat: 6.000 L/h 

o Nombre d’aparells necessaris: 2 

o Hores de funcionament: 3 hores (de 8:30h a 11:30h) 

o Dimensions: 1,2 x 0,8 m i 1,75 m d’alçària 

o Preu de l’equip: 7.000,00 € 

o Funcionament: accionament elèctric de 800 W a una tensió de 230 V 

 
Figura 8.7: Centífuga de discs (Flottweg, 2017). 
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- Tancs per a la refrigeració 

o Requeriment: només en cas d’acumulació de producte 

o Model, marca: Rotoplas 

o Capacitat: 2.500 L  

o Nombre d’aparells necessaris: 2 

o Hores de funcionament: des de que el producte s’acumula a la centrifugació 

fins al moment en què es pot continuar el flux de producte cap a l’evaporació 

o Dimensions: diàmetre 0,9 m i 4,3 m d’alçària 

o Preu de l’equip: 1.500,00 € 

 

- Sistema de refredament 

o Requeriment: només en cas d’acumulació de producte 

o Nombre d’aparells necessaris: 1 evaporador 

o Aparell dimensionat segons necessitats en l’annex 15 d’instal·lació frigorífica 

 

8.2.7. Evaporació 
 

- Evaporació 

o Requeriment: 33.365,16 kg/dia 

o Model, marca: IC-500, GEA 

o Capacitat: 3.000 kg/h 

o Nombre d’aparells necessaris: 4 

o Hores de funcionament: 3 hores diàries (de 9:00h a 12:00h) 

o Dimensions: 1,2 x 2,2 m i 2,4 m d’alçària 

o Preu de l’equip: 40.000,00 € 

o Funcionament: accionament elèctric de 6.000 W a una tensió de 400 V, 

requeriment de vapor saturat 
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8.2.8. Deshidratació 
 

- Atomitzador 

o Requeriment: 32.049,68 kg/dia 

o Marca: GEA (Figura 8.8) 

o Capacitat: 3.000 kg/h 

o Nombre d’aparells necessaris:  4 

o Hores de funcionament: 3 hores diàries (de 9:30h a 12:30h) 

o Dimensions: diàmetre de 2,1 m i alçària de 3,4 m 

o Preu de l’equip: 60.000,00 € 

o Funcionament: accionament elèctric de 5000 W a una tensió de 400 V, 

requeriment de vapor saturat 

 

 
Figura 8.8. Atomitzador per spray dyring (Niro Powder Tecnology GEA, 2017) 

 

8.2.9. Aglomeració 
 

- Llit fluiïditzat 

o Requeriment: 30.523,50 kg/dia 

o Marca: GEA (Figura 8.9) 

o Capacitat: 3.000 kg/h 

o Nombre d’aparells necessaris: 4 

o Hores de funcionament: 3 hores diàries (de 10:00h a 13:00h) 

o Dimensions: 3 x 1,5 m i 2,3 m d’alçària 

o Preu de l’equip: 60.000,00 € 

o Funcionament: accionament elèctric de 5000 W a una tensió de 400 V 
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Figura 8.9. Llit fluïditzat per a aglomeració (Niro Powder Tecnology GEA, 2017) 

 

8.2.10. Envasament 
 

- Envasadora en atmosfera protectora 

o Requeriment: 1.767.000 productes/dia (1.710.000 bosses/dia i 57.000 

llaunes/dia) 

o Model, marca: AVM (S) 190 HS SERVO, Rovebloc (Figura 8.10) 

o Capacitat: 200 productes/minut 

o Nombre d’aparells necessaris: 4  

o Hores de funcionament: 6 hores diàries (de 10:30h a 16:30h) 

o Dimensions: 0,8 x 1,2 m i 1,1 m d’alçària 

o Preu de l’equip: 100.000,00 € 

o Funcionament: accionament elèctric de 8000 W a una tensió de 400 V 

 
Figura 8.10. Envasadora en atmosfera protectora (Rovebloc, 2017). 
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- Envasadora de caixes (caixes per a les 20 monodosis) 

o Requeriment: 85.000 caixes/dia 

o Marca: Rovebloc 

o Capacitat: 150 productes/minut 

o Nombre d’aparells necessaris: 2  

o Hores de funcionament: 6 hores diàries (de 10:30h a 16:30h) 

o Dimensions: 0,9 x 0,9 m i 1,2 m d’alçària 

o Preu de l’equip: 70.000,00 € 

o Funcionament: accionament elèctric de 6000 W a una tensió de 400 V 

 

- Etiquetadora 

o Requeriment: 142.000 productes/dia (85.000 caixes i 57.000 llaunes)  

o Model, marca: Automàtica per aplicació superior, Esfera-Werke (figura 8.11) 

o Capacitat: 150 productes/min 

o Nombre d’aparells necessaris: 6 

o Hores de funcionament: 3 hores diàries (de 10:30h a 13:30h) 

o Dimensions: 1,2 x 0,6 i 1,6 m d’alçària 

o Preu de l’equip: 15.000,00 € 

o Funcionament: accionament elèctric de 5000 W a una tensió de 400 V 

 
Figura 8.11. Etiquetadora (Esfera-Werke, 2017). 
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- Encaixadora 

o Requeriment: 2.850 caixes/dia 

o Model, marca: Box closing and covering Machine, TAVIL (Figura 8.12) 

o Capacitat: 4 caixes/min 

o Nombre d’aparells necessaris: 4 

o Hores de funcionament: 3 hores diàries (de 10:30h a 13:30h) 

o Dimensions: 2 x 1,8 m i 2,8 m d’alçària 

o Preu de l’equip: 150.000,00 € 

o Funcionament: accionament elèctric de 6000 W a una tensió de 400 V 

 

 

 
Figura 8.12. Encaixadora (TAVIL, 2017). 
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8.3. Descripció de la maquinària auxiliar del procés 
 

• SALA DE MÀQUINES 

 

- Condensador i compressor 

o Funció: donar la temperatura requerida a la cambra de refrigeració. Aparells 

complementaris a l’evaporador. 

o Aparells dimensionats segons necessitats en l’annex 15 d’instal·lació 

frigorífica 

 

- Caldera d’ACS 

o Funció: escalfar l’aigua calenta sanitària requerida a la indústria 

o Aparell dimensionat segons necessitats en l’annex 16 d’instal·lació calorífica 

 

- Intercanviadors 

o Funció: escalfar l’aigua de procés requerida a la indústria 

o Aparell dimensionat segons necessitats en l’annex 16 d’instal·lació calorífica 

 

• MENJADOR 

 

- Frigorífic de columna 

o Funció: ús per als treballadors 

o Nombre d’aparell: 2 

o Preu de l’equip: 800,00 € 

o Funcionament: accionament elèctric de 700 W a una tensió de 230 V 

 

- Microones 

o Funció: ús per als treballadors 

o Nombre d’aparell: 4 

o Preu de l’equip: 50,00 € 

o Funcionament: accionament elèctric de 200 W a una tensió de 230 V 
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• OFICINES i AGROBOTIGA 

 

- Ordinadors 

o Funció: ús per als treballadors 

o Nombre d’aparell: 5 

o Preu de l’equip: 1.000,00 € 

o Funcionament: accionament elèctric de 1.000 W a una tensió de 400 V 

 

- Telèfons 

o Funció: ús per als treballadors 

o Nombre d’aparell: 5 

o Preu de l’equip: 60,00 € 

o Funcionament: accionament elèctric de 50 W a una tensió de 230 V 

 

- Impressores 

o Funció: ús per als treballadors 

o Nombre d’aparell: 3 

o Preu de l’equip: 80,00 € 

o Funcionament: accionament elèctric de 100 W a una tensió de 230 V 
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• Motors per a portes d’accionament elèctric 
 

Gran part dels accessos a la indústria o a les diferents sales d’aquesta són a partir de portes 

d’accionament elèctric amb una tensió instal·lada de 230 V. 

D’una banda, es troben les 3 portes exteriors, que donen accés a la parcel·la. Aquestes són 

l’entrada per a cotxes, la de camions i la peatonal. Compten amb una potència instal·lada de 

500 W, 1.000 W i 200 W, respectivament. 

 

Per altra banda, es troben totes les portes interiors de la indústria, definides prèviament a 

l’annex corresponent. Les quatre tipologies de portes d’accionament elèctric que es poden 

trobar, i les respectives potències, són: 

- 5 portes automàtiques de 50 W 

- 2 portes seccionals de 1.000 W 

- 6 portes magatzem de 200 W 

- 29 portes ultra ràpides de 500 W 
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9.1. Introducció 
 

En el present annex s’analitza la producció diària i anual que es realitzarà a la indústria. Per 

a l’obtenció d’aquesta producció es quantifiquen també les matèries primeres requerides, la 

mà d’obra necessària i la maquinària que es requerirà per a l’obtenció del producte 

projectat. 

 
9.2. Previsió de producció 
 

La indústria pretén produir la quantitat de producte necessària per abastir les necessitats 

dels habitants d’Espanya, comptant amb un servei extern de transport domiciliat.  

 

La producció prevista es quantifica segons els resultats de l’enquesta realitzada: un 92% 

dels enquestats consumirien el producte, però només un 66% d’aquests estaria disposat a 

pagar el preu en el que actualment es troba el producte al mercat. Ja que les etapes del 

procés són complexes i el producte comptarà amb un cert valor afegit, s’assumeix que no es 

podrà comercialitzar un producte a l’abast econòmic de tots els consumidors; però sí que el 

podran consumir tots aquells que valorin la qualitat i l’elaboració complexa del procés. Es 

preveuen com a consumidors el 20% dels habitants, ja que no es poden preveure grans 

percentatges de vendes per a productes nous en el mercat actual. 

 

Dins del percentatge de possibles consumidors, es té en compte l’edat de la població a 

Espanya. Per fer-ho, es consideren dins el rang de possibles consumidors els habitants 

d’entre 15 i 70 anys, ja que es preveu el risc de la no conscienciació amb els beneficis que 

comporta el consum del producte fora d’aquest rang d’edat. 

 

Per tant, són 33.248.484 els habitants que es troben dins el rang d’edat desitjat (Instituto 

Nacional de Estadística, 2016). Comptant que un 20% d’ells en seran consumidors, la xifra 

ascendeix a un total de 6,650 milions de consumidors del producte.  

 

D’altra banda, quant a la freqüència de consum, ja que el 50% dels enquestats van 

contestar que consumien 3-6 tasses setmanals i quasi tots els enquestats restants 1-2 

tasses setmanals, es preveu una mitjana d’un consum de 2 tasses setmanals per 

consumidor. 
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Finalment, tenint en compte les tasses que es preveuen setmanalment per a cada 

consumidor i el nombre d’habitants que en seran consumidors es conclou que la producció 

de la indústria haurà d’abastir el consum d’un total de 1,905 milions de dosis diàries. 

 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 =
2	𝑑𝑜𝑠𝑖𝑠
𝑠𝑒𝑡𝑚𝑎𝑛𝑎

·
1	𝑠𝑒𝑡𝑚𝑎𝑛𝑎
7	𝑑𝑖𝑒𝑠

· 6.650.000	ℎ𝑎𝑏. = 1,905	𝑚𝑖𝑙𝑖𝑜𝑛𝑠	𝑑𝑒	𝑑𝑜𝑠𝑖𝑠	𝑑𝑖à𝑟𝑖𝑒𝑠	 

 

Dels 365 dies anuals, 104 cauen en cap de setmana i la indústria compta amb 17 dies 

festius (Taula 9.1). Per tant, es preveu poder produir 244 dies anuals. 

 
Taula 9.1. Calendari de festivitat 

Mes Dia de tancament Motiu de festivitat 

Gener 1 

6 

Cap d’any 

Reis 

Febrer - - 

Març - - 

Abril 3 dies Setmana Santa 

Maig 1 Dia del treballador 

Juny 24 Sant Joan 

Juliol - - 

Agost 15 Mare de Déu d’Agost 

Setembre 2 dies 

11 

Festes locals 

Diada 

Octubre 12 Festa Nacional d’Espanya 

Novembre 1 Tots Sants 

Desembre  6, 8 

24 

25 

Puríssima 

Nadal 

Sant Esteve 

 

Per tant, per abastir els 1,905 milions de dosis diàries necessàries pels consumidors (695,3 

milions de dosis anuals), es projecta una producció per a la indústria de 2,85 milions de 

dosis diàries. 
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9.3. Requeriment de matèries primeres 
 
El càlcul per a quantificar les matèries primeres necessàries en el procés es basa en l’estudi 

científic “Energy and cost analyses of kombucha beverage production” d’Ahmad 

Mohammadshirazi (2015), recollit a la Taula 9.2, on es conclou que per a l’obtenció d’1 litre 

de beguda líquida, els inputs són 0,07 kg de sucre, 0,96 L d’aigua i 0,03 kg de te. A més, es 

requereix 0,1 L de beguda kombucha, producte que no es té en compte a l’hora de 

quantificar les matèries primeres ja que es recircula del lot anterior. El mateix succeix amb 

el cultiu simbiòtic kombucha, ja que es disposarà d’un cultiu per a cada tanc present a la 

sala de fermentació, però aquest serà reutilitzat per a cada lot. Per a cada litre que es 

fermenta, es genera un cultiu igual a l’inicial (aquest es dobla de massa durant la 

fermentació de cada litre), però per al projecte en qüestió es considera nul·la la seva 

cinètica de creixement, degut a que els dipòsits són d’elevats volums i es requereix gran 

quantitat de cultiu per a un procés correcte. El cultiu, per tant, augmentarà de volum i 

massa al llarg del procés. Periòdicament es purgarà la part més perjudicada, amb el criteri 

visual del tècnic responsable, per comptar sempre amb un cultiu de màxima eficiència. 

 
Taula 9.2. Inputs i outputs necessaris per a l'obtenció d'1 L de beguda (Mohammadshirazi, 2015). 

Inputs i outputs Quantitat per cada L de beguda 

Sucre 0,11 kg 

Aigua 0,96 L 

Te verd 0,03  kg 

Lot anterior kombucha 

Cultiu simbiòtic 

0,10 

0,02 

L 

kg 

Kombucha obtingut 1,00 L 

Cultiu simbiòtic resultant 0,04  kg 

 

Una vegada obtingut un litre de beguda líquida, resten les operacions d’evaporació, 

deshidratació per atomització, aglomeració i envasament. 

Amb l’evaporació es pretén eliminar el 60% del contingut d’aigua i hi ha un 5% de pèrdues 

en aquesta etapa. A continuació, la deshidratació per atomització, pretén obtenir un 

producte amb un contingut d’aigua del 10%, per tant, elimina el 25% del contingut d’aigua 

del producte evaporat. També es consideren un 5% de pèrdues en aquesta etapa. 
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Per les dues etapes restants, aglomeració i envasat, es consideren un 5% i 2% de pèrdues 

del producte, respectivament.  

 

Per a la comercialització, s’opta per dos possibles tipus d’envàs: d’una banda, es 

comercialitzarà el 60% del producte elaborat (1.710.000 dosis diàries) en caixes de cartró 

que contindran 20 bosses monodosis de 10 grams cada una, pensades per al client que 

prefereix obtenir cada una de les dosis separada de les restants amb la seva quantitat 

establerta. El 40% restant de la producció (1.140.000 dosis diàries) s’envasarà en llaunes 

d’acer de 200 grams (20 dosis): pensades per possibles consumidors que prefereixen més o 

menys intensitat en cada dosi i, per tant, requereixen quantitats diferents de les establertes. 

També estan pensades per consumidors més freqüents que en el primer cas, ja que el cost 

proporcional a cada dosi serà inferior degut a l’estalvi en l’envàs.  

 

A la Taula 9.3. es quantifica la producció projectada amb el requeriment d’envasos que 

aquesta suposa. 

 
Taula 9.3. Producció projectada de cada tipus d’envàs 

Producte	produit		 28.500,00	 kg	envasats/dia	
	 				2.850.000,00	

142.500,00	
34.770.000,00	

dosis/dia	
productes/dia	
productes/any	

Bosses	monodosis		 1.710.000,00	 bosses/dia	
Caixes	per	20	monodosis		 85.500,00	 caixes/dia	
Llaunes	de	20	dosis	 57.000,00	 llaunes/dia	
Caixes	de	cartró	per	a	50	llaunes	 1.140,00	 caixes/dia	
Caixes	de	cartró	per	a	50	caixes	 1.710,00	 caixes/dia	
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A la Taula 9.4. es pot veure el producte final obtingut, amb les recirculacions i productes 

intermedis utilitzats per a la següent etapa del procés que aquest genera. 

 

Taula 9.4. Producte obtingut a cada una de les etapes del procés  

Volum	te	recirculat	 3.533,48	 L	te	recirculat	
Volum	te	líquid	obtingut	 35.334,77	 L	te	
Pes	te	evaporat	 33.652,16	 kg	te	amb	40%	d'aigua	
Pes	te	deshidratat	 32.049,68	 kg	te	amb	10%	d'aigua	
Pes	te	aglomerat	 30.523,50	 kg	te	aglomerat	
Pes	te	envasat	 29.070,00	 kg	te	envasat	

 

El pas del producte líquid a un producte amb un contingut d’aigua del 10% genera grans 

quantitats d’aigua, que seran reutilitzades com a matèria primera del procés, una vegada 

l’aigua hagi estat novament tractada per l’equip d’osmosi inversa. L’aigua que es genera en 

les etapes d’evaporació i de deshidratació per atomització es troba recollida a la Taula 9.5. 

 
Taula 9.5. Aigua generada per el pas del producte líquid a un producte d’un contingut d’aigua del 10%  

21.200,86	 L	obtinguts	a	l'evaporació	
8.413,04	 L	obtinguts	a	l'atomització	

 

Per tant, segons Mohammadshirazi (2015), es pot concloure que per obtenir un volum de 

18.411,27 L de te kombucha líquid per a poder deshidratar, les matèries primeres que es 

requereixen són les citades a la Taula 9.6. 

 
Taula 9.6. Matèries primeres requerides per a l’obtenció de la producció projectada 

33.921,38	
2.473,43	
1.060,04	

	

L	H2O/dia	
kg	sucre/dia	
kg	te/dia	
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Per últim, se sobredimensiona la quantitat de matèries primeres rebudes (sucre i te) i 

auxiliars (envasos i embalatges) degut a possibles no conformitats i també tenint en compte 

les matèries utilitzades per  als controls de qualitat i, per tant, no aptes per al procés 

productiu. S’opta per un augment del 2% en cada un dels productes, de forma que els 

requeriments reals queden descrits a la Taula 9.7. 

 
Taula 9.7. Requeriments reals de matèries primeres  i auxiliars 

 

 

 

 

 

 

 

*Del volum d’aigua requerit, 29.613,90 L són reutilitzats de l’evaporació i la deshidratació, 
per tants sols es requereix un subministrament de 4.985,90 L d’aigua diaris. 
 

9.4. Descripció del personal 
 

Ja que l’elaboració del producte no es realitza en continu i els temps de producció de les 

diferents etapes difereixen en gran mesura, es comptarà amb el següents treballadors, cada 

un amb el seu contracte personalitzat segons necessitats: 

 

- Gerent: persona encarregada de supervisar totes les feines i responsable d’assegurar 

que els treballadors treballen correctament per a l’obtenció del millor producte. 

Aquest càrrec requerirà a la persona la titulació de Graduat/da en Enginyeria 

Agroalimentària o de Màster en Enginyeria Agronòmica, o equivalent. Caldrà que el 

gerent tingui contracte a jornada completa i estigui disponible fora de l’horari laboral 

per qualsevol incidència ja que és la persona amb major influència i responsabilitat 

de l’empresa. 

 

- 2 administratius: persones encarregades de comptabilitzar i controlar la totalitat de 

l’activitat econòmica de l’empresa. Al mateix temps, seran els que realitzaran les 

comandes de tota matèria necessària pel procés.  

1.744.200,00	 bosses/dia	
87.210,00	 caixes/dia	
58.140,00	 llaunes/dia	
2.907,00	 caixes	de	cartró/dia	

34.599,80*	 L	aigua/dia	
2.522,90	 kg	sucre/dia	
1.081,24	 kg	te/dia	
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- 3 tècnics de control: persones encarregades de realitzar els controls de qualitat, ja 

sigui d’entrada o de sortida; controlar els paràmetres necessaris durant els processos 

de repòs, com són fermentació i efervescència; i mantenir un control rigorós de la 

totalitat del procés.  

Els tècnics de control treballaran a jornada completa. Un d’ells serà el cap de qualitat  

i sempre es trobarà disponible en horari no laboral per solucionar les possibles 

incidències o imprevistos, amb combinació amb el gerent. Seria desitjable que 

tinguessin formació en Enginyeria Agroalimentària. 

 

- 5 treballadors de planta: persones encarregades de realitzar les etapes discontínues 

del procés, que requereixen intervenció de mà d’obra. Com a operació discontinua 

s’entén el transport del producte de qualsevol de les etapes productives a la següent 

o la intervenció en les etapes que ho requereixen. 

Un d’ells serà cap de producció i tindrà la obligació de supervisar el treball dels 

demés treballadors en planta. 

 

- Responsable de magatzem: persona encarregada de preparar les comandes que 

hagin estat encarregades per internet o l’enviament a les botigues establerta. 

 

- Comercial: persona encarregada de donar a conèixer el producte, ja sigui a 

l’agrobotiga que es trobarà annexa a la indústria; com també a les xarxes socials. 

També serà qui rebrà les visites, si aquestes no necessiten un assessorament tècnic. 

El comercial comptarà amb contracte a jornada completa ja que es considera una 

tasca important la de donar a conèixer el producte i aquesta té un elevat 

requeriment de temps. 

 

- Tècnic de manteniment: persona encarregada d’assegurar a l’empresa un bon 

funcionament de la maquinària; revisions periòdiques i reparacions en cas d’averia. 

El tècnic de manteniment comptarà amb un horari reduït, ja que una revisió 

setmanal serà suficient per el correcte funcionament de la indústria. En cas d’avaria 

es comptabilitzaran les seves hores. 
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9.5. Programa productiu 
 

L’horari de les diferents tasques de la indústria queda descrit a la Taula 9.7. 

 
Taula 9.7. Distribució d'horaris per les diferents tasques de la indústria 

 
 

 
 

El procés de transformació i elaboració del producte a la indústria està previst en un horari 

de 8 hores diàries (de 8:30h a 16:30h). 

A les 8:00h del matí, durant 30 minuts, es fan comprovacions i controls de la totalitat de les 

màquines de la indústria, per prevenir possibles problemes deguts a aquestes. 

A les 8:30h, una vegada la maquinària ha estat supervisada satisfactòriament, s’inicia el 

procés de transformació i elaboració del producte. Es reparteixen les etapes del procés 

productiu en tres línies (ombrejades de blau a la Taula 9.7). Les tres línies s’inicien a les 

8:30h, una vegada s’han realitzat correctament les comprovacions necessàries.  

 

 

 

 

 

 

 

Tasca/horari 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
Oficines
Recepció	producte
Comprovació	equips
Osmosi
Extracció	del	te	+	filtre
Pasteurització
Omplir	tancs	fermentació
Inoculació
Decantació
Omplir	tancs	alliberació	de	gas
Centrifugació
Evaporació
Deshidratació
Aglomeració
Ensavament
Etiquetatge
Encaixat
Neteja
Preparació	expedició
Expedició

Recepció	i	expedició
Neteja	i	control
Línia	1	de	planta
Línia	2	de	planta
Línia	3	de	planta
Oficines
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Cada una de les tres línies queda descrita a continuació: 

 

- La línia 1 s’inicia amb el procés d’osmosi de l’aigua, ja sigui aigua de 

subministrament de la xarxa o aigua reutilitzada de la que s’ha generat en 

l’evaporació i la deshidratació. L’aigua ja tractada s’utilitza per l’extracció del te, 

procés discontinu que només requereix 1 minut, però que es preveuen 15 minuts 

comptant, a part de l’ebullició, la preparació del producte i la intervenció de la mà 

d’obra. Cada 15 minuts, per tant, es filtra el te obtingut per eliminar les fulles i es 

pasteuritza. Una vegada pasteuritzat, s’omplen els tancs de fermentació i intervé la 

mà d’obra per la realització de la inoculació: etapa més sensible de tot el procés. La 

línia s’acaba una vegada tots els tancs queden inoculats (es preveu que es finalitza a 

les 16:30h). 

 

- La línia 2 sols compta de dues etapes i s’inicia a les 8:30h i finalitza a les 15:00h. En 

aquesta línia de procés els tècnics de control decidiran els tancs que cal que finalitzin 

la fermentació. En aquests tancs, es donarà una decantació per a l’extracció del 

cultiu simbiòtic, es recircularà el volum necessari com a matèria primera de la 

fermentació i es dipositarà el volum de te en tancs hermètics per a l’alliberament de 

gas. Tot i que sols siguin dues les etapes de la línia, és important que estiguin 

contínuament controlades per decidir el moment òptim d’aturada de la fermentació i 

per un control acurat del cultiu, ja que és extremament sensible. 

 

- La línia 3 comença amb la centrifugació i finalitza amb l’encaixament. La línia 

comença a operar també a les 8:30h del matí, quan el tècnic de control decideix en 

quins tancs s’atura l’etapa d’alliberament de gas. Des de les 8:30h a les 11:00h el 

tècnic decideix quins tancs seran preparats per a la seva expedició. La decisió és 

l’etapa més important de la totalitat de la línia, ja que, a partir d’aquí, el flux de 

producte seleccionat serà continu fins a l’obtenció del producte final. El producte 

seleccionat per a continuar el procés serà sotmès a les següents etapes de 

transformació amb un flux continu de producte (centrifugació, evaporació, 

deshidratació per atomitzador, aglomeració). En el cas de l’envasament, etiquetatge i 

encaixament, es preveuen 6 hores de funcionament dels aparells. Les tres etapes es 

realitzaran de 10:30h, moment en què s’obté el primer lot de producte aglomerat, 

fins les 16:30h.  
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S’ha doblat el temps destinat a les tres etapes ja que es considera un punt rigorós de 

la línia, per aconseguir un producte en condicions d’atmosfera protectora i de llarga 

vida útil. Es preveu comptar amb la totalitat del producte encaixat i llest per a la seva 

preparació d’expedició a les 16:30h. 

 

La neteja es realitzarà des de les 11:30h, moment en què finalitza la primera etapa 

(centrifugació), fins les 17:00h. Els operaris de les respectives línies realitzaran les neteges 

necessàries a mesura que finalitzen les diferents etapes. 

Per altra banda, l’horari d’oficines és de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 18:00h. La recepció 

del producte serà de 9:00h a 10:00h i de 15:00h a 16:00h per a poder obtenir un control 

administratiu de l’arribada del producte i comptar amb disponibilitat d’un tècnic de control 

pels controls analítics necessaris. La persona encarregada de l’expedició la prepararà de 

11:00h, moment en què s’obté el primer producte acabat, a 17:00h. El producte serà recollit 

per a la seva expedició de 15:00h a 17:00h. 

 

La resta d’hores i els caps de setmana sols hi haurà flux de producte a partir de l’etapa de 

fermentació, si aquesta requereix ser aturada. Per tant, si es dóna el cas, serà la línia 2 la 

que es trobarà en funcionament fora de l’horari laboral. A la sala d’alliberament de gas es 

compta amb una cambra frigorífica per emmagatzemar el possible producte que es pugui 

acumular, previ a l’etapa d’evaporació, durant les hores que no es compta amb la totalitat 

del personal i fins al moment en què es compti amb suficient mà d’obra i amb la 

disponibilitat necessària de la maquinària. S’emmagatzemarà a una temperatura de 4ºC per 

aturar la fermentació i no continuar produint àcid. 
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10.1. Introducció 
 

En el present annex s’escollirà i justificarà la tipologia de cada un dels materials de fabricació 

de la indústria per l’obtenció d’una funcionalitat i utilitat òptima de cada un dels espais. 

 

10.2. Exterior de la nau 
 
La zona d’aparcament de la parcel·la tindrà una superfície d’un mínim de 100 m2 (Article 

198, POUM d’Olot) i cada una de les places tindrà unes dimensions mínimes de 2,30 x 4,80 

m2 (Article 197, POUM d’Olot). 

 

La separació mínima a altres edificacions, donant compliment amb el POUM, serà de 6 m ja 

que és una edificació de planta baixa. Aquesta separació mínima pretén la preservació de la 

intimitat i l’assegurament de les condicions d’il·luminació i assolellament (Article 173, POUM 

d’Olot). 

 

La parcel·la estarà envoltada d’una tanca perimetral, amb una alçada de 2 m i amb sòcol, 

per a evitar l’entrada de persones no autoritzades i animals (Puig, 2015). 

 

10.3. Estructura 
 
En aquest apartat s’identifica la tipologia de l’estructura principal de la nau. S’entén com a 

estructura principal les sabates, pilars, jàsseres i biguetes. 

 

10.3.1. Sabates 
 

Quant a les sabates, aquestes seran aïllades i de formigó armat. No s’utilitzen elements 

constructius prefabricats, ja que la realització de la sabata in-situ ajudarà a un màxim ajust 

de les dimensions de la sabata i les necessitats de la construcció. 
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10.3.2. Pilars 
 

Els pilars de la nau projectada seran pilars prefabricats de formigó de 40x40 cm i de 5 m 

d’alçària. Ja que la indústria és una nau aïllada, s’escull un pilar amb capçal per canal, ja que 

només hauran de suportar una jàssera. 
	

10.3.3. Jàsseres 
 

S’escull com a jàssera òptima la prefabricada peraltada, aconseguint així un pendent que 

evitarà problemes d’acumulació d’aigua. 

La nau compta amb unes dimensions de 29x45 m útils. Per tant, s’escull una jàssera amb 

una longitud de 29 m (I.40 en la Taula 10.1) perquè pugui suportar l’esforç de tota la nau. 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tant, la coberta tindrà un pendent del 10% (Figura 10.1). 

Figura 10.1. Pendent de la coberta en funció de les jàsseres. (Catàleg Jàsseres Pujol, 2009) 

Taula 10.1. Característiques de les jàsseres prefabricades (Catàleg Jàsseres Pujol, 2009). 
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10.3.4. Biguetes 
 

Atès que la separació entre jàsseres serà inferior a la longitud màxima de qualsevol de les 

biguetes VP-18 (Taula 10.2) s’escull la bigueta VP-18 com a bigueta prefabricada (Figura 

10.2). Una vegada calculats els esforços que recauen sobre les biguetes s’escollirà el tipus 

específic de VP-18 utilitzada, segons el moment i tallant últim que aquesta hagi de suportar. 

 
Taula 10.2. Característiques de cada bigueta (Catàleg Biguetes Pujol, 2009). 

 

 
Figura 10.2. Bigueta VP-18. ( Catàleg Biguetes Pujol, 2009) 

 

10.3.5. Coberta 

 

Per a la coberta es projecta la instal·lació d’un panell prefabricat de col·locació in-situ tipus 

sandvitx de 30 mm de gruix i de 100 kg/m3. Es prioritza en les seves característiques la 

presència d’aïllament tèrmic i acústic i la impermeabilització. 

Ja que la coberta serà a dues aigües, es compta amb baixants a les parts inferiors del 

pendent per desaiguar la superfície de la nau. 
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10.4. Tancaments interiors 
 
En aquest apartat es descriuran els materials dels diferents tancaments que estan en 

contacte amb l’interior de la nau: parets, sostres, paviment i portes. 

 
10.4.1. Parets 

 

Les parets seran de blocs de formigó llis prefabricat, d’unes dimensions de 10x20x40 cm per 

a les parets principals i de 7x20x40 cm per a parets secundàries com per exemple les que 

divideixen els lavabos entre ells.  

D’altra banda, s’ha d’escollir per a cada una de les zones de la indústria quin serà el seu 

recobriment òptim. Aquest s’escollirà segons la finalitat de la sala, el seu grau d’exigència 

higiènica i d’altres requeriments. Tot i la diferència en el recobriment, en tots els casos les 

parets seran recobertes amb superfície llisa, sense escletxes ni racons. 

 

Per al cas del menjador, oficines i agrobotiga les parets es revestiran amb guix i pintura. 

Per la resta de sales, els blocs seran revestits amb ciment lliscat i recoberts amb pintura 

epoxi, proporcionant una bona impermeabilització i resistència a substàncies químiques. 

 

Quant a la cambra de refrigeració, que es troba a la sala d’alliberament de gas, serà 

revestida amb un panell frigorífic de 60 mm de gruix. 

 

Per últim, indicar que s’instal·larà un muret adossat a la paret, des del terra fins a 30 cm 

d’altura i amb la superfície superior inclinada, per a protegir la paret dels cops a les sales 

amb circulació de mitjans mecànics (passadís, recepció, expedició i magatzems d’arribada, 

d’envasos i d’expedició). 
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10.4.2. Sostre 
 

El sostre de les sales de la indústria serà de panells alveolats. Aquest revestiment és de PVC 

i és especial per a sostres, amb un gruix de 10 mm. És de fàcil neteja, no oxidable i 

protegeix de vapor i humitat. 

Es compta també amb un fals sostre on s’hi col·loquen les conduccions d’instal·lacions 

d’energia.  

 

10.4.3. Paviment 
 
La totalitat del paviment de la indústria serà impermeable a qualsevol matèria que hi pugui 

entrar en contacte i no lliscant, per evitar accidents. La seva superfície permetrà la neteja i 

la desinfecció fàcil i total. Per tant, aquesta serà llisa, sense racons ni esquerdes. Els angles 

d’unions seran arrodonits amb una superfície llisa i radi de curvatura de 2,5 cm. Serà 

resistent als productes que s’hi puguin abocar i als canvis de temperatura. El seu nivell serà 

30 cm superior al nivell exterior.  

 

El paviment tindrà un pendent d’1-2% per poder desaiguar immediatament tots els líquids 

que s’hi aboquin en els desguassos, col·locats en els punts més baixos del pendent i 

equipats amb una reixa. Hi haurà un mínim d’un desguàs de 80 cm2 per cada 35 m2 de 

superfície. 

 

El menjador, les oficines i l’agrobotiga comptaran amb un paviment revestit de parquet, ja 

que la principal finalitat del paviment d’aquestes sales és l’estètica.  

Per la recepció, expedició, la sala de màquines i els magatzems s’utilitza un paviment de 

formigó polit, per la seva alta resistència al pas de la maquinària i al xoc mecànic. 

Quant als vestidors, s’utilitzarà el paviment continu antilliscant. Aquests són de fàcil neteja, 

resistents a productes de desinfecció i  estan construïts per tal d’evitar les relliscades, tant si 

està moll com sec. 

Per últim, les zones de procés comptaran amb un acabat de pintura epoxi. 
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10.4.4. Portes 
 

Quant als accessos, la nau compta amb 5 tipologies de portes. A continuació, s’identifica 

cada una d’elles, amb la seva situació. 

 

Porta automàtica: porta transparent de vidre i d’obertura automàtica (Figura 10.3). Serà 

utilitzada en les zones on únicament hi ha flux de personal: agrobotiga-menjador-oficines. 

Cal puntualitzar que per al cas del pas de l’agrobotiga cap al passadís distribuïdor o cap a les 

oficines, caldrà una clau per l’obertura de la porta com a sistema de seguretat per evitar que 

els clients puguin accedir-hi sense autorització. 

 

 
Figura 10.3. Porta automàtica. (Info build, 2017). 

 
 

Porta batent: porta batent, rígida i hermètica, amb capacitat de tallafocs (Figura 10.4). La 

fulla simple és utilitzada per l’entrada a sales on només es requereix flux de personal. La 

fulla doble, amb pany, serà utilitzada per la connexió directa de la indústria amb l’exterior i 

comptarà amb capacitat talla focs.  

. 

 

 
Figura 10.4. Porta batent. (Tallers A. Català, 2017). 
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Porta magatzem: portes segures, de gran estanquitat i d’ús intensiu (Figura 10.5). Seran 

utilitzades per les connexions entre zones de recepció, expedició o emmagatzematge amb el 

passadís distribuïdor. 

 
Figura 10.5. Porta magatzem (Portand, 2017). 

 

Porta ultra ràpida: aporten una màxima seguretat i elevada rapidesa d’acció (Figura 10.6). 

Estan constituïdes per panells de lona amb recobriment de PVC. Aquest tipus de porta es 

col·loca per a la separació de les diferents sales de la zona ultrasensible. 

 

 
Figura 10.6. Porta ultra ràpida (Portand, 2017). 

 

Porta seccional: panells compactes aïllants amb una flexibilitat màxima a la càrrega i 

descàrrega (Figura 10.7). Aquest tipus de porta es col·locarà per connectar la recepció i 

expedició amb l’exterior de la nau. 

 

 
Figura 10.7. Porta seccional per a moll. (Metenic, 2017). 
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10.5 Tancaments exteriors 
 

L’exterior de la nau està delimitat per blocs de formigó de 15x20x40 cm i un recobriment de 

panells prefabricats de xapa metàl·lica que proporcionarà a la nau l’aïllament requerit. Com 

a revestiment, s’escull el panell de 35 mm de gruix amb una distància entre recolzaments de 

3,5 m. La distància es considera per una facilitat en el muntatge i per tant facilitat en 

l’adaptació per la instal·lació de les finestres projectades. 

 

Les finestres de la façana sud es projecten a la zona de l’agrobotiga, al menjador i a les 

oficines, per un aprofitament de la llum solar. Quant a la façana est, es projecten finestres a 

la zona que comunica amb el passadís distribuïdor ja que no té contacte directe amb cap 

sala de procés i permetrà també un aprofitament de la llum solar. 

 

Es pot veure la distribució de les finestres en el Plànol 5: Façanes. 
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11.1. Introducció 
 
En el present annex es determinaran les accions i esforços que actuen sobre la nau i, a 

partir d’aquestes, es quantificaran els pilars, jàsseres i biguetes necessaris i es 

dimensionaran la sabata, l’armat i les bigues de lligat. 

 

11.2 Determinació d’accions 
 

En aquest apartat s’identifiquen les accions que actuen sobre la superfície de la nau, es 

determina la combinació més desfavorable d’aquestes i es determinen els esforços que 

actuaran sobre cada un dels elements estructurals.  

 

11.2.1. Identificació de les accions actuants  
 

A continuació es quantifiquen les accions que actuen sobre l’edificació projectada. Com a 

acció permanent actua el pes propi de la nau i com a accions variables actuen l’ús (tant el 

continu com el puntual), la neu i el vent (a pressió i a succió). 

Les accions s’han obtingut a partir dels precedents descrits en el Codi Tècnic (DB-SE CTE). 

 

El coeficient de simultaneïtat de l’ús ha estat extret de la Taula 4.2 del DB-SE del CTE, 

tenint en compte que la coberta sols és accessible per al seu manteniment (Ψ0 =0). També 

s’han determinat amb el CTE el coeficient de la neu, tenint en compte que la nau es troba 

sota els 1000 metres d’altitud (Ψ0= 0,5), i el del vent (Ψ0 =0,6). 

 

A la Taula 3.1 del mateix DB-SE, es justifiquen els valors característics de les sobrecàrregues 

d’ús. Ja que la coberta de la nau projectada (G1) té una inclinació de 5,7º, es pren una 

càrrega uniforme de 1 kN/m2 i una càrrega concentrada de 2 kN.  

 

Tenint en compte que la coberta compta amb una superfície major als 10 m2 i que el 

pendent d’aquesta és 5,7º (però es considera 15º ja que és el valor immediatament superior 

que apareix a les taules del CTE),  el valor característic del vent a succió es pren com a -0,6 

kN/m2. 
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Per últim, mitjançant la Figura E.2 i la Taula E.2 del DB-SE, s’obté un coeficient de 

sobrecàrrega de neu de 0,6 kN/m2, ja que la indústria es troba a una zona climàtica 2 i a 

una altitud de 400 m sobre el nivell del mar (msnm). 

 

Per tant, els valors característics i els coeficients de simultaneïtat de cada una de les accions 

variables queden resumits a la Taula 11.1. 

 
Taula 11.1: Coeficients de simultaneïtat i valors característics de les accions variables 

Paràmetre Coeficient de simultaneïtat Valor característic 

Ús continu 
Ús puntual 
Vent pressió 
Vent succió 
Neu 

0 

0 

0,6 

0,6 

0,5 

1 kN/m2 

2 kN 

0 kN/m2 

-0,6 kN/m2 

0,6 kN/m2 

 

 

Quant a l’acció permanent del pes propi, aquesta ve determinada pel pes propi de la 

coberta, que inclou el pes del panell prefabricat i el de les biguetes. 

El pes del panell sandvitx de la coberta ve determinat pel seu pes. Ja que s’instal·la un 

panell d’un gruix de 35 mm, el pes és de 10,77 kg/m2 (Panel Sandwich, 2017), que equival a 

0,106 kN/m2. 

 

Quant a les biguetes, la bigueta VP-18 de Prefabricats Pujol (Figura 10.3), té un pes de 27 

kg/ml, que equival a 0,2646 kN/m. La separació de les biguetes és de 1,15 m entre elles, 

per tant, el seu pes propi per unitat de superfície serà de 0,23 kN/m2. 

 

Per tant, l’acció permanent del pes propi serà de 0,366 kN/m2 (0,23 kN/m2 de les biguetes i 

0,106 kN/m2 del panell). 
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11.2.2. Combinació d’accions més desfavorable i determinació dels esforços 

 

En aquest apartat es quantificaran els coeficients favorables i desfavorables per a cada acció 

pel cas de l’estat límit últim i per l’estat límit de servei. Una vegada quantificats, es buscarà 

la hipòtesi més desfavorable i, a partir d’aquesta, es calcularan els esforços que patirà cada 

un dels elements estructurals. 

 

Previ al càlcul dels esforços per a cada element estructural i per a cada cas, es defineixen 

els paràmetres que s’utilitzaran: 

§ Mmàx: moment màxim [kN·m] 

§ Vmàx: tallant màxim [kN] 

§ Nmàx: axial màxim [kN] 

§ qcb: càrrega contínua de les biguetes [kN/m2] 

§ qb: càrrega puntual de la bigueta [kN/m] 

§ Sb: separació entre biguetes [m] 

§ Qj: càrrega distribuïda a la jàssera [kN/m] 

§ Lb: longitud de la bigueta [m] 

§ Lj: longitud de la jàssera [m] 

§ n: nombre de biguetes sobre la jàssera  

§ Ppj: pes propi de la jàssera [kN] 

§ Ppp: pes propi del pilar [kN] 

§ α: pendent de la jàssera [º] 

§ Qv: càrrega que actua al pilar provocada pel vent [kN/m2] 

§ Fv: força horitzontal del vent sobre l’extrem superior del pilar [kN] 

§ Sp: separació entre pòrtics [m] 

§ Hp: alçada del pilar [m] 

§ Qv1: càrrega sobre els pilars provocada pel vent que actua als panells [kN/m] 

§ Sj: separació entre jàsseres [m] 

§ Pppanell: pes propi del panell [kN] 

§ Mv: moment al pilar causat pel vent als panells [kN·m]  

§ M’: moment sobre l’extrem superior del pilar [kN·m] 
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11.2.2.1. Estat límit últim (ELU) 
 
Els coeficients favorables seran d’1,35 per al pes propi (acció permanent) i d’1,50 per a les 

accions variables. Per altra banda, els coeficients desfavorables, seran de 0,80 per al cas del 

pes propi i de 0 per al cas de les accions variables (Taula 4.1 DB-SE). 

 
Es calculen les 12 hipòtesis per a buscar la més desfavorable, a partir de l’equació (11.1), 

del DB-SE: 

 
 

                  (11.1)
  
 
 
La més desfavorable és la combinació de pes propi, ús continu, vent a pressió i neu, i la 

combinació d’accions suposa una càrrega total contínua de:  

qcb= (0,366 KN/m2· 1,35) +(1 KN/m2·1,5)+(0 KN/m2·1,5·0,6)+(0,6 KN/m2· 1,5·0,5)=2,44 kN/m2 

 
Es determinen els esforços i es comprova l’estabilitat de l’estructura per a la construcció 

projectada: pilars de 40x40 cm i 5 m d’alçada, amb una separació de 5 m entre ells (un total 

de 20 pilars, 10 a cada costat). Les biguetes es col·loquen a una distància entre elles d’1,15 

m. 

 
Esforços de les biguetes 
 
Ja que les biguetes estan separades entre elles en una distància d’1,15 m, la càrrega 

puntual sobre elles serà de: 

 
𝑞= = 𝑞>= · 𝑆= = 	2,81	𝑘𝑁/𝑚 

 

Conseqüentment, el moment i tallant màxim que patiran les biguetes serà: 

𝑀EàF	=GHIJKL = 	
1
8
· 𝑞= · 𝐿=N =

1
8
· 2,81 · 5N = 8,78	𝑘𝑁 · 𝑚 

 

𝑉EàF	=GHIJKL = 	
𝑞= · 𝐿=
2

	= 	
2,81	 · 5

2
= 7,022	𝑘𝑁 
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Esforços sobre la jàssera 
 

Pel càlcul del nombre de biguetes que recauran sobre cada jàssera es necessita la longitud 

de la jàssera i la separació entre biguetes: 

 

𝑛 = 	
29	𝑚
1,15	𝑚

= 25,22	 ≅ 26	𝑏𝑖𝑔𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 

 

Cada jàssera, per tant, suportarà 26 biguetes en cada un dels seus costats.  

 

Cada jàssera pesa 14.117 kg (Taula 10.1), de manera que el seu pes propi serà de 138,4 

kN/u. La longitud de la jàssera serà equivalent a la separació entre pòrtics, ja que cada una 

d’elles comunica els dos pòrtics. 

Per tant, la càrrega distribuïda a la jàssera i el tallant i moment màxim que actuaran sobre 

aquesta serà: 

 

𝑄T = 	
(2 · 𝑛) · 	𝑉EàF	=GHIJKL + 𝑃𝑝T

𝐿T
= 	
(2 · 26) · 7,02	 + 138,4

29
= 17,21	

𝑘𝑁
𝑚

 

 

𝑉EàF	Tà\\J]L = 	
𝑄T · 𝐿T	
2

= 	
17,21 · 29

2
= 249,61	𝑘𝑁 

 

𝑀EàF	Tà\\J]L = 	
1
8
· 𝑄T · 𝐿TN 	=

1
8
· 17,21 · 29N = 1.809,65	𝑘𝑁 · 𝑚 

 

Esforços sobre els pilars 
 

Primerament es busca el pes propi del pilar, sabent que la densitat del formigó utilitzat en la 

fabricació del pilar (𝜌) és de 2,5 t/m3 , que aquests tenen una secció (S) de 40x40 cm i que 

la seva alçada (Hp) és de 5 m. 

𝑃𝑝_G`L] = 𝜌 · 𝑆 · 𝐻_ = 	2,5	
𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑚b ·

9,8	𝑘𝑁
1	𝑡𝑜𝑛𝑎

· 0,40𝑚 · 0,40𝑚 · 5	𝑚 = 19,60	𝑘𝑁 

 

Quant al pes propi del panell, és de 55 kg/m2, pes que equival a 0,539 kN/m2 (Metalpanel, 

2017). 
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Finalment, es busca l’axial, tallant i moment màxims que actuaran sobre el pilar. El moment 

resultant serà la suma del moment que actua sobre l’extrem superior del pilar i el moment 

causat pel vent als panells laterals. 

 

- Axial màxim 

 
𝑁EàF	_G`L] = 	𝑉EàFTà\\J]L + 𝑃𝑝_G`L] = 249,61 + 19,60 = 269,21	𝑘𝑁	 

 

- Moment màxim 

 

o Moment sobre l’extrem superior del pilar 

 

𝐹d = 	
1
2
· 𝑄d · 	𝑆_ · 𝐿T · 𝑠𝑖𝑛 ∝	= 	

1
2
· 0,5 · 	5	 · 29	 · 𝑠𝑖𝑛5,7º = 3,60	𝑘𝑁 

 
𝑀g = 𝐹d · 𝐻_ = 3,60 · 5	 = 18	𝑘𝑁 · 𝑚 

 

o Moment causat pel vent als panells 

 

𝑄dh = 𝑃𝑝_LiJ`` · 𝑆_ = 	0,539 · 5 = 2,70
𝑘𝑁
𝑚

 

 

𝑀d = 𝑄dh · 𝐻_ ·
𝐻_
2
= 	2,70 · 5	 ·

5	
2
= 33,69	𝑘𝑁 · 𝑚 

 

o Moment total 

 
𝑀EàFGE	_G`L] = 𝑀g + 	𝑀d = 18 + 33,69 = 51,69		𝑘𝑁 · 𝑚 

 

- Tallant màxim 

 

𝑉EàF	_G`L] = 𝐹d + 𝐻_ · 𝑄dh = 		3,60 + 5 · 2,70 = 17,08		𝑘𝑁 
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11.2.2.2. Estat límit de servei (ELS) 
 
Per altra banda, cal quantificar els coeficients favorables i desfavorables per a cada acció pel 

cas de l’estat límit de servei (ELS). En aquest cas, tots els coeficients equivaldran a un valor 

d’1 (CTE-SE, 2009). 

En aquest cas, les hipòtesis es calcularan a partir de l’Equació 11.2, del mateix DB-SE:  
 

   
   (11.2) 

 
 

La hipòtesi més desfavorable és la combinació de pes propi, ús continu, vent a pressió i neu. 

La combinació equival a una càrrega contínua de: 

 
qcb= (0,366 KN/m2· 1) + (1 KN/m2·1) + (0 KN/m2·1·0,6)+(0,6 KN/m2· 1·0,5) = 1,666 kN/m2 

 
A continuació es quantifiquen els esforços que actuaran sobre cada un dels elements 

estructurals, de la mateixa manera que s’ha fet anteriorment, però per al cas de l’estat límit 

de servei (ELS). Els esforços trobats a continuació seran utilitzats per al dimensionament de 

la sabata i l’armat. 

 

Esforços de les biguetes 
 
Per la mateixa separació de 1,15 m entre les biguetes, es busca la càrrega puntual que 

actuarà sobre aquestes, així com el moment i tallant màxim: 

 
𝑞= = 𝑞>= · 𝑆= = 1,91		𝑘𝑁/𝑚 

 

𝑀EàF	=GHIJKL = 	
1
8
· 𝑞= · 𝐿=N =

1
8
· 1,91 · 5N = 5,97	𝑘𝑁 · 𝑚 

 

𝑉EàF	=GHIJKL = 	
𝑞= · 𝐿=
2

	= 	
1,91	 · 5

2
= 4,78	𝑘𝑁 
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Esforços sobre la jàssera 
 

Ja trobat anteriorment el nombre de biguetes que recauen sobre cada jàssera, el pes propi 

de la jàssera i la longitud d’aquesta, es busca la càrrega distribuïda, el tallant i el moment 

que actuaran sobre les jàsseres: 

 

𝑄T = 	
(2 · 𝑛) · 	𝑉EàF	=GHIJKL + 𝑃𝑝T

𝐿T
= 	
(2 · 26) · 4,77	 + 138,4

29
= 13,24	

𝑘𝑁
𝑚

 

 

𝑉EàF	Tà\\J]L = 	
𝑄T · 𝐿T	
2

= 	
13,24 · 29

2
= 191,94	𝑘𝑁 

 

𝑀EàF	Tà\\J]L = 	
1
8
· 𝑄T · 𝐿TN 	=

1
8
· 13,24 · 29N = 1.391,54	𝑘𝑁 · 𝑚 

 
Esforços sobre els pilars 
 

Trobats anteriorment el pes propi dels pilars i dels panells, es busca l’axial, tallant i moment 

màxims que actuaran sobre el pilar.  

 

- Axial màxim 

 
𝑁EàF	_G`L] = 	𝑉EàFTà\\J]L + 𝑃𝑝_G`L] = 191,94		𝐾𝑁 + 19,60	𝐾𝑁 = 211,54	𝑘𝑁	 

 

- Moment màxim 

 

o Moment sobre l’extrem superior del pilar 

 

𝐹d = 	
1
2
· 𝑄d · 	𝑆_ · 𝐿T · 𝑠𝑖𝑛 ∝	= 	

1
2
· 0,5	 · 	4,85 · 29 · 𝑠𝑖𝑛	5,7º = 3,60	𝑘𝑁 

 
𝑀g = 𝐹d · 𝐻_ = 	3,60 · 5 = 18	𝑘𝑁 · 𝑚 
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o Moment causat pel vent als panells 

 

𝑄dh = 𝑃𝑝_LiJ`` · 𝑆_ = 	0,539 · 	5 = 2,70
𝑘𝑁
𝑚

 

 

𝑀d = 𝑄dh · 𝐻_ ·
𝐻_
2
= 	2,70 · 5 ·

5
2
= 33,69	𝑘𝑁 · 𝑚 

 

o Moment total 

 
𝑀EàFGE	_G`L] = 𝑀g + 	𝑀d = 	18 + 33,69 = 51,69		𝑘𝑁 · 𝑚 

 

- Tallant màxim 

 

𝑉EàF	_G`L] = 𝐹d + 𝐻_ · 𝑄dh = 		3,60 + 5 · 2,70 = 17,08		𝑘𝑁 

 

 

11.2.3. Selecció de materials 
 

Per a la selecció del material òptim de cada element cal comprovar que els elements 

estructurals escollits suporten un moment i un tallant superior al que s’ha calculat en l’estat 

límit últim. S’utilitzen aquests valors per a l’obtenció d’un dimensionament sobre segur. 

 

Primerament, pel que fa a la bigueta, s’escull la bigueta VP-18.3 (Taula 10.2) de Prefabricats 

Pujol. Quant a les jàsseres, es comprova que la jàssera escollida anteriorment suporta els 

esforços projectats, per tant, s’utilitza una jàssera I.40 de 29 m de longitud (Taula 10.1). 

 

Finalment, quant a les dimensions del pilar, cal que l0 sigui inferior a 8,5 (Prefabricats 

Planas, 2009) per a poder utilitzar el pilar predimensionat de 40x40 cm. 

 
𝑙k = 1,35 · ℎ = 1,35 · 5 = 6,75	𝑚 

Per tant, és correcte utilitzar el pilar dimensionat. 
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11.3. Determinació de la sabata 
 

En aquest apartat es farà un predimensionament de les mesures de la sabata i, a 

continuació, es comprovarà l’estabilitat d’aquesta. 

 

11.3.1. Predimensionament 
 

Per al predimensionament de la sabata, caldrà fixar les següents característiques (Figura 

11.1): 

§ as, bs: costats de la sabata [m] 

§ ap, bp: costats del pilar [m] 

§ hs: cantell de la sabata [m] 

§ ds: cantell útil de la sabata [m] 

§ rs: recobriment de la sabata [m] 

§ vs: vol de la sabata [m] 

 

 
Figura 11.1. Característiques de la sabata. (Arbat, 2016) 

 

Es preveu una sabata quadrada, de 2 m cada costat. El pilar encastat sobre aquesta és 

quadrat i compta amb unes mesures de 40x40 cm. Així doncs, el cantell mínim s’ha trobat a 

partir de la següent expressió: 

 

ℎ\,Eíi = 𝑎_ · 1,2 + 0,15 = 0,63	𝑚 
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El cantell, per tant, serà de 0,65 metres i comptarà amb un recobriment de 5 cm (els 60 cm 

restants del cantell donen lloc al cantell útil). 

 

El vol de la sabata, es calcula a partir de l’equació següent: 

 

𝑣\ = 	
𝑎\ − 	𝑎_

2
= 	
2 − 0,4
2

= 0,8	𝑚 

 

11.3.2. Comprovació de l’estabilitat 
 

Prèviament a les comprovacions, cal determinar si la sabata serà rígida (2hs>vs) o flexible 

(2hs<vs). Si es dobla el cantell, s’obté un valor d’1,2 m, superior al vol. Per tant, la sabata 

predimensionada serà rígida. 
 

A continuació es realitzaran tres comprovacions per assegurar que la sabata té una bona 

estabilitat amb les mesures establertes en l’apartat anterior. En cas de que qualsevol de les 

tres comprovacions no reflecteixi una sabata resistent, s’haurà de redimensionar la sabata. 

 

Per a les comprovacions, s’utilitzaran els següents paràmetres: 

§ Mest: moment estabilitzant [kN·m] 

§ Pps: pes propi de la sabata [kN] 

§ Mbolc: moment que pot provocar el bolc [kN·m] 

§ ɣh: coeficient de seguretat al bolc 

§ Fe: força estabilitzant al lliscament [kN] 

§ ɣN: coeficient de seguretat al lliscament 

§ 𝜑 és l’angle de fregament intern [º] 

§ 𝜑d és l’angle de fregament intern minorat [º] 

§ e: distància respecte l’eix vertical que passa pel centre de massa (cdm) a la qual s’ha 

de col·locar la força N+P per tal que Mest = Mbolc [m] 

 

Prèviament a les comprovacions, es troba el pes propi de la sabata, sabent que està 

formada de formigó, amb una densitat de 25 kN/m3. 

 
𝑃𝑝\ = 𝑉 · 𝜌 = 	 𝑎\ · 𝑏\ · ℎ\ · 𝜌 = 2 · 2 · 0,65 · 25 = 65	𝑘𝑁 
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- Comprovació al bolc 
 

Una bona comprovació al bolc assegurarà que la sabata tindrà la suficient força per no ser 

aixecada per agents externs com el vent. Això s’aconseguirà si el coeficient de seguretat és 

superior a 1,5. En cas contrari, s’hauran d’augmentar les dimensions de la sabata. 

Les accions que caldrà  tenir en compte per una bona estabilitat al bolc són l’axial, el tallant i 

el moment que actuen al pilar (Figura 11.2). 

 
Figura 11.2.  Accions que actuen sobre el bolc d'una sabata. (Arbat, 2016) 

 

Per a calcular el coeficient de seguretat, abans caldrà calcular el moment estabilitzant i el 

moment a bolc: 

𝑀J\K = 	𝑁EàF	_G`L] + 	𝑃𝑝\ ·
𝑎\
2
= 211,53 + 65 ·

2
2
= 276,53	𝑘𝑁 · 𝑚 

 
𝑀=r`> = 𝑀EàF	_G`L] + 𝑉EàF	_G`L] · ℎ\ = 51,69 + 17,08 · 0,65 = 62,78	𝑘𝑁 · 𝑚 

 

Una vegada calculats el moment estabilitzant i el moment al bolc, es comprova que el 

coeficient és superior a 1,5: 

ɣh = 	
𝑀J\K

𝑀=r`>
= 	
276,53
62,78	

= 4,41 

 

Ja que ɣ1 és superior a 1,5, es pot assegurar que una sabata amb les dimensions 

esmentades serà resistent al bolc. 
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- Comprovació al lliscament 
 

En aquest apartat s’assegurarà que la sabata sigui resistent al tallant que hi actua i que 

aquest no la faci lliscar. Perquè això es compleixi el coeficient de seguretat al lliscament serà 

superior o igual a 1,5. 

 

Primerament es busca l’angle de fregament intern millorat, sabent que l’angle de fregament 

intern és de 30º. 

 

𝜑s =
2
3
· 𝜑 =

2
3
· 30º = 20º 

 

Les accions que determinaran l’estabilitat al lliscament són el tallant i l’axial a la base del 

pilar (Figura 11.3). 

 
Figura 11.3. Accions que actuen sobre el lliscament d'una sabata (Arbat, 2016). 

 

A partir de totes les dades, es calcula la força estabilitzant al lliscament i es comprova que la 

seva relació amb el tallant a la base del pilar no superi el límit de seguretat al lliscament. 

 

𝐹J = 𝑁EàF	_G`L] + 𝑃𝑝\ · 𝑡𝑔𝜑s = (211,53 + 65) · 𝑡𝑔20º = 100,65	𝑘𝑁 

 

ɣN = 	
𝐹J

𝑉EàF	_G`L]
=
100,65	
17,07

= 5,89 

 

A l’obtenir un coeficient de seguretat superior a 1,5, es pot afirmar que la sabata en qüestió 

resistirà al respectiu tallant i per tant serà resistent al lliscament. 
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- Comprovació a l’enfonsament 
 

Les accions que actuen sobre la sabata, que condicionaran l’estabilitat a l’enfonsament, són 

el tallant, el moment i l’axial del pilar (Figura 11.4). 

 
Figura 11.4. Accions que actuen sobre l’enfonsament d'una sabata. (Arbat, 2016) 

 

Cal determinar l’excentricitat ja que les tensions que actuen sobre la sabata no seran 

uniformes.  

𝑒 = 	
𝑀EàF	_G`L] + 𝑉EàF	_G`L] · ℎ\

𝑁EàF	_G`L] + 𝑃𝑝\
=
51,69 + 17,07 · 0,65

211,54 + 65
= 0,23	𝑚 

 

A continuació s’identifica la distribució de les accions a la sabata (Taula 11.2), per a poder 

calcular les tensions màximes i mínimes que hi actuaran.  

 
Taula 11.2. Distribució de les tensions segons l'excentricitat. (Arbat, 2016) 

 
 

𝑎\
6
= 	
2
6
= 0,33	𝑚 > 	𝑒 = 0,23	𝑚 

 

Ja que e < as/6, es pot afirmar que la distribució de les accions a la sabata serà trapezoïdal. 
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Per tant, les tensions que actuaran a la sabata, en els dos extrems, es calcularan a partir de: 

 

𝜎EàF =
𝑁 + 𝑃
𝑎 · 𝑏

· 1 +
6 · 𝑒
𝑎

=
211,54 + 65

2 · 2
· 1 +

6 · 0,23
2

= 116,23	
𝑘𝑁
𝑚N 

 

𝜎Eíi =
𝑁 + 𝑃
𝑎 · 𝑏

· 1 −
6 · 𝑒
𝑎

=
211,54 + 65

2 · 2
· 1 −

6 · 0,23
2

= 22,04	
𝑘𝑁
𝑚N 

 

Per últim, sabent que la tensió admissible del terreny és de 200 kN/m2, es comprova que el 

terreny admetrà la tensió màxima anteriorment trobada: 

 
𝜎EàF
1,25

≤ 	𝜎LsE	KJ]]Jiw 

 
116,23
1,25

= 92,98	
𝐾𝑁
𝑚N 	≤ 	200	

𝐾𝑁
𝑚N  

 

Per tant, es pot afirmar que la sabata resistirà a les tensions del terreny ja que la tensió 

màxima que rebrà és inferior a l’admissible pel terreny. 

 

11.4. Determinació de l’armat 
 

Ja que la sabata és rígida, s’aplica el mètode de Bieles i tirants.  

A la Taula 11.3. queden descrites les característiques del formigó i l’acer utilitzats en l’armat 

de les sabates. 

 
Taula 11.3. Característiques del formigó i acer utilitzat 

Paràmetre Formigó Acer 

Tipus 

Coeficient parcial de seguretat 

HA-25/B/20/IIa 

𝛾> = 1,5 

B500S 

𝛾\ =1,15 

Resistència característica [N/mm2] 

Resistència de càlcul [N/mm2] 

𝑓>z= 25 
𝑓>s = 16,66 

𝑓wz = 500 

𝑓ws = 434,78 

 



  ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 

 

 

126 

A continuació es calcula l’àrea d’acer necessària a partir de la tracció sotmesa al tirant, de la 

quantia geomètrica mínima i de la quantia mecànica d’armadura mínima i s’escull la major 

de les tres. 

 

• Tracció a la que està sotmesa el tirant 

 

𝑇s =
𝑅hs

0,85 · 𝑑
· 𝑥h − 0,25 · 𝑎_ = ∐� = 𝐴\ · 𝑓ws 

 

𝑅hs = 	
𝑁 + 𝑃𝑝\

2
· 1 + 3 · 𝜼 = 	

211,54	 + 65
2

· 1 + 2 · 0,13 = 	185,36	𝑘𝑁 

 

𝜼 = 	
e
𝑎
= 	
0,23
2

= 0,11 

 

𝑥h = 𝑎 ·
1 + 4 · 	𝜼
4 + 12 · 𝜼

= 2	 · 	
1 + 4 · 0,11
4 + 12 · 0,11

= 0,54	𝑚 

 

𝑇s =
𝑅hs

0,85 · 𝑑\
· 𝑥h − 0,25 · 𝑎_ =

185,36
0,85 · 0,60

· 0,54 − 0,25 · 0,4 = 160,77	𝑘𝑁 

 

𝐴\ = 	
𝑇s
𝑓ws

= 	
160.770	𝑁
400	𝑁/𝑚𝑚N = 𝟒𝟎𝟏, 𝟗𝟐	𝒎𝒎𝟐	 

 

On:  · Td és la tracció a la que està sotmesa el tirant [kN] 

 · R1d és la reacció del terreny aplicada a l’extrem del tirant [kN] 

 · ds és el cantell útil de la sabata [m] 

 · x1 és la distància entre R1 i el centre de la sabata [m] 

 · ap és el costat del pilar encastat a la sabata [m] 

·	∐s	és la capacitat mecànica de l’armadura [kN] 

· As és l’àrea d’acer necessària pel recobriment [mm2] 

·	𝝶	és l’exentricitat relativa [adimensional] 

· fyd és la resistència al càlcul de l’acer [N/mm2], sabent que cal que es compleixi: 

𝑓ws ≯ 400
𝑁

𝑚𝑚N 
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• Quantia geomètrica mínima 

 

En la Figura 11.5. es pot veure la distribució de l’acer i el formigó en l’armat de la sabata de 

fonamentació. 

 
Figura 11.5. Distribució d’acer i formigó en l’armat. (Arbat, 2016) 

 

Per al càlcul de la quantia geomètrica mínima, s’utilitza el coeficient de 0,0018 ja que es 

tracta de lloses (EHE, 2008).  

𝜌 = 	
𝐴\
𝐴𝑐

 

 

A� = 𝑎\ · 𝑑\ = 2000 · 600 = 1.200.000	𝑚𝑚N	

	

𝐴\ = 𝜌 · 𝐴> = 0,0018 · 1.200.000	 = 𝟐. 𝟏𝟔𝟎	𝒎𝒎𝟐	

	

On: · as és el costat de la sabata [mm] 

 · ds és el cantell útil de la sabata [mm]  

· ρ és la quantia geomètrica mínima [adimensional] 

 · As és l’àrea d’acer [mm2] 

 · Ac és l’àrea de formigó [mm2] 
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• Quantia mecànica d’armadura mínima 

 

𝜔 =
∐�

∐𝑐
= 	
𝐴\ · 𝑓ws
𝐴> · 𝑓>s

≥ 0,04 

 

𝐴\ ≥ 0,04 · 	
𝐴> · 𝑓>s
𝑓ws

= 0,04 ·
1200000 · 16,66

434,78
= 𝟏. 𝟖𝟒𝟎	𝒎𝒎𝟐 

 
On:  · 𝜔 és la quantia mecànica d’armadura [adimensional] 

 ·∐s és la capacitat mecànica de l’armadura [N] 

 ·∐c és la capacitat mecànica del formigó [N] 

· As és l’àrea d’acer [mm2] 

 · Ac és l’àrea de formigó [mm2] 

 

Per tant, d’entre els 3 valors trobats d’As, es conclou que es requereix una àrea d’acer 

mínima de 2.160 mm2. 
A continuació es dimensionarà el nombre i la separació dels rodons escollint, prèviament, la 

utilització de rodons comercials de 16 mm de diàmetre. 

Primerament es calcula l’àrea que correspon a cada un dels rodons: 

 

𝐴 = 	
𝜋 · 𝑑N

4
=
𝜋 · 16N

4
= 201	𝑚𝑚N 

 

Sabent que cada rodó correspon a 201 mm2 i que l’àrea d’acer necessària escollida és de 

2.160 mm2, es determina el nombre de rodons i la separació entre ells sabent que la sabata 

fa 3 m: 

𝑛] = 	
𝐴\
𝐴]

=
2160	𝑚𝑚N

201	𝑚𝑚N = 10,75	 ≃ 12	𝑟𝑜𝑑𝑜𝑛𝑠 

 

𝑆𝑟 = 	
𝑎\
𝑛]

= 	
200
12

= 16,66	𝑐𝑚 

 

On: · Ar és l’àrea d’un rodó [mm2] 

· nr és el nombre de rodons  

 · Sr és la separació entre rodons [cm] 
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La separació de 16,66 cm es considera acceptable ja que no és ni insuficient (uns 5 cm) ni 

excessivament alta (uns 30 cm). 

Per tant, es compta amb 12 rodons longitudinalment i 12 transversalment, els quals estaran 

separats 16,66 cm entre ells, exceptuant els dels extrems, que estaran a una distància 

menor ja que s’hi troba el recobriment. 

 

La longitud necessària per a un ancoratge en prolongació recta és la longitud d’ancoratge 

(lb). Al tractar-se d’una sabata rígida, el vol serà la longitud d’ancoratge disponible. 

 

A partir de les equacions descrites a la Figura 11.7. per la posició I, es calcula la longitud 

d’ancoratge. 

 

 
Figura 11.7. Posicions de l'armat a la sabata, càlcul de lb. (EHE, 2008) 

Al  tractar-se de formigó fck = 25 N/mm2 i acer B500S, el coeficient m1 pren un valor de 15 

(EHE, 2008). 

 

A continuació es busca el major paràmetre de la inequació per prendre com a lb: 

𝑚h · ∅N ≮ 	
𝑓wz
20

· ∅ 

 

𝑙= = 	𝑚h · ∅N = 	15	 · 1,6N = 38,4	𝑐𝑚 

𝑙= = 	
𝑓wz
20

· ∅ = 	
500
20

· 1,6 = 40	𝑐𝑚 

 

On: · lb és la longitud d’acoratge per prolongació recta [cm] 

 · fyk és el límit elàstic característic de l’acer [N/mm2] 

 · ø és el diàmetre de la barra [cm] 

 · m1 és un coeficient numèric [adimensional] 
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Ja que la major restricció és la segona, es pot concloure que es necessiten 40 cm per 

l’ancoratge, magnitud suficient ja que es disposa de 80 cm. Així doncs, no es necessita fer 

doblament o redimensionar la sabata. 

 

11.5. Determinació de les bigues de lligat 
 

El primer pas a seguir és la comprovació al vinclament del cantell. El cantell prendrà un valor 

equivalent al de l’equació més restrictiva de les següents. 

 

 · 𝑎`` ≥ 25	𝑐𝑚 

 ·	𝑎`` ≥
`
Nk

 

 

A continuació es busca quina és la més restrictiva: 

 
𝑎`` ≥ 25	𝑐𝑚 

𝑎`` ≥
𝑆_
20

= 	
485
20

= 24,25	𝑐𝑚 

 

On: · all és el cantell de les bigues de lligat [cm] 

 · Sp és la separació entre pòrtics [cm] 

 

Per tant, es determina un cantell de 25 cm per a les bigues, coincidint amb l’equació més 

restrictiva. Conseqüentment, ja que es compta amb un recobriment de 5 cm (rll), el cantell 

útil de la biga de lligat serà de 20 cm (dll). 

A continuació, tal i com s’ha fet anteriorment per al cas dels rodons, es determina l’àrea de 

recobriment d’acer necessari per a les riostes. En aquest cas, s’escull el valor màxim dels 4 

següents: 

 

• Resistència al sisme 
𝐴\ · 𝑓ws ≥ 0,10 · 	𝑁s 

 

𝐴\ ≥
0,10 · 	𝑁s

𝑓ws
= 	
0,10 · 211.530	𝑁

434,73	 𝑁
𝑚𝑚N

= 𝟒𝟖, 𝟔𝟓	𝒎𝒎𝟐 

 



  ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 

 

 

131 

• Fissuració del formigó 
𝐴\ · 𝑓ws ≥ 0,15 · 𝑎N · 𝑓>s	 

 

𝐴\ ≥
0,15 · 𝑎N · 𝑓>s

𝑓ws
=
0,15 · 250N · 16,6

434,8
= 𝟑𝟓𝟗, 𝟑𝟕	𝒎𝒎𝟐	 

 

• Quantia geomètrica mínima 

 
𝐴\ ≥ 𝜌 · 𝐴> 

𝐴> = 𝑎`` · 𝑑`` = 250 · 200 = 50000	𝑚𝑚N 

𝐴\ ≥ 0,0028 · 50000 = 𝟏𝟒𝟎	𝒎𝒎𝟐	 

 

• Quantia mecànica mínima 

𝜔 =
∐�

∐𝑐
= 	
𝐴\ · 𝑓ws
𝐴> · 𝑓>s

≥ 0,04 

 

𝐴\ ≥ 0,04 · 	
𝐴> · 𝑓>s
𝑓ws

= 0,04 ·
50000 · 16,66

434,78
= 𝟕𝟔, 𝟔𝟔	𝒎𝒎𝟐 

 

S’escull l’àrea d’acer màxima d’entre les trobades pel recobriment de les riostes, que en 

aquest cas és 359,37 mm2. 

 

A continuació, es determina el diàmetre dels rodons amb l’àrea màxima d’acer trobada 

tenint en compte que hi ha 4 rodons. 

𝐴\	EàF = 	
4 · 𝜋 · 𝑑N

4
 

𝑑 =
𝐴\	EàF · 4
4 · 𝜋

h
N
=

359,37 · 4
4 · 𝜋

h
N
= 10,69	𝑚𝑚	 

 

Per tant, s’escull el diàmetre comercial pels rodons de 12 mm. 
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L’últim pas és la determinació del diàmetre d’estreps, sabent que: 

∅ = 	
1
4
· ∅EàF	`riH = 	

12
4
= 3	𝑚𝑚 

 

Per tant, s’escull el diàmetre comercial d’estreps de 6 mm. 

 

Una vegada es tenen totes les dimensions, l’objectiu és comprovar que l’àrea transversal 

serà menor a la necessària: 

𝐴� = 	
𝐴K
𝑆𝑙

 

 

On: ·A𝛼 és l’àrea d’estreps [mm2] 

 · At és l’àrea transversal [mm2] 

 · Sl és la separació entre estreps [mm] 

 

Per tant, a continuació es determina l’àrea d’estreps, sabent que per al tallant es compleix: 
𝐴� · 𝑓ws ≥ 0,02 · 𝑓>s · 𝑎 

 

𝐴� ≥
0,02 · 𝑓>s · 𝑎

𝑓ws
= 	
0,02 · 16,6 · 250

434,78
= 0,1916	𝑚𝑚N 

 

A continuació es mostren les restriccions per la separació entre estreps i s’escull la menor: 

 

 ·𝑆𝑙 ≤ 0,75 · 𝑑 = 0,75 · 200 = 150	𝑚𝑚 

 ·𝑆𝑙 ≤ 300	𝑚𝑚 

 ·𝑆𝑙 ≤ 15 · ∅Eíi = 15· 12 = 180 mm 

 

Per tant, amb l’àrea d’estreps i la separació entre aquests, es pot buscar l’àrea transversal: 

𝐴K = 	𝐴� · 𝑆` = 0,1916 · 150 = 28,75	𝑚𝑚N	 

 

Finalment, es comprova que l’àrea transversal trobada sigui menor a la necessària: 

𝐴J\K]J_\ = 2
𝜋 · 6N

4
= 56,54	𝑚𝑚N	 

𝐴J = 56,54	𝑚𝑚N > 28,74	𝑚𝑚N = 𝐴K 
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Ja que l’àrea dels estreps és superior a la transversal, es pot afirmar que  l’àrea de la riosta i 

el diàmetre dels rodons i el dels estreps determinat és correcte. 

 

Finalment, cal especificar que es farà un plegat a 45º. A continuació es dimensiona a, que 

tindrà el valor més gran d’entre les seves restriccions: 

 · a ≥ 8· øestrep = 8 · 0,6 = 4,8 cm 

 · a ≥ 7 cm 

 

Per tant, es farà un plegat a 45º amb una a de 7 cm. 

 
En els Plànols 4, 6, 8 i 9; de Coberta, Secció, Fonaments i Detalls d’elements constructius, 

respectivament, es poden veure representats els càlculs realitzats anteriorment.  
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12.1. Introducció 
 

En el present annex es determinaran els punts de llum i la seva distribució, les preses de 

corrent i les característiques de les línies de força. Es descriurà la totalitat de l’organització 

de la instal·lació elèctrica, situant i descrivint els quadres elèctrics presents i quantificant la 

potència en cada punt. Per últim, es dimensionaran les diferents línies elèctriques de la 

indústria. 

 

12.2. Característiques de les línies de la instal·lació elèctrica 
 
La instal·lació elèctrica serà a alta tensió i comptarà amb la instal·lació d’un transformador. 

La línia monofàsica tindrà una tensió de 230 V i la trifàsica amb una de 400 V. Els tubs es 

col·locaran sota canals protectores en les sales que l’estètica ho requereixi i amb safata 

perforada a la resta de sales. Per l’enllumenat exterior els tubs seran soterrats. 

 
12.2.1. Dimensionament de l’enllumenat interior 

 

A continuació es determina, per a cada sala, el nombre de lluminàries que s’instal·laran. Per 

fer-ho, s’aplica el mètode de flux, amb la següent fórmula: 

 

𝑁 =
𝐸 · 𝑆

∅I · 𝜂� · 𝜂� · 𝑓E
 

 

On: · N és el nombre de lluminàries [adimensional] 

 · E és la intensitat d’il·luminació [lux] 

 · S és la superfície a il·luminar [m2] 

 · øu és el flux lluminós de les làmpades [lm] 

 · 𝝶L rendiment de la lluminària [adimensional] 

 · 𝝶R és el factor de rendiment del local [adimensional] 

 · fm és el factor de manteniment [adimensional] 
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Primerament, es determina el valor de la intensitat d’il·luminació (E) per a cada una de les 

zones (Taula 12.1), tenint en compte les disposicions mínimes de seguretat i salut en els 

llocs de treball, aprovades pel Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril. 

 
Taula 12.1. Necessitats d’intensitats d'il·luminació per a cada zona de la indústria (Reial Decret 486/1997, de 14 
d’abril) 

Zona de la indústria Intensitat d’il·luminació (lux) 

Passadís 50 

Oficines, menjador, agrobotiga, vestidor 100 

Magatzems, recepció, expedició 200 

Resta de sales 500 

 

Quant al flux lluminós (øu) de les làmpades, es divideix el tipus d’enllumenat de l’interior de 

la indústria en dues zones: les sales de flux de producte, que s’equiparan amb làmpades 

amb halogenurs (øu =17.500 lm), i la resta de les sales, que s’equiparan amb fluorescents 

(øu =5.400 lm). 

 

El rendiment de la lluminària (𝝶L) s’obté de les especificacions tècniques de cada tipus de 

làmpada. S’utilitza un rendiment de 0,85 per a les làmpades d’halogenurs i de 0,6 per als 

fluorescents. 

El rendiment del local (𝝶R) dependrà de cada sala. En primer lloc, s’ha de calcular l’índex del 

local: 

𝑅 = 	
𝑎 · 𝑙

ℎ	(𝑎 + 𝑙)
 

 

On: · R és l’índex del local [adimensional] 

 · a és l’amplada del local [m] 

 · l és la longitud del local [m] 

 · h és la distància entre el pla de treball i la lluminària [m] 

 

Es determinarà, per tant, l’índex del local per a cada sala, considerant una alçada de treball 

de 0,85 m i, per tant, tenint en compte que les sales tenen 5 m d’alçada, es compta amb 

una distància entre el pla de treball i la lluminària de 4,15 m. 



  ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 

 

 

138 

Per al cas de les oficines, l’alçada és de 3,5 m, per evitar una alçada excessiva entre el 

sostre i el pla de treball. Per tant, la distància entre el pla de treball i la lluminària serà de 

2,65 m. 

L’últim paràmetre a definir per a trobar el rendiment del local és el factor de reflexió de cada 

tancament de la sala. Sabent que es compta amb sostre i parets blanques i terra de color 

mitjà, els factors de reflexió seran de 0,8, 0,8 i 0,3, respectivament (Luna et al., 2008). 

 

Amb els paràmetres prèviament definits, i sabent que les lluminàries es troben adossades al 

sostre i són dispersores (ja que es troben instal·lades a més de 4 m d’alçada), amb un angle 

de 40-50º, es troba el rendiment del local. 

 

A partir dels valors tabulats a la Taula 12.2, s’interpolen els índex de local obtinguts per a 

obtenir els rendiments de cada un dels locals (Taula 12.3). 

 
Taula 12.2. Valors tabulats per a l’obtenció del rendiment del local (Luna et al., 2008). 

Tipus de lluminària R ρ1=0,8; ρ2=0,8; ρ3=0,3 

Dispersora 1 

2 

3 

4 

0,71 

0,91 

0,99 

1,04 

 

 

Per a l’obtenció del nombre de lluminàries, cal només definir el factor de manteniment (fm), 

que dependrà de les condicions de treball i neteja del local. La totalitat de la indústria 

comptarà amb una neteja freqüent, però no tots els locals tindran les mateixes condicions. 

En el cas de recepció i expedició, es considera que es tenen condicions de neteja normal, ja 

que no es pot evitar l’entrada de brutícia degut al seu accés directe amb l’exterior (fm=0,8). 

Per a la resta de les sales de la indústria, es tenen locals nets (fm=0,9). 
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Una vegada definits tots els paràmetres, es pot determinar ja el nombre de lluminàries 

(Taula 12.4). El nombre de lluminàries reals (Nreal) ha estat obtingut a partir d’un augment 

del nombre teòric (N) trobat. S’ha buscat, per a cada local, un nombre de lluminàries que 

proporcioni una distribució òptima d’aquestes. L’augment del nombre teòric fins al nombre 

real suposa també un increment en la despesa energètica, però també una millora en la 

qualitat de la il·luminació, fet que es prioritza per a unes millors condicions de treball. 

 

Per a l’obtenció del nombre de lluminàries de les sales que no compten amb una superfície 

rectangular (fermentació, aglomeració i sala de màquines); s’ha considerat una superfície 

rectangular i posteriorment s’han distribuït les lluminàries de forma adient. 

 

El passadís s’ha dividit en tres zones: el passadís 1, format pels dos passadissos de les 

mateixes dimensions que travessen tota l’amplada de la nau (2 passadissos de 2x29 m); el 

passadís 2, format pels dos passadissos que es troben a les sortides dels controls de qualitat 

(2 passadissos de 2x2 m) i un passadís 3, que segueix la façana oest de la nau (1 passadís 

de 2x27 m). 

 

En el cas de sales que ho requereixen, s’ha augmentat el nombre de lluminàries calculat, 

degut a les divisions que es troben dins la mateixa sala. Per al cas dels vestidors i WC, per 

exemple, s’obté un nombre de punts de llum calculat de 2, però s’incrementa fins a 6 per a 

poder disposar dels punts de llum necessaris en els vestidors d’homes i en el de dones. 
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Taula 12.3. Obtenció dels índex i rendiment del local per a cada sala de la indústria 

 
 

Taula 12.4. Càlcul del nombre de lluminàries necessàries per a cada sala de la indústria 

 

Sala a	(m) l	(m) h	(m) R Límits	
interpolació

ɳR

Recepció 5,00 3,00 4,15 0,45 = 0,45
Control	d'arribada 3,00 2,00 4,15 0,29 = 0,29
Magatzem	d'arribada 5,00 4,00 4,15 0,54 = 0,54
Extracció 5,00 6,00 4,15 0,66 = 0,66
Pasteurització 5,00 4,00 4,15 0,54 = 0,54
Fermentació 13,00 27,00 4,15 2,11 2-3 0,92
Alliberació	de	gas 10,00 13,00 4,15 1,36 1-2 0,78
Evaporació 8,00 5,00 4,15 0,74 = 0,74
Deshidratació 8,00 5,00 4,15 0,74 = 0,74
Aglomeració 6,00 10,00 4,15 0,90 = 0,90
Envasament 7,00 16,00 4,15 1,17 1-2 0,74
Magatzem	d'envasos 4,00 5,00 4,15 0,54 = 0,54
Magatzem	d'expedició 7,00 4,00 4,15 0,61 = 0,61
Control	de	qualitat 2,00 5,00 4,15 0,34 = 0,34
Expedició 7,00 7,00 4,15 0,84 = 0,84
Sala	de	màquines 6,00 7,00 4,15 0,78 = 0,78
Vestidors	i	wc 5,00 6,00 4,15 0,66 = 0,66
WC 2,00 2,00 4,15 0,24 = 0,24
Menjador 5,00 6,00 4,15 0,66 = 0,66
Sala	de	neteja 3,00 3,00 4,15 0,36 = 0,36
Oficines 6,00 6,00 2,65 1,13 1-2 0,74
Agrobotiga 6,00 6,00 4,15 0,72 = 0,72
Passadís	1 4,00 29,00 4,15 0,85 = 0,85
Passadís	2 2,00 2,00 4,15 0,24 = 0,24
Passadís	3 23,00 2,00 4,15 0,44 = 0,44

Sala E	(lux) S	(m2 ) �u	(lm) ɳL ɳR fm N Nreal
Recepció 200,00 15,00 5400,00 0,60 0,45 0,80 2,57 4,00
Control	d'arribada 500,00 6,00 17500,00 0,85 0,29 0,90 0,77 2,00
Magatzem	d'arribada 200,00 20,00 5400,00 0,60 0,54 0,90 2,54 4,00
Extracció 500,00 30,00 17500,00 0,85 0,66 0,90 1,70 2,00
Pasteurització 500,00 20,00 17500,00 0,85 0,54 0,90 1,38 2,00
Fermentació 500,00 351,00 17500,00 0,85 0,92 0,90 14,26 16,00
Alliberació	de	gas 500,00 130,00 17500,00 0,85 0,78 0,90 6,21 8,00
Evaporació 500,00 40,00 17500,00 0,85 0,74 0,90 2,01 4,00
Deshidratació 500,00 40,00 17500,00 0,85 0,74 0,90 2,01 4,00
Aglomeració 500,00 60,00 17500,00 0,85 0,90 0,90 2,48 4,00
Envasament 500,00 112,00 17500,00 0,85 0,74 0,90 5,62 6,00
Magatzem	d'envasos 200,00 20,00 5400,00 0,60 0,54 0,90 2,56 4,00
Magatzem	d'expedició 200,00 28,00 5400,00 0,60 0,61 0,90 3,13 4,00
Control	de	qualitat 500,00 10,00 17500,00 0,85 0,34 0,90 1,08 2,00
Expedició 200,00 49,00 5400,00 0,60 0,84 0,80 4,48 6,00
Sala	de	màquines 200,00 42,00 5400,00 0,60 0,78 0,90 3,70 4,00
Vestidors	i	WC 100,00 30,00 5400,00 0,60 0,66 0,90 1,57 6,00
WC 100,00 4,00 5400,00 0,60 0,24 0,90 0,57 2,00
Menjador 100,00 30,00 5400,00 0,60 0,66 0,90 1,57 4,00
Sala	de	neteja 200,00 9,00 5400,00 0,60 0,36 0,90 1,71 2,00
Oficines 100,00 36,00 5400,00 0,60 0,74 0,90 1,68 4,00
Agrobotiga 100,00 36,00 5400,00 0,60 0,72 0,90 1,71 4,00
Passadís	1 50,00 116,00 5400,00 0,60 0,85 0,90 2,35 6,00
Passadís	2 50,00 8,00 5400,00 0,60 0,24 0,90 0,57 2,00
Passadís	3 50,00 56,00 5400,00 0,60 0,44 0,90 2,17 4,00

TOTAL 67,66 110,00
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Una vegada obtingut el nombre real de lluminàries per a cada una de les sales, es determina 

una distribució uniforme dels punts de llum seguint el criteri general del mètode del flux 

(Figura 12.1). Els resultats obtinguts es troben a la Taula 12.5. 

 

 
Figura 12.1. Criteri general de distribució dels punts de llum (Puig, 2015). 

 
Taula 12.5. Distribució de les lluminàries 

 
 

La distribució real dels punts de llum es pot veure al Plànol 13: Distribució de l’enllumenat. 

 

Amplada	 Llargada
Recepció 2 2 0,40 0,20 0,67 0,33
Control	d'arribada 2 1 0,67 0,33 0,50 0,25
Magatzem	d'arribada 2 2 0,40 0,20 0,50 0,25
Extracció 1 2 0,20 0,10 0,33 0,17
Pasteurització 2 1 0,40 0,20 0,25 0,13
Fermentació 2 8 0,15 0,08 0,30 0,15
Alliberació	de	gas 2 4 0,20 0,10 0,31 0,15
Evaporació 2 2 0,25 0,13 0,40 0,20
Deshidratació 2 2 0,25 0,13 0,40 0,20
Aglomeració 2 2 0,33 0,17 0,20 0,10
Envasament 2 3 0,29 0,14 0,19 0,09
Magatzem	d'envasos 2 2 0,50 0,25 0,40 0,20
Magatzem	d'expedició 2 2 0,29 0,14 0,50 0,25
Control	de	qualitat 1 2 0,50 0,25 0,40 0,20
Expedició 2 3 0,29 0,14 0,43 0,21
Sala	de	màquines 2 2 0,33 0,17 0,29 0,14
Vestidors	i	wc 2 3 0,40 0,20 0,50 0,25
WC 1 2 0,50 0,25 1,00 0,50
Menjador 2 2 0,40 0,20 0,33 0,17
Sala	de	neteja 1 2 0,33 0,17 0,67 0,33
Oficines 2 2 0,33 0,17 0,33 0,17
Agrobotiga 2 2 0,33 0,17 0,33 0,17
Passadís	1 2 3 0,50 0,25 0,10 0,05
Passadís	2 1 2 0,50 0,25 1,00 0,50
Passadís	3 4 1 0,17 0,09 0,50 0,25

Sala Disposició d2/2	(m)d2	(m)d1/2	(m)d1	(m)
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12.2.2. Enllumenat d’emergència 
 

La normativa vigent estableix que els edificis disposaran 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 la situació dels equips i mitjans de 

protecció existents. 

 

L’enllumenat d’emergència constarà d’una instal·lació fixa, amb font pròpia d’energia 

(mitjançant bateries) i entrarà automàticament en funcionament quan deixi d’haver-hi 

subministrament elèctric o quan la tensió es redueixi un 70% del valor nominal. 

 

La intensitat d’il·luminació serà de 5 lux per les lluminàries situades a la sala de màquines i 

d’1 lux per la resta de punts de llum. Quant al flux lluminós, serà de 300 lm per a tots els 

casos amb un rendiment de la lluminària de 0,6. La instal·lació d’emergència serà formada 

per leds de 6W. 

 

A partir del mètode del flux, tal com s’ha fet anteriorment, s’ha trobat el nombre de 

lluminàries necessàries per a cada sala. S’ha respectat el nombre mínim de lluminàries 

calculat, però en tots els casos s’ha majorat per a permetre la instal·lació d’un punt de llum 

d’emergència en cada una de les portes de la indústria per a facilitar el recorregut de sortida 

dels treballadors en cas d’emergència (Taula 12.6).  

 

En el cas de la sala d’alliberament de gas, per exemple, s’ha incrementat en gran mesura el 

nombre obtingut ja que la sala compta amb dues sales que la subdivideixen. S’ha 

incrementat, doncs, per a poder disposar d’una lluminària en cada una de les portes que s’hi 

troben, obtenint així una evacuació segura en cas de ser requerida.  

 

La distribució real dels punts de llum d’emergència es pot veure al Plànol 16: Instal·lació 

Contra Incendis. 
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Taula 12.6. Nombre de punts de llum en l’enllumenat d’emergència 

 
 

12.2.3. Enllumenat exterior 
 

L’enllumenat exterior té com a objectiu il·luminar els vials d’accés per facilitar la circulació 

quan és requerit. Il·luminar també les zones de càrrega i descàrrega, zones d’aparcament i 

el perímetre de la parcel·la. 

Es determinarà la distància requerida entre cada punt de llum, per a cada zona. D’aquesta 

manera es podrà conèixer el nombre de bàculs necessaris en la instal·lació d’enllumenat 

exterior. 

𝑑 =
𝜙I · 𝑁𝐿 · 𝐹𝑢

𝐸 · 	𝑎
 

 

On: · d és la distància entre lluminàries [m] 

 · 𝜙I és el flux lluminós de cada làmpada [m] 

 · NL és el nombre de làmpades de cada lluminària [adimensional] 

 · Fu és el factor d’utilització [adimensional] 

 · E és la intensitat d’il·luminació [lux] 

 · a és l’amplada del vial (m) 

Sala E	(lux) S	(m 2 ) �u	(lm) ɳL ɳR fm N Nreal
Recepció 1,00 15,00 300,00 0,60 0,45 0,80 0,23 1,00
Control	d'arribada 1,00 6,00 300,00 0,60 0,29 0,90 0,13 2,00
Magatzem	d'arribada 1,00 20,00 300,00 0,60 0,54 0,90 0,23 2,00
Extracció 1,00 30,00 300,00 0,60 0,66 0,90 0,28 4,00
Pasteurització 1,00 20,00 300,00 0,60 0,54 0,90 0,23 3,00
Fermentació 1,00 387,00 300,00 0,60 0,92 0,90 2,60 7,00
Alliberació	de	gas 1,00 130,00 300,00 0,60 0,78 0,90 1,03 13,00
Evaporació 1,00 40,00 300,00 0,60 0,74 0,90 0,33 4,00
Deshidratació 1,00 40,00 300,00 0,60 0,74 0,90 0,33 4,00
Aglomeració 1,00 40,00 300,00 0,60 0,90 0,90 0,27 3,00
Envasament 1,00 112,00 300,00 0,60 0,74 0,90 0,93 8,00
Magatzem	d'envasos 1,00 20,00 300,00 0,60 0,54 0,90 0,23 1,00
Magatzem	d'expedició 1,00 28,00 300,00 0,60 0,61 0,90 0,28 3,00
Control	de	qualitat 1,00 10,00 300,00 0,60 0,34 0,90 0,18 2,00
Expedició 1,00 49,00 300,00 0,60 0,84 0,80 0,40 3,00
Sala	de	màquines 5,00 33,00 300,00 0,60 0,78 0,90 1,31 2,00
Vestidors	i	WC 1,00 30,00 300,00 0,60 0,66 0,90 0,28 4,00
WC 1,00 4,00 300,00 0,60 0,24 0,90 0,10 1,00
Menjador 1,00 30,00 300,00 0,60 0,66 0,90 0,28 2,00
Sala	de	neteja 1,00 9,00 300,00 0,60 0,36 0,90 0,15 1,00
Oficines 1,00 36,00 300,00 0,60 0,72 0,90 0,31 4,00
Agrobotiga 1,00 36,00 300,00 0,60 0,72 0,90 0,31 3,00
Passadís	1 1,00 180,00 300,00 0,60 0,85 0,90 1,31 2,00

TOTAL 11,74 79,00
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La intensitat d’il·luminació de cada una de les zones exteriors de la indústria queda descrita 

a la Taula 12.7. Tots els bàculs que s’instal·laran compten amb un flux lluminós de 14.000 

lm (ja que disposen de làmpades de vapor de sodi a alta pressió) i cada lluminària consta 

d’una sola làmpada. L’amplada del vial de circulació de l’exterior de la parcel·la es considera 

de 2,5 m.  

 
Taula 12.7. Intensitat d’il·luminació de les diferents zones exteriors (Puig, 2015). 

Zona E (lux) 

Vials, aparcament i voltant de l’edifici 10 

Molls de càrrega i descàrrega 

Accés a l’edifici 

200 

50 

 

El factor d’utilització es calcula a partir de la Figura 12.2, sabent que serà la diferència entre 

el valor obtingut per la calçada i per la vorera. L’alçada dels bàculs és de 3 m. 

 

	
𝐷
𝐻
= 	
2.5	
3

= 0,83 

 
Figura 12.2. Càlcul del factor d’utilització (Luna et al., 2008). 

 

A partir de la Figura 12.2 s’obté un factor d’utilització de 0,27 per al cas de la calçada i un 

de 0,16 per a la vorera. Per tant, el factor d’utilització (Fu) utilitzat serà de 0,11. 
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A partir de tots els paràmetres anteriorment descrits es calcula la distància entre punts de 

llum exteriors per a cada una de les zones. Les zones queden descrites a la Figura 12.3. Es 

considera accés a l’edifici l’entrada de cotxes, l’entrada de camions i l’entrada per a vianants 

(aquesta darrera inclou el vial a seguir fins ambdues entrades de l’edifici). 

 
Figura 12.3. Diferenciació de les zones d’il·luminació exterior 

 
- Vials, aparcament, voltant de l’edifici (E = 10 lux): 

 

𝑑 =
14000 · 1 · 0,11

10 · 	2,5
= 61,6	𝑚	 

 

Ja que la parcel·la té unes dimensions de 50 x 85 m, es preveu com a suficient la instal·lació 

d’un bàcul a cada un dels quatre extrems de la parcel·la. El llarg de la parcel·la fa 85 m, 

distància superior a la mínima calculada (61,6 m), però enmig d’aquesta llargada es troben 

altres punts de llum que fan que no sigui necessària la instal·lació d’altres bàculs. 

 

- Molls de càrrega i descàrrega (E = 200 lux): 

 

𝑑 =
14000 · 1 · 0,11

200 · 	2,5
= 3,08	𝑚	 

 

Es preveu la instal·lació de 4 bàculs en cada un dels molls que compta la indústria ja que 

aquestes són de 7x7 m (Figura 12.3). Per tant, caldrà un total de 8 bàculs de 200 lux. 
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- Accés a l’edifici (E = 50 lux): 

 

𝑑 =
14000 · 1 · 0,11

50 · 	2,5
= 12,32	𝑚	 

 

Es projecta la instal·lació d’un bàcul per l’entrada de cotxes, un altre a l’entrada de camions i 

dos per l’entrada peatonal, que compta amb més de 12 m de llargada. Per tant, serà 

necessari un total de 4 bàculs de 50 lux. 

 

Així doncs, el nombre total de bàculs a instal·lar per l’enllumenat exterior és de 16 bàculs i 

queda descrit a la Taula 12.8. 

 
Taula 12.8. Nombre de bàculs en l’enllumenat exterior 

Zona E (lux) Nombre de bàculs 

Vials, aparcament, voltant 10 4 

Molls de càrrega i descàrrega 200 8 

Accés a l’edifici 50 4 

 

La distribució dels bàculs exteriors es pot veure al Plànol 3: Planta general de la parcel·la. 
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12.2.4. Línia de preses de corrent 
 

Les preses de corrent seran distribuïdes a la indústria segons les necessitats de cada zona. 

 

Per a la recepció i expedició es requereixen 3 punts de preses de corrent. Per a les sales de 

control de qualitat, tot i no tenir una superfície molt extensa, es projecta la instal·lació de 5 

preses de corrent en cada una d’elles, degut a la necessitat dels aparells de laboratori per a 

un control de qualitat eficient. Per als magatzems (arribada, envasos, expedició i neteja) es 

preveuen 2 preses de corrent ja que la principal finalitat de la sala és la d’emmagatzematge, 

sense donar lloc a cap operació. Per a les sales on es dóna el procés de transformació i 

conservació (des de l’extracció fins l’envasament), es projecta la instal·lació de les preses de 

corrent proporcionals a la superfície de les sales. En el cas de la sala de màquines, es 

preveuen 15 preses de corrent tot i la seva petita superfície, ja que la seva funció principal 

és la de donar funcionament a la maquinària que emmagatzema.  

 

Quant a les sales d’únicament flux de personal, es preveuen 4 endolls en els vestidors (2 en 

el d’homes i 2 en el de dones) i 1 en el WC que es troba a contigu a la sala de fermentació. 

En el menjador es projecten 10 preses de corrent, per la possibilitat de donar funcionament 

a neveres, microones o altres aparells per a facilitar la preparació o conservació dels àpats 

als treballadors. Referent a l’oficina, és la sala on es preveuen més preses de corrent ja que 

s’hi troben nombrosos aparells de requeriment elèctric (telèfons, llums de taula, ordinadors, 

impressores, etc.) i s’hi instal·len 40 endolls. Per últim, a l’agrobotiga es projecten 10 preses 

de corrent, pensades per possibles expositors amb llum, el telèfon, l’ordinador, etc. 

 

La distribució dels endolls es pot veure al Plànol 11: Instal·lació elèctrica. 
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A la Taula 12.9. es recull, per a cada sala, el nombre de preses de corrent necessàries, 

segons els requeriments elèctrics de cada zona que s’han justificat prèviament. 

 
Taula 12.9. Nombre de preses de corrent per a cada sala 

 
 
 
La línia de preses de corrent alimentarà una intensitat de 10 A, tindrà un factor de potència 

d’1 i s’aplicarà un coeficient de simultaneïtat de 0,8 per a la sala de màquines i les oficines i 

de 0,5 per a la resta de sales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sala Preses	de	corrent
Recepció 3,00
Control	d'arribada 5,00
Magatzem	d'arribada 2,00
Extracció 8,00
Pasteurització 5,00
Fermentació 20,00
Alliberament	de	gas 15,00
Evaporació 5,00
Deshidratació 5,00
Aglomeració 5,00
Envasament 20,00
Magatzem	d'envasos 2,00
Magatzem	d'expedició 2,00
Control	de	qualitat 5,00
Expedició 3,00
Sala	de	màquines 15,00
Vestidors	i	WC 4,00
WC 1,00
Menjador 10,00
Sala	de	neteja 2,00
Oficines 40,00
Agrobotiga 10,00
Passadís	 0,00
TOTAL 187,00
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12.2.5. Línies de força 
 
 
Les línies de força alimentaran els aparells descrits a l’Annex 8: Dimensionament de la 

maquinària. En les Taula 12.10 i 12.11 es recull la potència dels aparells monofàsics i 

trifàsics, respectivament. 

 
Taula 12.10. Potència activa dels aparells monofàsics instal·lats a la indústria 

 
Taula 12.11. Potència activa dels aparells trifàsics instal·lats a la indústria 

 

Aparells	monofàsics Unitats P	unitària	[W] P	total	[W]
Frigorífic 2 700 1.400
Microones 4 100 400
Impressora 3 100 300
Condensador 1 8.000 8.000
Caldera	ACS 1 800 800
Intercanviador	I 1 400 400
Intercanviador	II 1 1.000 1.000
Telèfon 5 50 250
Porta	automàtica 5 50 250
Carretó 1 200 200
Porta	moll 1 1.000 1.000
Porta	magatzem 2 200 400
Bàscula 1 10 10
Bàscula	precisió 1 50 50
pH-metre 1 200 200
Porta	ultraràpida 8 50 400
Porta	ultraràpida 15 50 750
Evaporador 1 7.000 7.000
Porta	magatzem 1 200 200
Centrifugador 2 800 1.600
Porta	moll 1 1.000 1.000
Porta	ultraràpida 6 50 300
Porta	magatzem 3 200 600
Carretó 1 200 200
Bàscula 1 10 10
Bàscula	precisió 1 50 50
pH-metre 1 200 200
Porta	peatonal 1 200 200
Portal	cotxes 1 500 500
Portal	camions 1 1.000 1.000

TOTAL 28.670

DESCRIPCIÓ	TRIFÀSIQUES

Aparells	trifàsics Unitats P	unitària	[W] P	total	[W]
Compressor 1 9.000 9.000
Ordinador 5 1.000 5.000

Osmosi	 8 1.500 12.000

Escalfadors 4 2.000 8.000

Pasteuritzador 2 4.000 8.000

Decantador 9 2.000 18.000
Evaporador 4 6.000 24.000

Atomitzador 4 5.000 20.000
Llit	fluïditzat 4 5.000 20.000

Encaixadores 4 6.000 24.000
Etiquetadores 6 5.000 30.000

Envasadora	AP 4 8.000 32.000
Envasaora	 2 6.000 12.000

TOTAL 222.000
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12.3. Càlcul de la potència de la instal·lació elèctrica 
 

12.3.1. Potència línia a línia 
 

A l’exterior de la parcel·la es troba un centre de transformació (CT), que dóna corrent al 

quadre general de protecció (QGP) i, aquest, a 7 quadres de distribució secundaris (QS1, 

QS2 i fins a QS7). La instal·lació elèctrica consta de 37 línies (12 línies d’enllumenat, 14 

línies de preses de corrent i 11 línies de força), cada una d’elles connectada al respectiu 

quadre de distribució o, en alguns casos, al quadre general. A cada quadre elèctric s’hi 

troben els aparells necessaris per a la distribució de l’electricitat i la protecció dels circuits, la 

protecció per a les persones i el control i comandament de la instal·lació. 

En el Plànol 11, d’instal·lació elèctrica, es pot veure la distribució de les 37 línies. 

 

Quant a la instal·lació d’enllumenat, aquesta consta de 12 línies i la seva distribució es pot 

veure a la Figura 12.4. 4 de les línies donen l’electricitat necessària per a l’enllumenat 

interior de les sales, 4 donen l’electricitat per a l’enllumenat exterior i 4 per a l’enllumenat 

d’emergència. 

 

 
Figura 12.4. Línies d’enllumenat 
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Primerament s’ha calculat la potència activa per a cada línia, tenint en compte el nombre de 

punts de llum que conté cada una d’elles i les potències que requereixen els diferents tipus 

de lluminàries (Taula 12.12). 

 
Taula 12.12. Potències per a cada tipus de lluminària 

Lluminària Potència activa 

Fluorescent 

Halogenurs 

Vapor de sodi 

Led 

58 W 

250 W 

150 W 

6 W 

 

Per a l’obtenció de la potència aparent (S), s’ha aplicat el factor de 1,8 a la potència activa 

(P) en els casos de les làmpades de descàrrega (fluorescents, halogenurs i làmpades de 

vapor de sodi), d’acord amb les indicacions de la ITC-BT-45 del Reglament Electrotècnic per 

a Baixa Tensió (REBT) i les relacions entre potències descrites a la Figura 12.5 per el cas 

dels leds. La totalitat de la instal·lació d’enllumenat compta amb un factor de potència de 

0,9 (ϕ=25,84º). Finalment, per a l’obtenció de la potència activa real, s’ha aplicat la 

trigonometria anteriorment descrita (Figura 12.5).  

 

 

 
Figura 12.5. Relacions entre potències en corrent altern (Puig, 2015). 
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A la Taula 12.13 es pot veure doncs la potència activa real (P), la potència aparent (S) i la 

potència reactiva (Q) de cada una de les línies. 

 
Taula 12.13. Potència activa real i aparent de cada línia d’enllumenat 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preal Línies P(W) S	(VA) Q	(VAr)
3564 Línia	1 3.564,00 3.960,00 1.725,98

9661,68 Línia	2 9.661,68 10.735,20 4.678,96
972 Línia	3 972,00 1.080,00 470,72

9415,44 Línia	4 9.415,44 10.461,60 4.559,71
972 Línia	5 972,00 1.080,00 470,72

4179,6 Línia	6 4.179,60 4.644,00 2.024,10
729 Línia	7 729,00 810,00 353,04

1215 Línia	8 1.215,00 1.350,00 588,40
101,9983 Línia	9 102,00 113,33 49,40
111,8176 Línia	10 111,82 124,24 54,15
152,4272 Línia	11 152,43 169,36 73,82
97,16676 Línia	12 97,17 107,96 47,06
31172,13 TOTAL	 31.172,13 34.635,70 15.096,05
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Quant a les línies de presa de corrent, aquestes compten amb una intensitat de 10 A i un 

factor de potència de 1 (ϕ=0º). La distribució de les línies queda descrita a la Figura 12.6. 

La distribució de la línia 13 és igual per a 6 línies, ja que l’alta quantitat de preses de corrent 

a la zona requereix la divisió d’aquestes preses en diferents línies per evitar potències 

excessives. Les línies 14 i 15 es repeteixen per a 3 línies i la 16 per a 2. 

 
Figura 12.6. Distribució de les línies de preses de corrent 

A la Taula 12.14 es detalla la potència de cada línia, obtinguda aplicant un coeficient de 

simultaneïtat (0,8 en el cas de les oficines i la sala de màquines i 0,5 en la resta de sales) ja 

que no tots els endolls funcionaran al mateix instant. Es preveu que en les oficines i la sala 

de màquines hi ha més possibilitat de simultaneïtat en el funcionament, i és per aquest 

motiu que el coeficient és major. 

 
Taula 12.14. Potències per a cada línia de preses de corrent 

 

Línies P	(W) S	(VA) Q	(VAr)
Línia	13.1 25.760 25.760 0
Línia	13.2 25.760 25.760 0
Línia	13.3 25.760 25.760 0
Línia	13.4 25.760 25.760 0
Línia	13.5 16.100 16.100 0
Línia	13.6 12.650 12.650 0
Línia	14.1 17.250 17.250 0
Línia	14.2 17.250 17.250 0
Línia	14.3 14.950 14.950 0
Línia	15.1 11.500 11.500 0
Línia	15.2 11.500 11.500 0
Línia	15.3 14.950 14.950 0
Línia	16.1 17.250 17.250 0
Línia	16.2 17.250 17.250 0
TOTAL 253.690 253.690 0
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Per últim, les línies de força compten amb un factor de potència de 0,85 (ϕ=31,78º). A la 

Figura 12.7 es determina la distribució de les línies: les primeres 4 línies descrites són 

monofàsiques (17-20), la línia 21 dóna corrent a les portes exteriors i les 6 línies restants 

són trifàsiques (instal·lades amb la mateixa distribució que les línies monofàsiques o que 

una mateixa línia trifàsica, que ha estat instal·lada de manera doblada per evitar excés de 

potència en una línia). Les línies de força donen l’electricitat necessària per els aparells i 

també els motors de les portes d’accionament elèctric. 

 
Figura 12.7. Distribució de les línies de força 

 

Pel càlcul de la potència de cada línia de força s’aplica un coeficient majorador a l’aparell 

amb major potència de cada línia, considerant el moment d’arrencada, d’acord amb les 

indicacions de la ITC-BT-48 del REBT: 

 

𝑃 = 1,25 · 𝑃𝑚𝑎𝑗𝑜𝑟 + 𝑃𝑖 
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A la Taula 12.15 es pot veure el detall dels aparells que es troben connectats a cada línia 

monofàsica i la potència majorada i la potència total de cada línia. A partir de la potència 

activa total, es troba la potència aparent i reactiva de cada línia monofàsica (Taula 12.16). 

Es segueix el mateix procediment per a l’obtenció de la potència activa total de les línies 

trifàsiques (Taula 12.17) i les potències aparents i reactives de cada línia (Taula 12.18). 

 
Taula 12.15. Potències majorades per les línies monofàsiques 

 
 

Taula 12.16.  Potències de les línies monofàsiques 

 

Línia Aparell Nombre P	unitària	(W) P	total	majorada	(W) P	línia	(W)
Frigorífic 2 700 1.400

Microones 4 100 400
Impressora 3 100 300

Condensador 1 8.000 10.000
Caldera	ACS 1 800 800

Intercanviador	I 1 400 400
Intercanviador	II 1 1.000 1.000

Telèfon 5 50 250
Porta	automàtica 5 50 250

Carretó 1 200 200
Porta	moll 1 1.000 1.250
Porta	magatzem 2 200 400
Bàscula 1 10 10

Bàscula	precisió 1 50 50
pH-metre 1 200 200
Porta	ultraràpida 8 50 400

Porta	ultraràpida 15 50 750
Evaporador 1 7.000 8.750
Porta	magatzem 1 200 200
Centrifugador 2 800 1.600

Porta	moll 1 1.000 1.250
Porta	ultraràpida 6 50 300
Porta	magatzem 3 200 600
Carretó 1 200 200
Bàscula 1 10 10
Bàscula	precisió 1 50 50
pH-metre 1 200 200

Porta	peatonal 1 200 200
Portal	cotxes 1 500 500
Portal	camions 1 1.000 1.250

Línia	18 2.510

Línia	19 11.300

15.000Línia	17

2.610Línia	20

1.950Línia	21

Línies P	(W) S	(VA) Q	(VAr)
Línia	17 15.000 17.645 9.293
Línia	18 2.510 2.953 1.555
Línia	19 11.300 13.293 7.001
Línia	20 2.610 3.070 1.617
Línia	21 1.950 2.294 1.208
TOTAL 33.370 39.255 20.674
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Taula 12.17. Potències majorades per a les línies trifàsiques 

 
 

 
Taula 12.18. Potències de les línies trifàsiques 

 
 

 
 
Per tant, la potència total instal·lada de la instal·lació serà la suma de les totals, 

descrites anteriorment, i és de 550 kW. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línia Aparell Nombre P	unitària	(W) P	total	majorada	(W) P	línia	(W)
Compressor 1 9.000 11.250
Ordinador 5 1.000 5.000
Osmosi	 8 1.500 12.000
Escalfadors 4 2.000 8.000
Pasteuritzador 2 4.000 9.000
Decantador 9 2.000 18.000
Evaporador 4 6.000 25.500
Atomitzador 4 5.000 21.250
Llit	fluïditzat 4 5.000 20.000
Encaixadores 4 6.000 25.500
Etiquetadores 6 5.000 30.000
Envasadora	AP 4 8.000 34.000
Envasaora	 2 6.000 12.000

29.000

16.250

Línia	23

Línia	22

Línia	27

Línia	26

Línia	25

Línia	24

46.000

55.500

41.250

43.500

Línies P	(W) S	(VA) Q	(VAr)
Línia	22 16.250 19.116 10.068
Línia	23 29.000 34.115 17.967
Línia	24 43.500 51.172 26.950
Línia	25 41.250 48.525 25.556
Línia	26 55.500 65.288 34.385
Línia	27 46.000 54.113 28.499
TOTAL 231.500 272.328 143.424
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El consum elèctric a la indústria es pot veure a la Taula 12.18. Quant al temps de 

funcionament, per el cas de les portes, enllumenat, preses de corrents i altres aparells que 

estan operatius gran part de l’horari en què la indústria està oberta, s’ha considerat un 

temps de funcionament de 9 hores. Per la maquinària, en cada cas s’ha establert el temps 

de funcionament en què està operatiu cada aparell. Així doncs, per un consum de 529,49 

kWh i un preu de 0,134 €/kWh, el cost energètic diari de la indústria serà de 70,95 €. 

 

 

Aparell Unitats P	unitària	[W] Temps	de	funcionament	
[h/dia]

Consum	
[kw/h]

Enllumenat 1 31.172,13 9 280,55

Preses	de	corrent 1 253.690 9 2283,21

Frigorífic 2 700 9 6,30

Microones 4 100 1 0,10

Impressora 3 100 1 0,10

Condensador 1 8.000 9 72,00

Caldera	ACS 1 800 9 7,20

Intercanviador	I 1 400 9 3,60

Intercanviador	II 1 1.000 9 9,00

Telèfon 5 50 9 0,45

Porta	automàtica 5 50 9 0,45

Carretó 1 200 2 0,40

Porta	moll 1 1.000 9 9,00

Porta	magatzem 2 200 9 1,80

Bàscula 1 10 2 0,02

Bàscula	precisió 1 50 2 0,10

pH-metre 1 200 2 0,40

Porta	ultraràpida 8 50 9 0,45

Porta	ultraràpida 15 50 9 0,45

Evaporador 1 7.000 6 42,00

Porta	magatzem 1 200 9 1,80

Centrifugador 2 800 3 2,40

Porta	moll 1 1.000 9 9,00

Porta	ultraràpida 6 50 9 0,45

Porta	magatzem 3 200 9 1,80

Carretó 1 200 2 0,40

Bàscula 1 10 2 0,02

Bàscula	precisió 1 50 2 0,10

pH-metre 1 200 2 0,40

Porta	per	a	vianants 1 200 9 1,80

Portal	cotxes 1 500 9 4,50

Portal	camions 1 1.000 9 9,00

Compressor 1 9.000 9 81,00

Ordinador 5 1.000 8 8,00

Osmosi	 8 1.500 6 9,00

Escalfadors 4 2.000 6 12,00

Pasteuritzador 2 4.000 6 24,00

Decantador 9 2.000 6 12,00

Evaporador 4 6.000 3 18,00

Atomitzador 4 5.000 3 15,00

Llit	fluïditzat 4 5.000 3 15,00

Encaixadores 4 6.000 6 36,00

Etiquetadores 6 5.000 6 30,00

Envasadora	AP 4 8.000 6 48,00

Envasadora	 2 6.000 6 36,00

TOTAL 529,49
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12.3.2. Potència als quadres 
 

S’han distribuït les línies als diferents quadres de distribució secundaris de manera que en 

cap quadre es doni una intensitat excessiva (intentant, en la mesura del possible, no superar 

els 125 A ja que no existeixen diferencials amb calibres superiors a aquest valor per a 

instal·lacions elèctriques interiors). Es detalla la potència total que es troba a cada quadre 

de les Taules 12.19 fins la 12.26. 

 
Taula 12.19. Potències activa, aparent i reactiva per al quadre general de protecció (QGP) 

 
Taula 12.20. Potències activa, aparent i reactiva per al quadre de distribució secundari 1 (QS1) 

 
Taula 12.21. Potències activa, aparent i reactiva per al quadre de distribució secundari 2 (QS2) 

 
Taula 12.22. Potències activa, aparent i reactiva per al quadre de distribució secundari 3 (QS3) 

 
 

QGP P	(W) S	(VA) Q	(VAr)
Línia	1 3.564,00 3.960,00 1.725,98
Línia	7 729,00 810,00 353,04
Línia	8 1.215,00 1.350,00 588,40
Línia	9 102,00 113,33 49,40
Línia	13.1 25.760,00 25.760,00 0,00
Línia	13.2 25.760,00 25.760,00 0,00
Línia	17 15.000,00 17.645,47 9.293,15
Línia	20 2.610,00 3.070,31 1.617,01
Línia	22 16.250,00 19.115,92 10.067,58
TOTAL 90.990,00 97.585,04 23.694,54

QS1 P	(W) S	(VA) Q	(VAr)
Línia	13.3 25.760,00 25.760,00 0
Línia	13.4 25.760,00 25.760,00 0
Línia	13.5 16.100,00 16.100,00 0
Línia	13.6 12.650,00 12.650,00 0
TOTAL 80.270,00 80.270,00 0,00

QS2 P	(W) S	(VA) Q	(VAr)
Línia	2 9.661,68 10.735,20 4.678,96
Línia	3 972,00 1.080,00 470,72
Línia	10 111,82 124,24 54,15
Línia	14.1 17.250,00 17.250,00 0,00
Línia	14.2 17.250,00 17.250,00 0,00
Línia	14.3 14.950,00 14.950,00 0,00
TOTAL 60.195,50 61.389,44 5.203,83

QS3 P	(W) S	(VA) Q	(VAr)
Línia	18 2.510,00 2.952,68 1.555,05
Línia	23 29.000,00 34.114,57 17.966,75
TOTAL 31.510,00 37.067,25 19.521,80
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Taula 12.23. Potències activa, aparent i reactiva per al quadre de distribució secundari 4 (QS4) 

 
Taula 12.24. Potències activa, aparent i reactiva per al quadre de distribució secundari 5 (QS5) 

 
Taula 12.25. Potències activa, aparent i reactiva per al quadre de distribució secundari 6 (QS6) 

 
Taula 12.26. Potències activa, aparent i reactiva per al quadre de distribució secundari 7 (QS7) 

 
 

A partir de les potències trobades, es calcula el factor de potència a cada quadre (Taula 

12.27) a partir de la següent expressió. 

𝑐𝑜𝑠φ = 	
𝑃
𝑆
 

 
Taula 12.27. Factors de potència per als quadres de distribució de la instal·lació elèctrica 

 
 

QS4 P	(W) S	(VA) Q	(VAr)
Línia	4 9.415,44 10.461,60 4.559,71
Línia	11 152,43 169,36 73,82
Línia	15.1 11.500,00 11.500,00 0,00
Línia	15.2 11.500,00 11.500,00 0,00
Línia	25 41250 48525,0397 25556,1535
TOTAL 73.817,87 82.156,00 30.189,68

QS5 P	(W) S	(VA) Q	(VAr)
Línia	15.3 14.950,00 14.950,00 0,00
Línia	19 11.300,00 13.292,92 7.000,84
Línia	24 43.500,00 51.171,86 26.950,13
TOTAL 69.750,00 79.414,78 33.950,96

QS6 P	(W) S	(VA) Q	(VAr)
Línia	5 972,00 1.080,00 470,72
Línia	6 4.179,60 4.644,00 2.024,10
Línia	12 97,17 107,96 47,06
Línia	16.1 17250 17250 0
Línia	27 46000 54112,7716 28498,9833
TOTAL 68.498,77 77.194,73 31.040,86

QS7 P	(W) S	(VA) Q	(VAr)
Línia	16.2 17.250,00 17.250,00 0,00
Línia	21 1.950,00 2.293,91 1.208,11
Línia	26 55.500,00 65.288,24 34.384,64
TOTAL 74.700,00 84.832,15 35.592,75

Quadre	de	distribució cosϕ
QS1 1,00
QS2 0,98
QS3 0,85
QS4 0,90
QS5 0,88
QS6 0,89
QS7 0,88
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12.4. Dimensionament de les línies elèctriques 
 

 
En el present apartat es determinarà la secció de cada un dels conductors de la instal·lació 

elèctrica i es definiran els aparells de protecció de la instal·lació, seguint les indicacions del 

REBT. 

 
12.4.1. Secció dels conductors 

 
Es determina la secció de cada línia de la instal·lació elèctrica per el mètode de la intensitat 

màxima admissible i es comprova amb el mètode del percentatge de caiguda de tensió. 

 

a) Intensitat màxima admissible 

 

Es calcula la intensitat que circula per a cada línia, a partir de les següents equacions, 

segons el tipus de línia: 

- Línies d’enllumenat: 

𝐼 = 	
𝑆
𝑉

 

- Línies de preses de corrent: 

 
𝐼 = 𝑛º	𝑒𝑛𝑑𝑜𝑙𝑙𝑠 · 𝐼 · 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡	𝑑𝑒	𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒ï𝑡𝑎𝑡 

 

- Línies monofàsiques de força: es busca la intensitat consumida per a cada un dels 

aparells i, per a trobar la total, s’aplica el factor d’increment que té en compte la 

intensitat consumida en el moment d’arrencada. 

𝐼 = 	
𝑃

𝑉 · 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

𝐼EàF = 1,25 · 𝐼𝑚𝑎𝑗𝑜𝑟 + 𝐼 · 𝑛º	𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑙𝑠 

 

- Línies trifàsiques de força: s’aplica també el coeficient per incrementar la intensitat. 

𝐼 = 	
𝑃

3 · 𝑉 · 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

- Quadres de distribució: 

𝐼 = 	
𝑆
3 · 𝑉
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A la Taula 12.28 es defineix el tipus de conductor, de cable, d’aïllament i de col·locació de 

cada conductor de les línies de la instal·lació elèctrica. A partir d’aquesta definició, es cita la 

casella de la Taula 1 de la ITC-BT-19 que determinarà la secció dels conductors en funció de 

la intensitat anteriorment trobada. 

 
Taula 12.28. Definició de cada línia de la instal·lació elèctrica  

 

Línia	 Tipus	de	conductor Tipus	de	cable Tipus	d'aïllament Tipus	de	col·locació Taula	1	ITC-BT-19
Línia	1 Coure	recuit Bipolar XLPE Canal	protectora E-10
Línia	2 Coure	recuit Bipolar XLPE Safata	perforada B-9
Línia	3 Coure	recuit Bipolar XLPE Soterrat B-9
Línia	4 Coure	recuit Bipolar XLPE Safata	perforada B-9
Línia	5 Coure	recuit Bipolar XLPE Soterrat B-9
Línia	6 Coure	recuit Bipolar XLPE Safata	perforada B-9
Línia	7 Coure	recuit Bipolar XLPE Soterrat B-9
Línia	8 Coure	recuit Bipolar XLPE Soterrat B-9
Línia	9 Coure	recuit Bipolar XLPE Canal	protectora E-10
Línia	10 Coure	recuit Bipolar XLPE Safata	perforada B-9
Línia	11 Coure	recuit Bipolar XLPE Safata	perforada B-9
Línia	12 Coure	recuit Bipolar XLPE Safata	perforada B-9
Línia	13.1 Coure	recuit Bipolar XLPE Canal	protectora E-10
Línia	13.2 Coure	recuit Bipolar XLPE Canal	protectora E-10
Línia	13.3 Coure	recuit Bipolar XLPE Canal	protectora E-10
Línia	13.4 Coure	recuit Bipolar XLPE Canal	protectora E-10
Línia	13.5 Coure	recuit Bipolar XLPE Canal	protectora E-10
Línia	13.6 Coure	recuit Bipolar XLPE Canal	protectora E-10
Línia	14.1 Coure	recuit Bipolar XLPE Safata	perforada B-9
Línia	14.2 Coure	recuit Bipolar XLPE Safata	perforada B-9
Línia	14.3 Coure	recuit Bipolar XLPE Safata	perforada B-9
Línia	15.1 Coure	recuit Bipolar XLPE Safata	perforada B-9
Línia	15.2 Coure	recuit Bipolar XLPE Safata	perforada B-9
Línia	15.3 Coure	recuit Bipolar XLPE Safata	perforada B-9
Línia	16.1 Coure	recuit Bipolar XLPE Safata	perforada B-9
Línia	16.2 Coure	recuit Bipolar XLPE Safata	perforada B-9
Línia	17 Coure	recuit Bipolar XLPE Canal	protectora E-10
Línia	18 Coure	recuit Bipolar XLPE Safata	perforada B-9
Línia	19 Coure	recuit Bipolar XLPE Safata	perforada B-9
Línia	20 Coure	recuit Bipolar XLPE Safata	perforada B-9
Línia	21 Coure	recuit Bipolar XLPE Soterrat B-9
Línia	22 Coure	recuit Tetrapolar XLPE Canal	protectora E-9
Línia	23 Coure	recuit Tetrapolar XLPE Safata	perforada B-8
Línia	24 Coure	recuit Tetrapolar XLPE Safata	perforada B-8
Línia	25 Coure	recuit Tetrapolar XLPE Safata	perforada B-8
Línia	26 Coure	recuit Tetrapolar XLPE Safata	perforada B-8
Línia	27 Coure	recuit Tetrapolar XLPE Safata	perforada B-8
QS1 Coure	recuit Tetrapolar XLPE Safata	perforada B-8
QS2 Coure	recuit Tetrapolar XLPE Safata	perforada B-8
QS3 Coure	recuit Tetrapolar XLPE Safata	perforada B-8
QS4 Coure	recuit Tetrapolar XLPE Safata	perforada B-8
QS5 Coure	recuit Tetrapolar XLPE Safata	perforada B-8
QS6 Coure	recuit Tetrapolar XLPE Safata	perforada B-8
QS7 Coure	recuit Tetrapolar XLPE Safata	perforada B-8
QGP Coure	recuit Tetrapolar XLPE Safata	perforada B-8
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b) Caiguda de tensió 

 

Es calcula l’increment de tensió per a cada línia i el percentatge de caiguda de tensió que 

aquest suposa. 

 

- Línies d’enllumenat, preses de corrent i monofàsiques 

 

𝛥𝑉 = 	
2 · 𝐼 · 𝐿 · 𝑐𝑜𝑠φ

𝜒 · 𝑠
 

 

- Línies trifàsiques i línies dels quadres de distribució 

 

𝛥𝑉 = 	
3 · 𝐼 · 𝐿 · 𝑐𝑜𝑠φ

𝜒 · 𝑠
 

 

Una vegada trobada l’increment de tensió en cada línia, es busca la caiguda de tensió: 

%𝐶𝑑𝑡 = 	
𝛥𝑉
𝑉
· 100 

 

On: ·	𝛥𝑉 increment de tensió a la línia [V] 

 · I és la intensitat de la línia [A] 

 · L és la longitud de la línia [m] 

 · 𝑐𝑜𝑠φ és el factor de potència de la línia  

 ·	𝜒 és la conductivitat del conductor elèctric [S·m/mm2] 

 · s és la secció del conductor [mm2] 

 · V és la tensió a la línia [V] 

 · %Cdt és el percentatge de caiguda de tensió a la línia [%] 

 

Els conductors són de coure recuit i, per tant, la conductivitat serà de 56 S·m/mm2. 
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A partir de les seccions que es trobaran, es calcula que en cap cas la caiguda de tensió sigui 

superior al límit establert a la Taula 12.29. 

 
Taula 12.29. Límits de %Cdt  segons cada situació per a instal·lacions amb transformador (ITC-BT-19, CTE) 

Situació Límit de %Cdt 

Enllumenat 4,5 

Resta d’usos 6,5 

 

Per últim, es determinarà la secció del conductor de protecció, segons la secció trobada de 

fase i neutre, a partir de la Taula 2 de la ITC-BT-18 del REBT. 

 

A la Taula 12.31 es poden veure les seccions de fase i neutra i les seccions dels conductors 

de protecció per a les línies d’enllumenat. S’ha comprovat que, en cap cas, el percentatge de 

caiguda de tensió sigui superior a 4,5% i, si aquest ho era, s’ha augmentat la secció de fase 

per evitar l’excés de caiguda de tensió. 

 
Taula 12.30. Seccions i caigudes de tensió per a les línies d’enllumenat 

 
 

 

 

 

 

 

 

Línies Longitud	(m) I	(A) S	fase(mm2 ) Δv %Cdt S	protecció	(mm2 )
Línia	1 35 17,22 2,5 7,5 3,25 2,5
Línia	2 19 46,67 6 4,6 1,99 6
Línia	3 5 4,70 1,5 0,5 0,21 2,5
Línia	4 37 45,49 6 8,7 3,78 6
Línia	5 5 4,70 1,5 0,5 0,21 2,5
Línia	6 29 20,19 2,5 7,3 3,16 2,5
Línia	7 80 3,52 1,5 5,8 2,53 2,5
Línia	8 100 5,87 4 4,6 1,98 4
Línia	9 35 0,49 1,5 0,4 0,16 2,5
Línia	10 19 0,54 1,5 0,2 0,09 2,5
Línia	11 37 0,74 1,5 0,6 0,25 2,5
Línia	12 29 0,47 1,5 0,3 0,12 2,5
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A la Taula 12.31 es determina les seccions del conductors i les caigudes de tensió que es 

generen per a les línies de preses de corrent. En aquest cas, s’ha comprovat que en cap cas 

la caiguda de tensió fós superior a 6,5%. 

 
Taula 12.31. Seccions i caigudes de tensió per a les línies de presa de corrent 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línies N	d'endolls Longitud	(m) I	(A) S	(mm 2 ) ΔV	(V) %Cdt S	protecció	(mm 2 )
Línia	13.1 14 35 112 25 5,4 2,35 16
Línia	13.2 14 35 112 25 5,4 2,35 16
Línia	13.3 14 35 112 25 5,4 2,35 16
Línia	13.4 14 35 112 25 5,4 2,35 16
Línia	13.5 14 35 70 10 8,4 3,67 10
Línia	13.6 11 35 55 6 11,1 4,81 6
Línia	14.1 15 19 75 16 3,1 1,34 16
Línia	14.2 15 19 75 16 3,1 1,34 16
Línia	14.3 13 19 65 10 4,3 1,85 10
Línia	15.1 10 37 50 6 10,6 4,62 6
Línia	15.2 10 37 50 6 10,6 4,62 6
Línia	15.3 13 37 65 16 5,2 2,25 16
Línia	16.1 15 29 75 16 4,7 2,04 16
Línia	16.2 15 29 75 16 4,7 2,04 16
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En la Taula 12.32 es determina la intensitat majorada per a cada línia monofàsica (marcada 

en marró a la Taula 12.32) i, a partir d’aquesta, es determinen les seccions i caigudes de 

tensió per a cada una d’elles (Taula 12.33), comprovant que cap caiguda de tensió sigui 

superior a 6,5%.  

 
Taula 12.32. Intensitats totals majorades per a les línies de monofàsiques 

 
 

Taula 12.33. Seccions i caigudes de tensió per a les línies monofàsiques 

 
 

Línia Nombre P	unitària	(W) I	(A) I	total	(A) I	línia	(A)
2 700 3,58 7,16
4 100 0,51 2,05
3 100 0,51 1,53
1 8.000 40,92 51,15
1 800 4,09 4,09
1 400 2,05 2,05
1 1.000 5,12 5,12
5 50 0,26 1,28
5 50 0,26 1,28
1 200 1,02 1,02
1 1.000 5,12 6,39
2 200 1,02 2,05
1 10 0,05 0,05
1 50 0,26 0,26
1 200 1,02 1,02
8 50 0,26 2,05
15 50 0,26 3,84
1 7.000 35,81 44,76
1 200 1,02 1,02
2 800 4,09 8,18
1 1.000 5,12 6,39
6 50 0,26 1,53
3 200 1,02 3,07
1 200 1,02 1,02
1 10 0,05 0,05
1 50 0,26 0,26
1 200 1,02 1,02
1 200 1,02 1,02
1 500 2,56 2,56
1 1.000 5,12 6,39

57,80Línia	19

Línia	20 13,35

76,73Línia	17

Línia	21 9,97

Línia	18 12,84

Línies Longitud	(m) I	(A) S(mm2 ) ΔV	(V) %Cdt S	protecció	(mm 2 )
Línia	17 35 76,73 16 4,9 2,14 16,0
Línia	18 19 12,84 1,5 4,8 2,07 2,5
Línia	19 37 57,80 10 6,3 2,73 10,0
Línia	20 29 13,35 1,5 7,6 3,29 2,5
Línia	21 85 9,97 4 6,2 2,70 4
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Finalment, s’ha determinat la intensitat de cada línia trifàsica (Taula 12.34) i s’ha buscat 

també la secció i caiguda de tensió per a cada una d’aquestes línies (Taula 12.35).  

 
Taula 12.34. Intensitats totals majorades per a les línies trifàsiques 

 
 

Taula 12.35. Seccions i caigudes de tensió per a les línies trifàsiques 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línia Nombre P	unitària	(W) I	(A) I	total	(A) I	línia	(A)
1 9.000 15,30 19,13
5 1.000 1,70 8,50
8 1.500 2,55 20,40
4 2.000 3,40 13,60
2 4.000 6,80 15,30
9 2.000 3,40 30,60
4 6.000 10,20 43,35
4 5.000 8,50 36,13
4 5.000 8,50 34,00
4 6.000 10,20 43,35
6 5.000 8,50 51,00
4 8.000 13,60 57,80
2 6.000 10,20 20,40

Línia	22 27,63

Línia	23 49,30

Línia	24 73,95

Línia	25 70,13

Línia	26 94,36

Línia	27 78,20

Línia Longitud I	(A) S	(mm2 ) ΔV	(V) %Cdt S	protecció	(mm2 )
Línia	22 35 27,63 2,5 10,2 2,54 2,5
Línia	23 19 49,30 10 2,5 0,62 10
Línia	24 37 73,95 16 4,5 1,12 16
Línia	25 37 70,13 16 4,3 1,07 16
Línia	26 29 94,36 25 2,9 0,72 16
Línia	27 29 78,20 16 3,7 0,93 16
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Una vegada trobada la secció per a cada línia de la instal·lació elèctrica, es busca la secció 

dels conductors que tenen connexió als quadres de distribució (Taula 12.36) i la seva 

caiguda de tensió. 

 
Taula 12.36. Seccions i caigudes de tensió per als quadres de distribució 

 
 

Per últim, es comprova que en cap dels quadres la combinació de la caiguda de tensió que 

aquests generen i la que es dóna a les línies que hi tenen connexió sigui superior al límit 

corresponent en cada cas (de les Taules 12.37 a la 12.43). 

 
Taula 12.37. Caigudes de tensió totals per a cada QS1 amb combinació a les seves línies 

 
Taula 12.38. Caigudes de tensió totals per a cada QS2 amb combinació a les seves línies 

 
Taula 12.39. Caigudes de tensió totals per a cada QS3 amb combinació a les seves línies 

 
 

Quadre Longitud	(m) S	(VA) I	(A) cosϕ S	(mm2 ) ΔV	(V) %Cdt S	protecció	(mm2 )
QGP 1 97.585,04 140,85 0,85 50 0,07 0,02 25
QS1 6 80.270,00 115,86 1,00 35 0,61 0,15 16
QS2 13 61.389,44 88,61 0,98 25 1,40 0,35 16
QS3 13 37.067,25 53,50 0,85 10 1,83 0,46 10
QS4 26 82.156,00 118,58 0,90 35 2,45 0,61 16
QS5 26 79.414,78 114,63 0,88 35 2,31 0,58 16
QS6 45 77.194,73 111,42 0,89 35 3,93 0,98 16
QS7 45 84.832,15 122,44 0,88 35 4,29 1,07 16

QS1 %Cdt	quadre %Cdt	línia %Cdt	total
Línia	13.3 1,99 2,14
Línia	13.4 0,21 0,36
Línia	13.5 0,09 0,24
Línia	13.6 0,82 0,97

0,15

QS2 %Cdt	quadre %Cdt	línia %Cdt	total
Línia	2 3,25 3,60
Línia	3 1,99 2,34
Línia	10 0,09 0,44
Línia	14.1 4,42 4,77
Línia	14.2 1,12 1,47
Línia	14.3 1,07 1,42

0,35

QS3 %Cdt	quadre %Cdt	línia %Cdt	total
Línia	18 0,21 0,67
Línia	23 3,16 3,62

0,46
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Taula 12.40. Caigudes de tensió totals per a cada QS4 amb combinació a les seves línies 

 
Taula 12.41. Caigudes de tensió totals per a cada QS5 amb combinació a les seves línies 

 
Taula 12.42. Caigudes de tensió totals per a cada QS6 amb combinació a les seves línies 

 
Taula 12.43. Caigudes de tensió totals per a cada QS7 amb combinació a les seves línies 

 
 

En el Plànol 12 es pot veure l’esquema unifilar de la instal·lació elèctrica. 

 

12.4.2. Característiques dels aparells de protecció 
 

S’instal·laran interruptors magnetotèrmics contra sobreintensitats (per evitar problemes 

generats per sobrecàrregues o curtcircuits), interruptors diferencials i posades a terra contra 

contactes elèctrics (per a protegir les persones que estan en contacte amb la instal·lació 

elèctrica) i per últim, parallamps. 

 

 

 

 

 

QS4 %Cdt	quadre %Cdt	línia %Cdt	total
Línia	4 3,78 4,24
Línia	11 0,25 0,86
Línia	15.1 0,12 0,58
Línia	15.2 2,09 2,55
Línia	25 0,72 1,18

0,61

QS5 %Cdt	quadre %Cdt	línia %Cdt	total
Línia	15.3 0,21 0,79
Línia	19 1,61 2,07
Línia	24 0,12 0,58

0,58

QS6 %Cdt	quadre %Cdt	línia %Cdt	total
Línia	5 0,21 0,67
Línia	6 3,16 4,14
Línia	12 0,12 0,58
Línia	16.1 2,09 2,55
Línia	27 0,72 1,18

0,98

QS7 %Cdt	quadre %Cdt	línia %Cdt	total
Línia	16.2 0,21 1,28
Línia	21 2,7 3,16
Línia	26 0,12 0,58

1,07
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• Contra sobreintensitats: a la Taula 12.44 es determina la intensitat adoptada per a 

cada magnetotèrmic instal·lat de les línies. 

 
Taula 12.44. Intensitats adoptades per al magnetotèrmic de cada línia 

 

Línia I	línia	(A) I	(A)
Línia	1 17,22 25
Línia	2 46,67 50
Línia	3 4,70 6
Línia	4 45,49 50
Línia	5 4,70 6
Línia	6 20,19 25
Línia	7 3,52 6
Línia	8 5,87 6
Línia	9 0,49 1
Línia	10 0,54 1
Línia	11 0,74 1
Línia	12 0,47 1
Línia	13.1 112,00 125
Línia	13.2 112,00 125
Línia	13.3 112,00 125
Línia	13.4 112,00 125
Línia	13.5 70,00 80
Línia	13.6 55,00 63
Línia	14.1 75,00 80
Línia	14.2 75,00 80
Línia	14.3 65,00 80
Línia	15.1 50,00 50
Línia	15.2 50,00 50
Línia	15.3 65,00 80
Línia	16.1 75,00 80
Línia	16.2 75,00 80
Línia	17 76,73 80
Línia	18 12,84 16
Línia	19 57,80 63
Línia	20 13,35 16
Línia	21 9,97 10
Línia	22 27,63 32
Línia	23 49,30 50
Línia	24 73,95 80
Línia	25 70,13 80
Línia	26 94,36 100
Línia	27 78,20 80
QS1 115,86 125
QS2 88,61 100
QS3 53,50 63
QS4 118,58 125
QS5 114,63 125
QS6 111,42 125
QS7 122,44 125
QGP 140,85 160
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• Contra contactes elèctrics: s’instal·la un interruptor diferencial i una posada a terra  

 

Es determina la intensitat de defecte per a cada tipus de línia i, a partir d’aquesta, es 

determinarà la intensitat nominal adoptada per l’interruptor diferencial, segons la intensitat 

de pas en el cas de cada línia. 

 

A partir de la intensitat de defecte de cada tipus de línia anteriorment descrita es determina 

la intensitat nominal de l’interruptor amb la que compta cada línia (Taula 12.45).  

Les línies d’enllumenat compten amb una intensitat per defecte de 30 mA i la resta de línies 

de 300 mA. 
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Taula 12.45. Intensitats dels interruptors diferencials de cada línia 

 

Línia Intensitat	(A)
Línia	1 25	A	/	30	mA
Línia	2 63	A	/	30	mA
Línia	3 25	A	/	30	mA
Línia	4 63	A	/	30	mA
Línia	5 25	A	/	30	mA
Línia	6 25	A	/	30	mA
Línia	7 25	A	/	30	mA
Línia	8 25	A	/	30	mA
Línia	9 25	A	/	30	mA
Línia	10 25	A	/	30	mA
Línia	11 25	A	/	30	mA
Línia	12 25	A	/	30	mA
Línia	13.1 125	A	/	300	mA
Línia	13.2 125	A	/	300	mA
Línia	13.3 125	A	/	300	mA
Línia	13.4 125	A	/	300	mA
Línia	13.5 80	A	/	300	mA
Línia	13.6 63	A	/	300	mA
Línia	14.1 80	A	/	300	mA
Línia	14.2 80	A	/	300	mA
Línia	14.3 80	A	/	300	mA
Línia	15.1 63	A	/	300	mA
Línia	15.2 63	A	/	300	mA
Línia	15.3 63	A	/	300	mA
Línia	16.1 80	A	/	300	mA
Línia	16.2 80	A	/	300	mA
Línia	17 80	A	/	300	mA
Línia	18 25	A	/	300	mA
Línia	19 63	A	/	300	mA
Línia	20 25	A	/	300	mA
Línia	21 25	A	/	300	mA
Línia	22 40	A	/	300	mA
Línia	23 63	A	/	300	mA
Línia	24 100	A	/	300	mA
Línia	25 100	A	/	300	mA
Línia	26 100	A	/	300	mA
Línia	27 100	A	/	300	mA
QGP -
QS1 125	A	/	300	mA
QS2 100	A	/	300	mA
QS3 63	A	/	300	mA
QS4 125	A	/	300	mA
QS5 125	A	/	300	mA
QS6 125	A	/	300	mA
QS7 125	A	/	300	mA
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Per a dimensionar la posada a terra primerament es calcula la resistència de la presa de 

terra, d’acord amb la ITC-BT-18: 

 

𝑅K ≤
𝑉>
𝐼s

 

 

On: · Rt és la resistència de la presa de terra [𝛺] 

 · Vc és la tensió de contacte admissible [V] 

 · Id és la intensitat de defecte o sensibilitat del diferencial [A] 

 

La tensió de contacte admissible es pren com a 24 V ja que la indústria alimentària es 

considera un local conductor de l’electricitat. La intensitat de defecte es podria prendre com 

a 30 mA o com a 300 mA. Es pren com a 300 per a l’obtenció d’una menor resistència de la 

presa i fer el càlcul en les condicions més desfavorables. 

𝑅K ≤
24	𝑉
0,3	𝐴

= 80	Ω	 

 

A continuació es determina la longitud de la posada a terra a partir de la següent expressió, 

ja que es tracta d’un conductor enterrat horitzontalment 

𝑅K =
2 · 𝜌
𝐿

 

 

On: · Rt és la resistència de la presa de terra [𝛺] 

 · 𝜌 és la resistivitat del terreny [𝛺·m] 

 · L és la longitud del conductor enterrat horitzontalment [m] 

 

La resistivitat del terreny es pren com a 50	𝛺·m (Taula 4 ITC-BT-18) i, per tant, s’obté una 

longitud mínima del conductor enterrat horitzontalment d’1,25 m. 
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• Protecció contra llamps: es determina, en funció de les condicions de la indústria, si 

es requereix la instal·lació d’un parallamps. Es farà a partir de la normativa de 

seguretat davant l’acció causada per l’acció del llamp (DB-SU-A 8, CTE). 

 

S’haurà d’instal·lar un parallamps si la freqüència esperada d’impactes l’any és major a la 

densitat d’impactes sobre el terreny. Ambdós paràmetres es calculen amb les següents 

expressions: 
𝑁𝑒 = 𝑁𝑔 · 𝐴𝑒 · 𝐶h · 	10«¬ 

 

On: · Ne és la freqüència esperada d’impactes [impactes/any] 

 · Ng és la densitat d’impactes sobre el terreny [nombre d’impactes/(any·km2)] 

 · Ae és la superfície de captura equivalent a l’edifici aïllat [m2] 

 · C1 és el coeficient relacionat amb l’entorn [adimensional] 

 

𝑁𝑎 = 	
5,5

𝐶N · 𝐶b · 	𝐶 · 	𝐶®
10«b 

 
On: · Na és el risc admissible d’impactes [impactes/any] 

 · C2 és el coeficient en funció del tipus de construcció [adimensional] 

 · C3 és el coeficient en funció del tipus de contingut de l’edifici [adimensional] 

 · C4 és el coeficient en funció de l’ús de l’edifici [adimensional] 

 · C5 és el coeficient en funció de la necessitat de continuïtat en les activitats que es 

 desenvolupen a l’edifici [adimensional] 

 

La densitat d’impactes sobre el terreny s’adopta com a 3 impactes/any·km2, la superfície de 

captura equivalent de l’edifici es calcula a partir de les indicacions de la Figura 12.8 i els 

coeficients prenen tots un valor d’1 (DB-SU-A 8, CTE). 
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Figura 12.8. Càlcul de l’àrea de captura (DB-SU-A 8, CTE) 

 

𝑁𝑒 = 3 · 5384,98 · 1 · 	10«¬ = 0,016	𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠/𝑎𝑛𝑦 

 

𝑁𝑎 = 	
5,5

1 · 1 · 	1 · 	1
	10«b = 0,0055	𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑒𝑠/𝑎𝑛𝑦 

 

Ja que la freqüència esperada d’impactes (Ne) és major al risc admissible d’aquests (Na), 

s’instal·larà un parallamps en el punt més alt de la nau. 
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13.1. Introducció 
 

En el present annex es defineix i quantifica el subministrament d’aigua necessari a la 

indústria per a fer front a la producció i als requisits d’higiene. Es defineix la distribució de 

les línies d’aigua calenta sanitària (ACS) i aigua freda sanitària (AFS) i les característiques 

d’aquestes canonades. També es dimensionen les canonades de transport de producte, les 

de subministrament dels aparells contra incendis i, per últim, es dimensiona el sistema de 

sanejament d’evacuació d’aigües residuals i aigües pluvials. 

 
13.2. Subministrament d’aigua 
 
La instal·lació serà ramificada i comptarà amb canonades vistes i aparells individualitzats. 

Les canonades són, en tots els casos, de PVC. Es dimensiona el diàmetre i es comprova la 

pressió de cada canonada a partir del Document Bàsic d’Habitabilitat i Salubritat (HS4) del 

Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Se suposen diàmetres comercials per a suportar pressions 

de fins a 10 atm. 

 

13.2.1. Necessitats de subministrament i distribució i cabal de les línies 
 

El requeriment en el subministrament d’aigua a la indústria queda dividit en aigua sanitària 

(lavabos, dutxes i piques), aigua de procés (rentamans, mànegues, aparells sanitaris de pas 

i matèria primera del procés productiu) i aigua per a requeriments d’aparells contra incendis.  

 

Referent a l’aigua de procés, s’instal·len aparells sanitaris a les sales que el seu nivell 

d’higiene ho requereix. S’instal·la, per tant, un rentamans (Figura 13.1) a les 10 sales del 

procés compreses entre l’extracció i l’envasament. Quant a les mànegues (Figura 13.2), 

caldrà un punt d’aigua per a aquestes en les mateixes sales que anteriorment, i en la sala de 

fermentació s’instal·len 4 punts d’aigua degut les seves dimensions. Finalment, es projecta 

la instal·lació d’aparells de pas sanitari (Figura 13.3) als punts que connecten les zones 

ultrasensibles amb el passadís distribuïdor (un total de 5 passos), per assegurar la 

desinfecció i evitar el risc de contaminació del producte quan aquest es podria donar. 

La distribució de tots els aparells anteriorment descrits es pot veure al Plànol 7, distribució 

en planta, i el 14, d’instal·lació hidràulica. 
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- Rentamans 

o Localització: un en cada sala compresa entre les etapes d’extracció i 

envasament 

o Nombre d’aparells: 10 

o Preu de l’equip: 533,00 € 

 
Figura 13.1. Rentamans (Roser, 2017). 

- Mànega 

o Localització: una en cada sala compresa entre les etapes d’extracció i 

envasament (4 en la sala de fermentació). 

o Nombre d’aparells: 13 

o Preu de l’equip: 620,00 € 

 
Figura 13.2. Kit de neteja (Roser, 2017). 

- Pas sanitari 

o Localització: accessos que separen zones ultrasensibles d’altres zones 

o Nombre d’aparells: 5 

o Preu de l’equip: 8.400,00 € 

 

 

 

 

 

 
Figura 13.3. Pas sanitari (Roser, 2017). 
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A les Taules 13.1, 13.2 i 13.3. es pot veure el cabal total requerit en el subministrament de 

la indústria per el cas d’AFS, d’ACS i de la línia contra incendis, respectivament. El cabal està 

basat en el nombre d’aparells instal·lats i els cabals mínims per a aquests identificats en la 

Taula 2.1 del CTE-HS4. 

 
Taula 13.1. Cabal dels aparells amb requeriment d’AFS 

 
 

Taula 13.2. Cabal dels aparells amb requeriments d’ACS 

 
 

Taula 13.3. Cabal dels aparells de la instal·lació contra incendis 

 
 

 

 

 

 

 

 

AFS
Aparell Unitats Cabal	(L/s) Cabal	total	(m3 /s)

Rentamans	 10 0,0500 0,0005
Lavabo 5 0,1000 0,0005
Dutxa	 2 0,2000 0,0004
Pica	 8 0,1500 0,0012
Mànega	 13 0,1500 0,0020
Aparell	de	pas	 5 0,0500 0,0003
Subministrament	de	m.p. 1 0,4800 0,0005

TOTAL 0,0053

Aparell Unitats Cabal	(L/s) Cabal	total	(m3 /s)
Rentamans	 10 0,0300 0,0003
Lavabo 5 0,0650 0,0003
Dutxa	 2 0,1000 0,0002
Pica	 8 0,2000 0,0016
Mànega	 13 0,1500 0,0020
Aparell	de	pas	 5 0,0500 0,0003

TOTAL 0,0046

Aparell Unitats Cabal	(L/s) Cabal	total	(m3 /s)
BIE 1 2,000 0,002
Hidrant	exterior 1 25,000 0,025

TOTAL 0,027
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S’instal·la una línia d’AFS (Línia 2) i una d’ACS (Línia 3) a la indústria, ambdues amb la 

mateixa distribució, per a donar subministrament a tots els aparells necessaris. S’instal·la 

una línia independent per a donar subministrament als dos aparells contra incendis que ho 

requereixen (Línia 4). A més, es compta amb una línia de 2,5 m que connecta la xarxa 

pública de subministrament d’aigües, que es subministra a 3 atm, amb la nau (Línia 1). 

Aquesta transporta el cabal de les línies 2, 3 i 4. 

 

Quant a la línia contra incendis, la BIE es troba a la sala de fermentació i l’hidrant exterior es 

troba, segons les distàncies límit de la normativa, a més de 5 metres de la façana. Aquest 

hidrant abasta un radi de 40 m (col·locat en un punt estratègic per un estalvi en el cost de 

la canonada i per a poder arribar a la totalitat de la façana).  

 

La distribució de les 4 línies anteriorment esmentades es pot veure a la Figura 13.1. 

 
Figura 13.1. Distribució de la línia d’AFS, d’ACS, C.I. i la canonada general 

 

Per altra banda, la indústria requereix canonades per al transport de producte d’una etapa a 

la consecutiva. Es dimensionen les canonades i es determina la necessitat o no d’un sistema 

de bombament per al producte. A la Taula 13.4 es pot veure el cabal requerit en cada una 

de les etapes, que difereix d’una a altra per motius com la recirculació de producte, el temps 

de funcionament de l’etapa, l’addició de productes secundaris o l’evaporació de part del 

propi producte. 
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Per al dimensionament de les canonades, es considera per a totes les etapes la densitat de 

l’aigua o del te líquid, amb un valor d’1 g/mL (FAO, 2012) tot i que en les dues últimes 

etapes, pel cas del producte polvoritzat, aquesta seria menor. 

 
Taula 13.4.  Cabal requerit i estat del producte en cada etapa del procés productiu  

 
 

Es realitza, per tant, el càlcul d’una línia de transport (Línia 5) de producte que s’inicia a la 

sala d’extracció, amb la pressió de subministrament que es troba per aquest punt, i finalitza 

a l’envasament (Figura 13.2), amb una longitud de 90 m. Se suposa el major cabal i, per 

tant, es dimensiona la totalitat de la línia per a un requeriment de 3 L/s. 

 
Figura 13.2. Distribució de la línia de transport de producte 

 

Punt	inici Punt	final Q	(L/dia) Temps	(h/dia) Q	(L/s) Estat	del	producte
Subministrament	a	l'extracció Equip	osmosi 10.386,10 6,00 0,48 Aigua	de	subministrament
Equip	osmosi Dipòsits	escalfadors 40.000,00 6,00 1,85 Aigua	filtrada
Dipòsits	escalfadors	 Pasteuritzador 37.000,00 6,00 1,71 Te	verd
Pasteuritzador	 Tancs	fermentadors 40.000,00 6,00 1,85 Te	verd	pasteuritzat
Tancs	fermentadors Decantador 40.000,00 6,00 1,85 Te	fermentat
Decantadors	(volum	recirculat) Tancs	fermentadors 3.700,00 6,00 0,17 Te	fermentat
Decantador Tanc	alliberament 37.000,00 6,00 1,71 Te	fermentat
Tanc	alliberament Centrifugadors 36.000,00 6,00 1,67 Te	amb	efervescència
Centrifugadors Evaporadors 33.365,16 6,00 1,54 Te	centrifugat
Evaporadors	(recirculat) Equip	osmosi 21.200,86 3,00 1,96 Aigua	evaporada
Evaporadors Atomitzadors 32.049,48 3,00 2,97 Te	(40%	aigua)
Atomitzadors	(recirculat) Equip	osmosi 8.413,04 3,00 0,78 Aigua	extreta
Atomitzadors Llit	fluïditzats 30.523,50 3,00 2,83 Te	(10%	aigua)
Llit	fluïditzats Envasadores 29.070,00 3,00 2,69 Te	aglomerat	(10%	aigua)



  ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 

 

 

182 

A la Figura 13.2 es poden veure esquematitzats els cabals i les recirculacions que es donen 

en cada etapa. 

 
Figura 13.2. Diagrama de flux de les etapes del procés i els corresponents cabals en cada una d’elles 
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A partir dels requeriments de cabal citats anteriorment, a la Taula 13.5 es determina el 

consum anual hidràulic que es genera a la indústria, que ascendeix a 3.240,5 m3 anuals. 

 
Taula 13.5. Consum anual hidràulic 

 
 

13.2.3. Dimensionament i característiques de les canonades 
 

Primerament es busca el diàmetre teòric de les canonades a partir de la següent equació, 

amb el cabal anteriorment trobat i suposant una velocitat d’1,5 m/s (CTE-HS4).  

 

𝑄 = 	
𝜋 · 𝑑N

4
· 𝑣 

 

Una vegada trobat el diàmetre interior, s’escull el diàmetre interior immediatament superior  

i el diàmetre comercial exterior per a canonades de PVC i pressions de fins a 10 atm. 

Finalment es comprova que, per als diàmetres escollits, la velocitat real es trobi entre els 

límits de 0,5 i 2 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparell nº	sortides Temps	de	
funcionament	(h/dia) Cabal	(L/h) Consum	diari	

(L/dia)
Consum	anual	

(L/any)
Rentamans	 10 0,50 300,00 1.500,00 366.000,00

Lavabo 5 0,20 360,00 360,00 87.840,00

Dutxa	 2 0,50 720,00 720,00 175.680,00

Pica	 8 0,50 360,00 1.440,00 351.360,00

Mànega	 13 0,50 600,00 3.900,00 951.600,00

Aparell	de	pas	 5 0,30 250,00 375,00 91.500,00

Subministrament	de	m.p. 1 - - 4.985,90 1.216.559,60

TOTAL 3.240.539,60
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Els càlculs dels diàmetres teòrics i els diàmetres comercials escollits amb la corresponent 

comprovació de velocitat es poden observar a la Taula 13.6. 

 
Taula 13.6. Càlcul del diàmetre i la velocitat per a cada línia 

Línia 
Cabal 
(m3/s) 

Diàmetre 
teòric (mm) 

Diàmetre real 
(mm) 

Longitud (m) 
Velocitat 

real (m/s) 

1 0,040 184 225 2,5 1,24 

2 0,005 68 90 147 1,04 

3 0,005 63 75 147 1,30 

4 0,0027 151 180 31 1,30 

5 0,003 50 63 90 1,18 

 

Una vegada determinat el diàmetre, es comprova que la pressió al final de cada línia sigui la 

mínima per als requeriments dels aparells (10-15 mca), sabent que la pressió de 

subministrament al polígon és de 3 atm. 

 
𝑃𝑓 = 𝑃𝑠𝑢𝑏 −	∆ℎ	 ∓ ∆𝑧 

 
On: · Pf és la pressió al final de la línia [mca] 

 · P sub és la pressió de subministrament [mca] 

 · ∆ℎ és la pèrdua de càrrega [m] 

 · ∆𝑧 és la diferència de cota [m] 
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Per tant, primerament es calcula la pèrdua de càrrega total, sabent que és la suma de la 

contínua i la localitzada (que es considera un 25% de la contínua). 

 
∆ℎ³ = 	∆ℎ´ + ∆ℎ� 

 

∆ℎ´ = 10,62 · 𝐶«h.µ® · 𝐿 · 𝐷«.µ¶ · 𝑄h.µ® 

 
∆ℎ� = 	0,25 · 	∆ℎ´ 

 

On: ·∆ℎ³ és la pèrdua de càrrega total [m] 

 ·∆ℎ´ és la pèrdua de càrrega contínua [m] 

 · C és el coeficient de rugositat [adimensional] 

 · L és la longitud de la canonada [m] 

 · D és el diàmetre de la canonada [m] 

 · Q és el cabal de la línia [m/s] 

 ·∆ℎ� és la pèrdua de càrrega localitzada [m] 

 

Les característiques de cada línia es poden veure a la Taula 13.7. 

 
Taula 13.7. Càlcul de les pèrdues de càrrega per a cada línia 

 
 

Sabent que la pressió de subministrament és de 30 mca i que no hi ha diferència de cota 

des de l’inici finis al final de la línia, es busca que la pressió al final de la línia sigui suficient 

(un mínim de 10-15 mca) per a subministrar correctament aigua a tots els aparells. 

 

 

 

 

Línia	 C L	(m) D	(m) Q	(m3 /s) ∆hC	 	(m) ∆hL	 	(m) ∆hT	(m)
1 150 2,5 0,203 0,040 0,02 0,00 0,02
2 150 142,0 0,081 0,005 1,82 0,45 2,27
3 150 142,0 0,068 0,005 3,44 0,86 4,30
4 150 48,0 0,163 0,027 0,42 0,10 0,52
5 150 90,0 0,057 0,003 2,22 0,55 2,77
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Quant a la línia d’AFS, al final d’aquesta s’acumula la pèrdua de càrrega de la línia 1 i la 2. 

Per tant, la seva pressió al final de la línia serà: 

 
𝑃𝑓 = 30 − 	0,02 − 2,27 = 27,71	𝑚𝑐𝑎 

 

Per al cas de la línia d’ACS, s’acumula la pèrdua de càrrega de la línia 1 i la 3. 

 
𝑃𝑓 = 30 − 	0,02 − 4,30 = 25,68	𝑚𝑐𝑎 

 

Per al cas de la línia que dóna subministrament als aparells contra incendis, la pèrdua de 

càrrega al final d’aquesta serà també la suma de la pèrdua de la línia 1 i la 4. 

 
𝑃𝑓 = 30 − 	0,02 − 0,52 = 29,46	𝑚𝑐𝑎 

 

I, finalment, la línia 5 que transporta el producte al llarg del procés productiu, té el seu inici 

a la sala d’extracció, en un punt de sortida d’aigua freda i, per tant, la seva pressió de 

subministrament és la que es dóna al final de la Línia 2. 

 
𝑃𝑓 = (30 − 2,27) − 	2,77 = 24,96	𝑚𝑐𝑎 

 

Per tant, per a la instal·lació de subministrament d’aigua i el transport del producte al llarg 

del procés productiu les pressions són les adequades per a les canonades escollides i, 

conseqüentment, la instal·lació no requereix grup de bombament. 
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13.3. Sanejament 
 
Per a l’evacuació d’aigües residuals i pluvials de la indústria s’utilitzen canonades de PVC. Es 

dimensiona les canonades d’evacuació d’aigües residuals i pluvials a partir del Document 

Bàsic d’Habitabilitat i Salubritat (HS5) del CTE. 

  

13.3.1. Evacuació d’aigües residuals 
 

Primerament, sabent que les canonades compten amb les característiques descrites a la 

Taula 13.8 i que la distribució de la línia és la mateixa que en el cas de línies de 

subministrament, es busquen les unitats de desguàs (UDs) (Taula 13.9) que aquesta 

transporta a partir de la Taula 4.1 del CTE-HS5. 

 
Taula  13.8. Característiques de la línia d’evacuació d’aigües residuals 

Pressió 4 atm 

Calat 80% 

Pendent 2% 

Material  PVC 

 
Taula 13.9. UDs dels aparells d’evacuació d’aigües residuals 

Aparell Nº d’aparells UDs Total UDs 

Rentamans 10 3 30 

Lavabo 5 1 5 

Dutxa 2 2 4 

Pica 8 3 24 

Mànega 13 3 39 

Pas 5 1 5 

 

Es generen doncs un total de 107 UDs. Es dividirà la recollida de les aigües residuals 

generades amb quatre pericons, que recolliran l’aigua generada segons les diferents zones 

de la indústria i la conduiran fins el pericó general, per evacuar-la a la xarxa de 

clavegueram. Es compta amb 19 canonades, coincidint amb el nombre de sales que generen 

aigües residuals, que evacuaran l’aigua de les respectives sales. Per altra banda, 4 
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canonades conduiran el cabal total recollit de les respectives arquetes fins l’arqueta general 

i, una última canonada, conduirà el cabal total generat a la indústria a la xarxa de 

clavegueram (veure Plànol 15: Xarxa de Sanejament). 

  

Sabent que cada UDs equival a 0,48 L/s, es busca l’equivalent del cabal de cada línia 

obtingut a partir de les unitats de desguàs, amb el cabal que circularia en una canonada en 

secció plena. Aquesta relació es troba amb les taules de Thormann i Franke. A partir del 

calat, es troba que la relació Q/Q a secció plena és de 0,865 i, per tant, es troba el cabal a 

secció plena per a cada línia. 

 

Una vegada trobat el cabal que circularia en una canonada a secció plena, s’aplica l’equació 

de Manning per a determinar el diàmetre de cada canonada. 

 

𝑄·· =
𝐼h/N · 𝜋 · 𝐷µ/b

𝑛 · 4®/b
 

 

On: ·QII és el cabal de la canonada si fos a secció plena [m3/s] 

 · I és el pendent de la canonada [tant per u] 

 · D és el diàmetre de la canonada [m] 

 · n és el coeficient de rugositat del material [adimensional] à 0,012 pel PVC 
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A la Taula 13.10 es pot veure el cabal a secció plena que circularà per a cada canonada i el 

respectiu diàmetre. 

 
Taula 13.10. Cabal equivalent a secció plena per a cada línia d’evacuació d’aigües residuals 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canonada UDs L	[m] Q	[L/s] Q	secció	
plena	[L/s]

Diàmetre	teòric	
[mm]

Diàmetre	real	
interior	[mm]

Canonades	unitàries
1 3 7 1,41 1,63 55,29 63
2 1 5 0,47 0,54 36,62 63
3 6 5 2,82 3,26 71,71 75
4 3 2 1,41 1,63 55,29 63
5 6 5 2,82 3,26 71,71 75
6 19 23 8,93 10,32 110,48 125
7 6 4 2,82 3,26 71,71 75
8 6 15 2,82 3,26 71,71 75
9 1 12 0,47 0,54 36,62 63
10 4 4 1,88 2,17 61,59 63
11 6 3 2,82 3,26 71,71 75
12 24 25 11,28 13,04 120,60 125
13 6 9 2,82 3,26 71,71 75
14 12 8 5,64 6,52 92,99 110
15 6 15 2,82 3,26 71,71 75
16 6 10 2,82 3,26 71,71 75
17 3 5 1,41 1,63 55,29 63
18 6 4 2,82 3,26 71,71 75
19 39 15 18,33 21,19 144,68 160

Pericons	secundaris
20 14 4 6,58 7,61 98,53 110
21 9 3 4,23 4,89 83,48 90
22 2 7 0,94 1,09 47,50 63
23 25 26 11,75 13,58 122,46 125

Pericó	general
24 107 26 50,29 58,14 211,24 250
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13.3.2. Evacuació d’aigües pluvials 
 

La xarxa d’aigües pluvials té com a objectiu evacuar l’aigua de la pluja que es podria 

acumular a la superfície de la indústria a partir dels canalons que es dimensionen a la 

coberta i evacuar-la d’aquesta mitjançant els baixants i, per últim, a partir dels col·lectors, 

evacuar-la de la nau.  

 

- Canalons 

 

Es projecta la instal·lació de canalons de llargada 5 m i d’un pendent del 2%. Es calcula, per 

tant, la superfície servida per a cada canaló. 

 
𝑆g = 	𝑆 · 𝑓 

 

On: · S’ és la superfície servida majorada [m2] 

 · S és la superfície servida [m2] 

 · f és el coeficient majorador [adimensional] 

 

El coeficient majorador es calcula a partir de la intensitat pluviomètrica de la zona i aquesta 

es troba a partir de la localització de la indústria i el DB-HS5 del CTE. La indústria es troba 

en una zona B i en una isoclina 60 (Figura B.1, DB-HS5) i, per tant, la seva intensitat 

pluviomètrica és de 135 mm/h (Taula B.1, DB-HS5).  

 

𝑓 = 	
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡	𝑝𝑙𝑢𝑣𝑖𝑜𝑚è𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

100
=
135
100

= 1,35 
 

Per tant, es calcula la superfície servida majorada per a cada canaló. 

 

𝑆g = 	𝑆 · 𝑓 = (5 · 14,5) · 1,35 = 97,87	𝑚N 

 

A partir de la superfície servida i el pendent del 2% del canaló, es troba que els canalons 

tindran un diàmetre nominal de 125 mm (Taula 4.7, DB-HS45). 
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- Baixants 

 

La superfície servida de cada baixant serà el doble que la trobada anteriorment, ja que cada 

dos canalons evacuen l’aigua a un mateix baixant.  

 

𝑆g = 	𝑆 · 𝑓 = (10 · 14,5) · 1,35 = 195,75	𝑚N 

 

Es troba, per tant, per una superfície servida de 195,75 m2, un diàmetre nominal de 90 mm 

per als baixants (Taula 4.8, DB-HS5). 

 

- Col·lectors 

 

La superfície que abastarà el col·lector és la totalitat de la nau i, per tant, la superfície 

servida és la calculada a continuació. 

 

𝑆g = 	𝑆 · 𝑓 = (45,71 · 30,81) · 1,35 = 1901,24	𝑚N 

 

Per tant, per un pendent del 4% en el col·lector, es preveu un diàmetre de canonada de 200 

mm (Taula 4.9, CTE-HS5). El col·lector té una llargada de 125 m, evacuant d’aquesta 

manera l’aigua pluvial de la totalitat de la coberta, a dues aigües, i transportant-la fins la 

xarxa pública de pluvials. 
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14.1. Introducció 
 
En el present annex es descriuen els equips i instal·lacions contra incendis necessaris per a 

reduir el risc causat per la càrrega de foc present a la nau. 

El càlcul de la càrrega de foc es realitzarà a partir del Document Bàsic de Seguretat en cas 

d’Incendi del Codi Tècnic (DB-SI) i del Reglament de Seguretat Contra Incendis en 

Establiments Industrials (RSCIEI). 

 

14.2. Caracterització de l’establiment industrial  
 

14.2.1. Segons la seva configuració i ubicació en relació al seu entorn 
 

D’acord amb el RSCIEI, la indústria és classificada com a indústria de tipus C, ja que a 

menys de 3 m no s’hi troba cap altre edificació i la indústria ocupa la totalitat de la nau. 

 

14.2.2. Segons el seu nivell de risc intrínsec 
 

L’establiment es classificarà segons el seu grau de risc intrínsec. A continuació es calcula el 

nivell de risc intrínsec per a cada sector o àrea de l’establiment industrial.  

 

La superfície total de la indústria serà dividida segons l’activitat que es realitza en cada una 

de les sales. Es dividirà la superfície de la nau en zones d’emmagatzematge (incloent en 

aquestes els magatzems d’arribada, envasos i expedició i també la sala de màquines i la de 

neteja) i en zones de procés (on s’inclouen la resta de les sales de la indústria). 

 

A continuació, es calcula la densitat de càrrega del foc ponderada i corregida segons la 

caracterització dels establiments industrials i el seu nivell de risc intrínsec (Annex I, RSCIEI). 
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Per activitats de producció, transformació o qualsevol diferent a l’emmagatzematge, 

s’aplicarà l’equació 14.1 que indica el RSCIEI: 

																																																																								𝑄\ = 	
∑𝑞\G · 𝑆G · 𝐶G

𝐴
· 𝑅L																																																(14.1) 

 

On: · Qs és la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector o àrea     

d’incendi [MJ/m2] 

 · qsi és la densitat de càrrega de foc de cada zona amb procés diferent segons els 

diferents processos que es realitzen al sector [MJ/m2] 

 · Si és la superfície de cada zona amb procés diferent i densitat de càrrega de foc 

diferent [m2] 

 · Ci és el coeficient que pondera el grau de perillositat de cada un dels combustibles 

que existeixen en el sector d’incendis [adimensional] 

 · A és la superfície construïda del sector d’incendi [m2] 

 · Ra és el coeficient que corregeix el grau de perillositat inherent a l’activitat industria 

[adimensional]l 

 

Per activitats d’emmagatzematge, s’aplicarà l’equació 14.2, obtinguda del RSCIEI: 

 

																																																																								𝑄\ = 	
∑𝑞dG · 𝐶G · ℎG · 𝑠G

𝐴
· 𝑅L																																																	(14.2) 

 

On: · Qs, Ci, Ra i A tenen la mateixa significació que en l’apartat anterior  

 · qvi és la càrrega de foc, aportada per cada m3 de cada zona amb diferent 

emmagatzematge  [MJ/m3] 

 · si és la superfície ocupada en planta per a cada zona amb diferent tipus 

d’emmagatzematge [m2] 

 · hi és l’alçada d’emmagatzematge de cada un dels combustibles [m] 

 

El coeficient que pondera el grau de perillositat dels combustibles (Ci) serà considerat com a 

baix (Ci = 1) per a totes les zones de la indústria excepte les oficines, el magatzem 

d’arribada i l’extracció, que tindran un grau de perillositat mitjà (Ci=1,3) degut a la presència 

de productes com el paper i el sucre (Taula 1.1 de l’Annex I, RSCIEI). 
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Quant als valors de densitat de càrrega de foc (qvi i qsi), la majoria de les sales corresponen 

a la fabricació i venda de begudes sense alcohol, per tant, els correspon una densitat de 

càrrega de foc de 200 MJ/m2. S’ha obtingut cada valor per a cada una de les sales a la Taula 

1.2 de l’Annex I del RSCIEI. 

 

Finalment, una vegada calculada la densitat de càrrega de foc ponderada i corregida per a 

cada zona, es classifica la indústria segons el valor obtingut entre risc baix, mitjà o alt (Taula 

1.3 de l’Annex I, RSCIEI). Els resultats per a les zones de procés i les d’emmagatzematge 

s’indiquen en les Taules 14.1 i 14.2, respectivament. 

 
Taula 14.1. Nivell de risc per a cada zona de procés, segons al densitat de càrrega de foc ponderada i corregida 

 
 

𝑄\ = 	
360.440
1.195

· 1 = 301,62	𝑀𝐽/𝑚N 

 

Per tant, per un coeficient de correcció del grau de perillositat de 1 i per una superfície del 

sector d’incendi de 1.195 m2, la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, és de 

301,62 MJ/m2 i, per tant, el sector d’incendis té un nivell de risc baix (1). 

 

Sala	de	procés Si	(m 2 ) qsi 	(MJ/m 2 ) C i qsi	·	Si	·	Ci
Recepció 15,0 200,0 1,0 3.000,0
Control	d'arribada 6,0 200,0 1,0 1.200,0
Extracció 30,0 200,0 1,3 7.800,0
Pasteurització 20,0 200,0 1,0 4.000,0
Fermentació 387,0 200,0 1,0 77.400,0
Alliberació	de	gas 130,0 200,0 1,0 26.000,0
Evaporació 40,0 200,0 1,0 8.000,0
Deshidratació 40,0 200,0 1,0 8.000,0
Aglomeració 40,0 200,0 1,0 8.000,0
Envasament 112,0 800,0 1,0 89.600,0
Control	de	qualitat 10,0 200,0 1,0 2.000,0
Expedició 49,0 1000,0 1,0 49.000,0
Vestidors	i	wc 34,0 300,0 1,0 10.200,0
Menjador 30,0 300,0 1,0 9.000,0
Oficines 36,0 300,0 1,3 14.040,0
Agrobotiga 36,0 200,0 1,0 7.200,0
Passadís 180,0 200,0 1,0 36.000,0

∑qsi·Si·Ci= 360.440,0
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Taula 14.2. Nivell de risc per a cada zona d’emmagatzematge, segons al densitat de càrrega de foc ponderada i 
corregida 

 
 

𝑄\ = 	
891.500
110

· 1 = 8.104,55	𝑀𝐽/𝑚N 

 

En el cas de les sales d’emmagatzematge, per un coeficient de correcció del grau de 

perillositat de 1 i per una superfície del sector d’incendi de 110 m2, la densitat de càrrega de 

foc, ponderada i corregida, és de 8.104,55 MJ/m2 i, per tant, el sector d’incendis té un nivell 

de risc alt (7). 

 

Una vegada determinat el nivell de risc per a cada sector d’incendis, es calcula la càrrega de 

foc ponderada de tot l’establiment i es classifica la totalitat de la indústria en el corresponent 

nivell de risc. La densitat de càrrega de foc es calcularà mitjançant l’equació 14.3 (RSCIEI). 

 

																																																																																	𝑄J = 	
Σ𝑄\G · 𝐴G
Σ𝐴G

																																																								14.3 

 

On: · Qe és la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de la indústria [MJ/m2] 

 · Qsi és la densitat de càrrega de foc de cada sector o àrea d’incendi [MJ/m2] 

 · Ai és la superfície construïda de cada un dels sectors o àrees [m2] 

 

𝑄J = 	
301,62 · 1.195 + (8.104,55 · 110)

1.195 + 110
	= 959, 34	𝑀𝐽/𝑚N 

 

Per tant, segons la Taula 1.3 de l’Annex I del RSCI, l’establiment es troba sobre un nivell de 

risc mitjà (3). 

  

Sales	d'emmagatzematge Si	(m2) qvi 	(MJ/m3) Ci hi	(m) qvi·Si·Ci·hi
Magatzem	d'arribada 20,0 3400,0 1,3 5,0 442.000,0

Magatzem	d'envasos 20,0 800,0 1,0 5,0 80.000,0

Magatzem	d'expedició 28,0 1000,0 1,0 5,0 140.000,0

Sala	de	màquines 33,0 1200,0 1,0 5,0 198.000,0

Sala	de	neteja 9,0 700,0 1,0 5,0 31.500,0

891.500,0∑qvi·Si·Ci·hi=
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14.3. Requisits constructius de l’establiment 
 

Primerament s’ha comprovat que la superfície màxima construïda es troba dins els màxims 

admissibles. Per un nivell de risc 3 amb el que compta la indústria i essent de tipus C, 

aquesta podria comptar amb una superfície construïda de 5.000 m2, per tant, els 1.408 m2 

es troben dins el rang permès (Taula 2.1, RSCIEI). 

 

Els elements estructurals tindran una resistència al foc mínima de R-60 (cal el manteniment 

mínim de 60 minuts de la capacitat portant) ja que la nau es troba en una planta sobre 

rasant i el nivell de risc és mitjà. Se situaran 2 portes d’emergència de característiques EI2 

30-C5, cada una amb un recorregut màxim fins a ella de 50 m (DB-SI) ja que la ocupació no 

supera les 25 persones. Les portes, per tant, mantindran la integritat al pas de les flames i 

gasos i un aïllament tèrmic durant 30 minuts en cas de foc. Ambdues sortides d’emergència 

del recinte estaran il·luminades amb un rètol de “SORTIDA” fàcilment visible.  

 

No s’instal·larà sistema d’evacuació de fums, ja que la indústria compta amb un risc mitjà i 

una superfície de 1.305 m2, menor al valor de 2.000 m2, que requeriria la instal·lació 

d’aquest sistema (RSCIEI). 

 

S’instal·laran dos sistema manuals d’alarma d’incendi ja que la superfície de l’activitat 

diferent a l’emmagatzematge és superior a 1.000 m2. Es situarà un polsador juntament a 

cada sortida d’evacuació i la distància des de qualsevol punt fins a un polsador serà menor 

als 25 m (RSCIEI). 

 

Els extintors es col·locaran en zones fàcilment visibles i accessibles, a 1,5 m del terra i de 

12 kg. L’eficàcia dels extintors serà de 21 A i s’instal·larà un mínim d’un extintor pels primers 

400 m2 i un per a cada 200 m2 (Taula 3.1, RSCIEI). Per tant, el mínim serà de 6 extintors, a 

majorar segons distribució. En la present indústria es projecten 15 extintors, situats a les 

zones de proximitat de risc (veure la seva distribució en el Plànol 16: Instal·lació contra 

incendis). 
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S’instal·larà un sistema de boques d’incendi equipats (BIE), ja que és un establiment de 

tipus C, de nivell de risc mitjà i amb una superfície superior als 1.000 m2. Serà un BIE de DN 

45 mm i un temps d’autonomia de 60 minuts (RSCIEI).  

 

S’instal·larà també un hidrant exterior a la parcel·la, entre 5 i 100 m de la façana, que 

protegeix un radi de 40 m horitzontals. Aquest requereix un cabal de 1500 L/min i té una 

autonomia de 60 minuts. 
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15.1. Introducció 
 

En el present annex es calculen les característiques de l’única cambra de refrigeració 

necessària a la indústria. Aquesta cambra té la funció d’emmagatzemar el producte en cas 

de que es doni una acumulació en la producció i el procés productiu quedi saturat. 

L’objectiu, quan s’utilitza, és el d’aturar l’etapa d’alliberament de gas gràcies a la baixa 

temperatura de la cambra (4ºC). 

 

La instal·lació frigorífica constarà d’un evaporador i una vàlvula d’expansió, que es trobaran 

dins la cambra, i un compressor i un condensador, que es trobaran a la sala de màquines, a 

temperatura ambient (Figura 15.1). 

 

 
Figura 15.1. Esquema bàsic de la instal·lació frigorífica. (Massaguer, 2015). 
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15.2. Característiques i gruix de l’aïllament de la cambra 
 

Les parets i el sostre de la sala estaran recoberts d’escuma de poliuretà. Quant al paviment, 

es recobrirà el formigó d’una capa de PVC. Aquest material serà suficient degut a les petites 

dimensions de la cambra. Les conductivitats tèrmiques dels dos materials citats anteriorment 

queden descrites a la Taula 15.1. 

 
Taula 15.1. Conductivitats tèrmiques dels materials 

Material Conductivitat tèrmica [W/m·ºC] 

Escuma de poliuretà 0,023 

PVC 0,240 

 

Previ al càlcul del gruix d’aïllament necessari, cal conèixer les condicions de temperatura de 

la zona. Quant a la mitjana de temperatures del mes més càlid, en aquest cas Olot, es pren 

el valor de 22 ºC (Servei Meteorològic de Catalunya, 2017). Referent a la mitjana de 

temperatures màximes, es recullen a la Taula 15.2. 

 
Taula 15.2. Mitjana de temperatures màximes el mes de juliol  a Olot (IDESCAT, 2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Any Mitjana	Tª	màx	juliol	(ºC)
2007 29,70
2008 29,80
2009 30,80
2010 31,70
2011 26,70
2012 30,90
2013 31,80
2014 28,60
2015 33,60
2016 30,70

Mitjana	de	10	anys: 30,43
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Es calcula el flux de calor que es donarà a la cambra a partir de la següent fórmula.  

 
𝑄 = 𝑈 · 𝐴 · 	∆𝑇 

 

On: · Q és el flux de calor a la cambra [W] 

 · U és el coeficient global de transferència de calor [W/m2·ºC] 

 · A és la superfície d’intercanvi amb l’exterior [m2] 

 ·∆𝑇 és la diferència de temperatura entre l’interior i l’exterior de la cambra [ºC] 

 

El valor màxim de la densitat de flux (Q/A) es fixa en un valor de 9,3 W/m2. 

 

La diferència de temperatures es trobarà sabent que: 

 
∆𝑇 = 	𝑇EJ · 𝑇EG 

 

On:  · Tmi és la temperatura de règim de la cambra [ºC] 

 · Tme és la temperatura mitjana exterior [ºC] 

 

La Tme es calcula com a: 
𝑇EJ = 0,4 · 𝑇Ei + 0,6 · 𝑇EàF 

 

On: ·Tmn és el valor mitjà de les temperatures mensuals del mes més càlid [ºC] 

 ·Tmàx és el valor mitjà de les temperatures màximes del mes més càlid [ºC] 

 

A partir de les condicions termomètriques citades anteriorment, es troba la temperatura 

mitjana exterior per a la zona on s’ubica la indústria. 

 
𝑇EJ = 0,4 · 𝑇Ei + 0,6 · 𝑇EàF 

 
𝑇EJ = 0,4 · 22 + 0,6 · 30,43 = 27,06	º𝐶 
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Finalment, s’aplica un coeficient a la temperatura trobada per adaptar-la a la realitat, tenint 

en compte el grau d’exposició al sol que aquesta patirà en funció de la seva orientació. 

 
𝑇𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡	𝑁𝑜𝑟𝑑 → 𝑇EJ = 0,6 · 26,92 = 16,24	º𝐶 

𝑇𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡	𝑆𝑢𝑑 → 𝑇EJ = 27,06	º𝐶 

𝑇𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡	𝐸𝑠𝑡 → 𝑇EJ = 0,8 · 27,06 = 21,65	º𝐶 

𝑇𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡	𝑂𝑒𝑠𝑡 → 𝑇EJ = 0,9 · 27,06 = 24,35	º𝐶 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 → 𝑇EJ = 12 + 27,06 = 39,06	º𝐶 

𝑆𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎 → 𝑇EJ = (15 + 	27,06)/2 = 21,03	º𝐶 

 

 

El gruix d’aïllant necessari a la cambra es calcularà a partir de la següent fórmula. 

 
1
𝑈
=

∆𝑇
𝑄/𝐴

=
1
ℎ𝑖
+

𝑒𝑎
𝑘𝑎

+
1
ℎ𝑒

 

 
On: · U és el coeficient global de transferència de calor [W/m2·ºC] 

 · ea és el gruix de l’aïllament [m] 

 · ka és la conductivitat tèrmica de l’aïllant [W/m·ºC] 

 · hi és el coeficient intern de transferència de calor per convecció de l’aire que circula  

   a l’interior de la cambra [W/m2·ºC] 

· he és el coeficient extern de transferència de calor per convecció de l’aire que  

  circula a l’exterior de la cambra [W/m2·ºC] 

 

Els valors dels coeficients de transferència de calor per convecció de l’aire queden descrits a 

la Taula 15.3. 
Taula 15.3. Inverses dels coeficients de transferència de calor per convecció de l’aire 

Partició 1/hi [m2·K/W] 1/he [m2·K/W] 

Parets 0,13 0,13 

Paviment (flux ascendent) 0,10 0,10 

Sostre (flux descendent) 0,17 0,17 
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A partir de les temperatures trobades i els coeficients anteriorment descrits, a la Taula 15.4 

es troba el gruix d’aïllament necessari per a cada tancament de la cambra. 
Taula 15.4. Gruix comercial de l’aïllament necessari per a cada tancament 

 
 
 
15.3. Càlcul de les necessitats frigorífiques de la cambra 
 

Per a determinar la càrrega tèrmica total que es dóna a la cambra de refrigeració cal 

determinar les 9 càrregues tèrmiques que generen una aportació de calor a aquesta. 

 
𝑄³ = 1,10 · (𝑄h + 𝑄N + 𝑄b + 𝑄 + 𝑄® + 𝑄¬ + 𝑄¶ + 𝑄µ + 𝑄¿) 

 

On: ·QT és la càrrega total de refrigeració del local [kcal/dia] 

 ·Q1 és la càrrega tèrmica de transmissió del local [kcal/dia] 

 ·Q2 és la càrrega tèrmica de ventilació del local [kcal/dia] 

 ·Q3 és la càrrega tèrmica de refredament del local [kcal/dia] 

 ·Q4 és la càrrega tèrmica de congelació del local [kcal/dia] 

 ·Q5 és la càrrega tèrmica de subrefredament del local [kcal/dia] 

 ·Q6 és la càrrega tèrmica de respiració del local [kcal/dia] 

 ·Q7 és la càrrega tèrmica per ocupació del local [kcal/dia] 

 ·Q8 és la càrrega tèrmica per il·luminació del local [kcal/dia] 

 ·Q9 és la càrrega tèrmica d’altra índole del local [kcal/dia] 

 

 

 

 

 

 

 

Tancament Q/A	[W/m 2 ] ∆T	[ºC] U		[W/m 2 ·ºC] ei	[m] ei	real	[m]
Nord 9,3 12,24 1,316 0,024 0,06
Sud 9,3 23,06 2,480 0,051 0,06
Est 9,3 17,65 1,898 0,038 0,06
Oest 9,3 20,35 2,188 0,044 0,06
Coberta 9,3 26,06 2,802 0,057 0,06
Paviment 9,3 17,03 1,831 0,391 0,06
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- Guanys per transmissió (Q1) 

𝑄h = 24 · 𝐴 · 𝑈 · Δ𝑇 

 

On: · Q1 és la càrrega tèrmica per guanys de transmissió [kcal/dia] 

 · A és l’àrea del tancament [m2] 

 · U és el coeficient global de transferència de calor del tancament [kcal/h·m2·ºC] 

 · Δ𝑇 és la diferència de temperatures entre l’interior i l’exterior de la cambra [ºC] 

 
Taula 15.4. Calor tèrmica per transmissió a la cambra 

 
 

Per tant, la calor tèrmica per transmissió total a la cambra és de 12.422,03 kcal/dia. 

 

- Guanys per ventilació (Q2) 

 

𝑄N =
𝑉 · 𝐼J − 𝐼G · 𝑑

𝑉′
 

 

On: · Q2 és la càrrega tèrmica per guanys de ventilació [kcal/dia] 

 · V és el volum de la cambra [m3] 

 · Ie és l’entalpia de l’aire exterior [kcal/kg] 

 · Ii és l’entalpia de l’aire interior [kcal/kg] 

 · V’ és el volum específic mitjà de l’aire [m3/kg] 

 · d és la taxa de renovació diària de l’aire [ºC] 

 

 

 

 

 

Tancament A	(m 2 ) ei	[m] U		[kcal/h·m 2 ·ºC] ∆T	[ºC] Q	[kcal/dia]
Nord 10 0,06 0,300 12,24 880,66
Sud 10 0,06 0,300 23,06 1.659,15
Est 15 0,06 0,300 17,65 1.904,85
Oest 15 0,06 0,300 20,35 2.196,25
Sostre 6 0,06 0,292 26,06 1.094,47
Terra 6 0,06 1,911 17,03 4.686,66
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Es fixa una humitat relativa del 85% dins la cambra i una del 65% a l’exterior de la  

indústria. Quant a les temperatures, a l’interior de la cambra serà de 4ºC i a l’exterior de 

27,06ºC (la Tme anteriorment trobada sense l’aplicació de cap coeficient). A partir de les 

humitats relatives i de les temperatures anteriorment trobades, es recullen els valors de les 

entalpies de l’aire exterior i interior i el volum específic mitjà de l’aire dins la cambra a la 

Taula 15.5. 
 

Taula 15.5. Valors de les entalpies i el volum específic mitjà de l’aire 

Entalpia interior 3,96 kcal/kg 

Entalpia exterior 21,3 kcal/kg 

Volum específic mitjà de l’aire 

Taxa de renovació de l’aire 

0,784 

17,5 

m3/kg 

 

 

A partir de les dades anterior es troba la càrrega deguda a la ventilació: 

 

𝑄N =
(2 · 3 · 5) · 21,3 − 3,96 · 17,5

0,784
= 11.611,61	𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑑𝑖𝑎 

 

- Flux de calor de refredament del producte (Q3) 

 
𝑄b = 𝑚 · 𝑐J · 	∆𝑇 

 

On: · Q3 és la càrrega tèrmica de refredament del producte [kcal/dia] 

 · m és la massa del producte a refredar [kg/dia] 

 · Ce és la calor específica del producte [kcal/kg·ºC] 

· ∆𝑇 és la diferència de temperatura entre la d’entrada i la de conservació del  

producte [ºC] 

 
𝑄b = 0,05 · 35.334,77 · 1 · 20 − 4 = 28.267,82	𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑑𝑖𝑎 

 

Es projecta que el producte arribi a una temperatura de 20ºC ja que l’etapa precedent a la 

refrigeració no és un tractament tèrmic. Respecte a la calor específica del producte, aquesta 

es considera igual a la de l’aigua. Quant a la massa del producte a refredar, es suposa un 

cabal del 5% del generat a la centrifugació. 
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- Les càrregues tèrmiques per congelació del producte (Q4, Q5 i Q6) no es calcularan ja 

que l’objectiu no és el d’emmagatzemar un producte congelat ni el de congelar-lo. 

 

- Calor cedida per les persones (Q7) 

 
𝑄¶ = 𝑞 · 𝑛 · ℎ 

 

On: ·Q7 és la càrrega cedida per ocupació dins la cambra [kcal/dia] 

 ·q és la potència calorífica alliberada per la persona [kcal/h p.p.] 

 ·n és el nombre de persones 

 ·h és la durada de l’estada de les persones [h] 

 

Quant a la durada de l’estada de les persones dins la cambra, es projecta per al càlcul que 

sols hi entrarà un treballador i, la feina d’aquest, serà únicament de controlar el producte i 

activar o desactivar el transport d’aquest. Per tant, es preveu una estada de 10 minuts diaris 

dins la cambra per el treballador. 

 
𝑄¶ = 206 · 1 · 0,17 = 34,33	𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑑𝑖𝑎 

 

- Càrrega tèrmica d’il·luminació (Q8) 

 
𝑄µ = 𝑃 · 𝑡 · 860 

 

On: · Q8 és la càrrega per il·luminació dins la cambra [kcal/dia] 

 · P és la potència total de les làmpades [kW] 

 · t és la durada de funcionament de la il·luminació [h] 

 

Dins la cambra de refrigeració sols hi ha instal·lat una làmpada d’halogenur de 250 W. El 

temps de funcionament de l’enllumenat és el mateix que el de l’estada dels treballadors (10 

minuts diaris). Per tant, 

 
𝑄µ = 0,250 · 0,17 · 860 = 35,83	𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑑𝑖𝑎 
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- La càrrega d’altra índole dins la cambra (Q9) és deguda a la calor despresa pels 

aparells de dins la cambra. En aquest cas, s’hi troben 2 ventiladors de 250 W. Es 

calcularà amb el mateix procediment que en el darrer cas (Q8). 

 
𝑄¿ = 2 · 0,250 · 10 · 860 = 4.300	𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑑𝑖𝑎 

 

Per tant, la carrega tèrmica de refrigeració de la cambra serà la calculada amb la següent 

fórmula: 

 
𝑄³ = 	1,10 · 12.422,03 + 11.611,61 + 28.267,82 + 34,33 + 35,83 + 4.300

= 	62.338,78		𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑑𝑖𝑎 

 

Finalment, es calcula la càrrega tèrmica horària a partir de la següent fórmula: 

 

𝑄³Â =
𝑄³
ℎ

 

 

On: · QTH és la càrrega tèrmica horària [kcal/h] 

 · QT és la càrrega tèrmica total [kcal/dia] 

 · h són les hores de funcionament del compressor [h] 

 

𝑄³Â =
62.338,78	

12
= 5.194,89	𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ = 6,04	𝑘𝑊 

 

Aquesta és la càrrega tèrmica horària necessària a la cambra quan funcioni a plena 

capacitat. De tota manera, com ja s’ha comentat, la cambra només s’utilitzarà 

ocasionalment, ja que es preveu que farà falta unes 5 h setmanals. 
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15.4. Dimensionament de l’equip de refrigeració 
 
A continuació s’escull un evaporador, un compressor i un condensador que s’adeqüi als 

requeriments de la indústria. 

 

Quant a l’evaporador, s’escull un evaporador cúbic que tingui una capacitat suficient per a la 

càrrega tèrmica horària anteriorment trobada i la potència dels ventiladors. S’escull un 

evaporador amb una potència frigorífica de 7 kW i les següents característiques: 

 

- Marca, model: Güntner, GACC 1670-4 

- Capacitat: 7 kW  

- Preu: 2.100,00 € 

- Ventiladors: 2 de 250 W 

- Tensió: 230 V 

 

La potència requerida per l’evaporador serà de 6,54 kW, suficient per l’evaporador de la 

capacitat escollida.   

Respecte al compressor i al condensador, s’escullen també aparells amb capacitats suficients 

per a la càrrega tèrmica calculada.  

 

Compressor: 

- Marca, model: Atlas Copco, GA 

- Capacitat: 9 kW 

- Preu: 6.000,00 € 

- Tensió: 400 V 

 

Condensador: 

- Marca, model: García Cámara, CG14 

- Capacitat: 8 kW 

- Ventiladors: 2 de 300 W 

- Preu: 600,00 € 

- Tensió: 230 V 
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16.1. Introducció 
 

En el present annex es calcularà la calor necessària per a escalfar l’aigua calenta de la 

indústria. Primerament, es dimensiona la caldera necessària per donar l’aigua calenta 

sanitària (ACS) requerida a la indústria.  

En segon lloc, es calculen les necessitats de calor pels aparells del procés productiu que 

requereixen un increment de temperatura. També es calcula el cabal de vapor necessari per 

generar aquesta calor i les característiques de les canonades que el transportaran.  

 

16.2. Cabal requerit d’aigua calenta sanitària 
 

Tal i com es pot veure a l’annex 13 d’instal·lació hidràulica, la indústria requereix un cabal 

de 0,0046 m3/s (16.560 L/h) per la seva línia d’aigua calenta. Aquest cabal abasta aparells 

d’aigua sanitària (rentamans, lavabos, dutxes i piques) i aigües de neteja (mànegues i 

aparells de pas).  

La temperatura del subministrament de l’aigua és de 20ºC i es preveu que la major de les 

temperatures requerides serà de 60ºC per al cas de la mànega. Per tant, per el càlcul de la 

calor absorbida, se suposa aquesta temperatura final per a un resultat del càlcul amb major 

diferència de temperatura i, conseqüentment, major calor absorbida. 

 

16.3. Dimensionament de l’aparell de producció de calor per a l’ACS 
 

Es calcula la quantitat de calor necessària per escalfar el volum requerit a la indústria: 

 

𝑄L=\ = 𝑤 · 	𝐶𝑝 · 𝛥𝑇 
On: · Qabs és la calor absorbida per l’aigua que s’ha d’escalfar [kcal/h] 

 · w és el cabal màssic d’aigua [L/h] 

 ·Cp és la calor específica de l’aigua [kcal/L·ºC] 

 ·	𝛥𝑇 és la variació de temperatura [ºC] 

 

𝑄L=\ = 16.560 · 	1 · 60 − 20 = 662.400	𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ = 770,23	𝑘𝑊 
S’escull una caldera Oliva 800 (800 kW de potència elèctrica) de la casa comercial Hergom 

per a escalfar l’aigua calenta de la indústria (93.200,00 €). 
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16.4. Calor absorbida necessària per l’aigua calenta de procés  
 

A continuació es calcula la calor necessària pel funcionament dels 4 tipus d’equips que 

necessiten calor: el dipòsit per a l’extracció del te, el pasteuritzador, l’evaporador i 

l’atomitzador.  

 

A la Taula 17.1. es descriuen les característiques necessàries de l’aigua i el vapor saturat. 
Taula 17.1. Pressió de vapor i calor latent del vapor i calor específica de l’aigua 

Pressió de vapor del vapor saturat 

Calor latent del vapor saturat 

Calor específica de l’aigua 

10 

2.780 

4.184 

kg/cm2 

kJ/kg 

J/kg·ºC 

 

Primerament es busca el volum diari que requereix cada un dels quatre aparells, tenint en 

compte el nombre d’aparells amb el que es compta, el seu temps de funcionament diari i la 

seva capacitat (Taula 17.2). 

 
Taula 17.2. Pressió de vapor i calor latent del vapor i calor específica de l’aigua 

Aparell Nº d’aparells Temps [h] Volum/aparell Volum total 

Dipòsit 4 6 450 L/dipòsit 1.800 L/h 

Pasteuritzador 2 6 5.000L/h 10.000 L/h 

Evaporador 4 3 3.000 kg/h 12.000 kg/h 

Atomitzador 4 3 3.000 kg/h 12.000 kg/h 

 

Una vegada trobat el volum total diari a escalfar en cada una de les sales en què es 

requereix, es busca quin serà l’increment de temperatura que s’haurà de donar per arribar a 

la temperatura final desitjada.  

 

Per una banda, s’ha considerat la temperatura inicial en el procés d’extracció i d’evaporació 

de 20ºC ja que el producte prové de la xarxa de subministrament o de l’alliberament de gas, 

respectivament i, per tant, en cap dels dos casos hi ha aportació de calor prèviament a 

l’etapa descrita. Per altra banda, respecte a la pasteurització i l’atomització s’ha considerat 

que el producte arriba a 40ºC ja que els precedeixen processos tèrmics. Les temperatures 

anteriorment descrites queden recollides a la Taula 17.3. 
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Taula 17.3. Increments de temperatura i volums totals per a cada dipòsit 

Aparell Tª inicial [ºC] Tª final [ºC] ΔT [ºC] Volum total 

Dipòsit 20 68 48 10.800 L/dia 

Pasteuritzador 40 65 25 60.000 L/dia 

Evaporador 20 60 40 36.000 kg/dia 

Atomitzador 40 65 25 36.000 kg/dia 

 
 
Es considera per a totes les etapes la densitat igual a la de l’aigua. Es calcula, per a cada 

sala, la calor absorbida necessària a partir de la següent fórmula. 

 
 

𝑄L=\ = 𝑤 · 	𝐶𝑝 · 𝛥𝑇 

 
On: · Qabs és el flux de calor absorbit necessari per escalfar [J/s=W] 

 · w és el cabal màssic d’aigua o producte [kg/s] 

 · Cp és la calor específica de l’aigua [J/kg·ºC] 

 ·	𝛥𝑇 és la variació de temperatura [ºC] 

 
- Dipòsits escalfadors d’aigua 

 

𝑄L=\ =
1.800	𝐿/ℎ
3.600	𝑠/ℎ · 4.184

𝐽
𝑘𝑔º𝐶 · 	48º𝐶 = 100.416	𝑊 = 100,4	𝑘𝑊 

 
- Pasteuritzadors 

 

𝑄L=\ =
10.000	𝐿/ℎ
3.600	𝑠/ℎ · 4.184

𝐽
𝑘𝑔º𝐶 · 	25º𝐶 = 290,5	𝑘𝑊 

 
- Evaporadors 

 

𝑄L=\ =
12.000	𝑘𝑔/ℎ
3.600	𝑠/ℎ · 4.184

𝐽
𝑘𝑔º𝐶 · 	40º𝐶 = 557,87	𝑘𝑊 

 



  ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 

 

 

217 

- Atomitzadors 

 

𝑄L=\ =
12.000	𝑘𝑔/ℎ
3.600	𝑠/ℎ · 4.184

𝐽
𝑘𝑔º𝐶 · 	25º𝐶 = 348,67	𝑘𝑊 

 
El flux de calor absorbit total requerit en el procés productiu pel funcionament dels aparells 

és de 1.297,44 kW. 

 

S’instal·len dos intercanviadors de calor: un tindrà un funcionament de 6 h diàries i una 

capacitat per a 400 kW (per abastir els 390,5 kW dels dos aparells que funcionen 6 h 

diàries) i l’altre tindrà un funcionament de 3 h amb una capacitat per a 1.000 kW (per 

abastir els 906,54 kW necessaris). 

 

S’escullen les calderes de biomassa de la casa comercial Hergom (Figura 16.1), una del 

model Oliva 430 (430 kW) de 58.170,00 € i una del model Oliva 1000 (1.000 kW) de 

95.500,00 € (Hergom, 2014). 

 

 
Figura 16.1. Caldera de biomassa. (Hergom, 2014). 
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16.5. Cabal de vapor requerit per l’aigua calenta de procés 
 
Una vegada trobada la calor absorbida necessària per a cada etapa del procés productiu, es 

busca el cabal màssic de vapor a partir de la següent fórmula. 
 
 

𝑄L=\ = 𝑚d · 	𝜆 
 
 
On: · Qabs és la calor absorbida necessària per escalfar [kW] 

 · mv és el cabal màssic de vapor [kg/s] 

 · 𝜆  és la calor latent del vapor saturat, a una pressió de 10 kp/cm2  [kJ/kg] 

 

A la Taula 17.4 es recull el cabal màssic de vapor per a cada etapa del procés productiu. 

 
Taula 17.4. Cabal màssic de vapor en cada etapa del procés productiu. 

Aparell mv [kg/s] mv [kg/h] Funcionament[h] mv [kg/dia] 

Dipòsit 0,036 130 6 780 

Pasteuritzador 0,104 376,19 6 2.257 

Evaporador 0,201 722,42 3 2.167,26 

Atomitzador 0,125 451,52 3 1.354,55 

 
 
La instal·lació de vapor es separarà en dues línies, una funcionarà 6 hores diàries i l’altra 3. 

Els seus cabals seran de 3.307 kg diaris (551,16 kg/h) i de 3.521,81 kg diaris (1.173,94 

kg/h), respectivament. 

 
Es requereix, per tant, un cabal total de 6.828,81 kg diaris de vapor. 
 
Per a la caldera de biomassa escollida i el cabal de vapor calculat, es busca el cabal de 

combustible diari requerit. 

 
8.828,81	𝑘𝑔	𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

𝑑𝑖𝑎
·
2.780	𝑘𝐽
𝑘𝑔	𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

·
1	𝑘𝑐𝑎𝑙
4,184	𝑘𝐽

·
1	𝑘𝑔	𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
4.900	𝑘𝑐𝑎𝑙

=
1.197	𝑘𝑔	𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑎
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16.6. Dimensionament de les canonades de transport de vapor 
 
 

Finalment es calcula el diàmetre amb el que comptarà cada línia de distribució (Taula 17.5). 

Per a fer-ho, primer es determina el cabal volumètric de vapor saturat a partir de la següent 

fórmula: 

𝑞d 	= 𝑚d · 	𝑉J 
 
 
On: · qv és el cabal volumètric de vapor saturat [m3/s]  

 · mv és el cabal màssic de vapor saturat [kg/s] 

 · Ve és el volum específic del vapor [m3/kg] 

 

El volum específic del vapor saturat a la pressió de 10 kp/cm2 és de 0,1978 m3/kg. 

Una vegada trobat el cabal el cabal màssic, es busca la secció de les canonades i, a 

finalment, es troba el diàmetre teòric i comercial. 

 

𝑆	 =
𝑞d
𝑣  

 

𝑑	 =
4 · 𝑆
𝜋  

 
On: · S és la secció de la canonada [m2] 

 · qv és el cabal volumètric de vapor saturat [m3/s] 

 · v és la velocitat del fluid per la canonada [m/s] à 3 m/s 

· d és el diàmetre de la canonada [m] 

 
Taula 17.5. Diàmetres per a cada canonada de vapor saturat 

Línia mv [kg/s] qv [m3/s] S [m2] d [m] d real [mm] L [m] 

General 0,373 0,0736 0,02461 0,1772 200 1 

Dipòsit 0,036 0,00712 0,00237 0,0549 60 16 

Pasteuritzador 0,104 0,02051 0,00685 0,0934 100 22 

Evaporador 0,201 0,03976 0,01325 0,1299 150 49 

Atomitzador 0,125 0,02473 0,00824 0,1024 120 54 
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17.1. Introducció 
 

En el present annex es presenten les principals incidències que poden causar efectes 

ambientals negatius produïdes a l’activitat industrial i, així com les mesures correctores que, 

si s’escau, es podrien aplicar per evitar-les o reduir-les.  

 

17.2. Impacte visual 
 

La indústria projectada s’ubica en un polígon industrial i, per tant, no suposa cap impacte 

visual negatiu per a la població degut a la zona a la que es troba i les característiques de la 

façana. 

 

17.3. Impacte acústic 
 

La sala de màquines, que és on es preveuen els sorolls més elevats es troba insonoritzada. 

Tot i així, cap de les sales de la indústria projecta l’emissió de sorolls de més de 70 dB, no 

superant així el límit d’emissió diürn per a zones de sensibilitat acústica baixa com n’és el 

polígon en qüestió (Decret 176/2009, de 10 de novembre). 

 

17.4. Impacte atmosfèric 

 

No es preveuen emissions a l’atmosfera que puguin causar un impacte ambiental negatiu si 

la totalitat de la maquinària de la indústria funciona correctament. És per això que el tècnic 

de manteniment portarà un control acurat del funcionament de la maquinària per evitar 

emissions no desitjades. 

Per tant, gràcies al control acurat de les condicions de la indústria, no es generaran olors i 

no hi haurà emissions de CO2 ni de partícules sòlides. 
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17.5. Aigües residuals 
 

Es generen dos tipus d’aigües a evacuar a la indústria: les aigües residuals procedents dels 

sanitaris i aigües de neteja, que són abocades a la xarxa de clavegueram ja que no es 

preveu la utilització de cap producte que pugui contaminar l’aigua prohibint el seu 

abocament directe; i, per altra banda, les aigües pluvials, que el col·lector les condueix a la 

xarxa pública de recollida d’aigües pluvials i tampoc generen cap efecte negatiu pel medi 

ambient. 

En qualsevol cas, es compta amb l’autorització d’abocament i el compliment del Reglament 

per abocaments al serveis públics de sanejament.  

 

No es generen aigües derivades del procés productiu ja que la totalitat de l’aigua que es 

troba en contacte amb el producte és reutilitzada, una vegada arriba a l’evaporació o la 

deshidratació, es retorna a la filtració d’osmosi inversa de l’inici del procés. 

 

17.6. Residus sòlids 
 

Els únics residus sòlids que es generen en la totalitat del procés productiu són les fulles de 

te de les quals s’ha extret el te, els embolcalls i embalatges d’arribada de sucre i te, envasos 

malmesos o defectuosos i possibles productes finals que, per algun motiu, no es puguin 

destinar a la comercialització. Cap dels residus està classificat com a residu especial. 

 

Els residus seran acumulats i classificats segons la seva naturalesa i una empresa externa 

serà l’encarregada de recollir-los i gestionar-los.  

 

17.7. Impacte social 
 

La indústria projecta donar lloc de treball a 14 persones i, per tant, no preveu cap impacte 

negatiu a considerar quant a la repercussió social. Es destinarà part del temps del comercial 

a donar als clients una imatge transparent del producte i de la indústria per a poder 

augmentar les possibilitats d’acceptació del consum del producte. 
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18.1. Introducció 
 
En el present annex es defineixen els riscos professionals laborals existents durant les obres 

d’execució de la indústria i les mesures preventives per evitar-los o reduir-los. S’entén com a 

risc professional les situacions que poden trencar l’equilibri físic, mental i social com a 

conseqüència de les condicions en les que es desenvolupa el treball. Cal evitar, per tant, els 

factors de risc que podrien donar lloc a aquestes situacions. 

 

El promotor designarà un coordinador de seguretat i salut, que s’encarregarà durant 

l’elaboració del projecte i durant l’execució de l’obra d’aplicar els principis generals de 

prevenció en matèria de seguretat i salut en les fases de concepció, estudi i elaboració del 

projecte d’obra. 

 

18.2. Normativa 
 

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals esmenta que els 

treballadors tenen dret a una protecció eficaç dels riscos laborals, entenent com a risc la 

possibilitat de que un treballador pateixi un dany (malaltia, patologia o lesió mentre es 

treballa) derivat del seu treball. Els empresaris tenen el deure de protegir als treballadors 

dels riscos existents. 

 

El Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, de Disposicions mínimes de seguretat i salut en 

les obres de construcció, dicta la necessitat d’un llibre d’incidències a l’obra per efectuar el 

control i seguiment del pla de seguretat i salut. 

 

El Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, exposa els senyals d’advertència, prohibició i 

obligació que cal col·locar a les zones de perill que ho requereixin de la indústria. 
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18.3. Identificació dels principals riscos existents 
 

Els principals riscs que es troben a la indústria queden descrits a continuació: 

- Atropellaments i topades amb altres vehicles. 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament d’aigua, electricitat, gas.. 

- Desplomament i/o caiguda de maquinària d’obra. 

- Despreniment i/o lliscament de terres i/o roques. 

- Riscos derivats del funcionament de grues. 

- Caiguda de la càrrega transportada. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés. 

- Talls i punxades. 

- Desplomament i/o caiguda de les parets de contenció, edificacions veïnes.. 

- Cops i entrebancades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Sobreesforços per postures incorrectes. 

- Bolcada de piles de materials. 

- Fallida de l’estructura. 

- Fallida de l’encofrat. 

- Acumulació de runes. 

- Contactes amb materials agressius. 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Accidents derivats de les condicions atmosfèriques. 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caiguda de panells i antenes. 
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18.4. Mesures de prevenció i protecció 
 

18.4.1. Mesures de protecció col·lectiva 
 

- Organitzar i planificar els treballs per evitar interferències entre tasques i circulacions 

dins l’obra. 

- Senyalitzar les zones de perill. 

- Planificar el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització. 

- Deixar una zona lliure al voltant de les zones excavades per al pas de la maquinària. 

- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra. 

- Comprovació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements. 

- Utilització de paviments antilliscants. 

- Col·locació de baranes de protecció en llocs de risc de caiguda i de xarxes en forats 

horitzontals. 

- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, escales de mà, plataformes de treball i 

bastides correctament instal·lades.  

 
18.4.2. Mesures de protecció individual 

 

Les mesures de protecció individual impliquen la utilització d’equips de protecció 

individual (EPI) tipus casc, ulleres, guants etc. per a protegir cada treballador en funció 

dels riscos a cobrir. 

 

18.4.3. Mesures de protecció a tercers 
 

Cal tancar, senyalitzar i il·luminar l’obra per evitar que persones alienes a aquesta hi 

puguin entrar. Es planifica també el sistema de circulació de vehicles i, quant als 

camions, s’immobilitzen mitjançant falques durant les tasques de càrrega i descarrega. 
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19.1. Introducció 
 

En el present annex es planificarà l’execució de l’obra mitjançant el mètode PERT (Program 
Evaluation and Review Technique). A partir d’aquest, es trobarà el camí a seguir per a 

determinar el temps mínim d’execució del projecte. 

 

19.2. Definició, ordre i durada de les activitats 
 

A la Taula 19.1 es defineixen les activitats necessàries per a l’execució del projecte, 

entenent com a activitat l’execució d’una tasca que exigeix l’ús de recursos humans. Per a 

cada activitat, es determina la seva denominació i l’activitat que la precedeix. També s’indica 

la durada de cada una d’elles.  

 
Taula 19.1. Definició, odre i durada de les activitats. 

 
 

 

 

 

 

Activitat Denominació Activitat	precedent Durada	(dies)
Moviment	de	terres A - 4
Fonamentació B A 25
Sanejament C B 6
Estructura D C 15
Coberta E D 15
Tancaments	exteriors F E 15
Tancaments	interiors G E 8
Paviments H G 10
Tancaments	practicables I G 11
Instal·lació	elèctrica J H 15
Instal·lació	hidràulica K H 12
Instal·lació	frigorífica L H 7
Instal·lació	calorífica M H 3
Instal·lació	contra	incendis N H 2
Instal·lació	de	maquinària O I,	J,	K,	L,	M,	N 15
Acabats P O 6
Proves	de	funcionament Q P 4
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A la Figura 19.1 es mostra el diagrama PERT. 

 

 
Figura 19.1. Diagrama PERT 
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19.3. Càlcul de les folgances 
 

- Determinació del temps early i temps last 
 
El temps early (t) d’un succés indica el mínim temps que ha de passar per arribar a aquest 

succés. 
𝑡T = 𝑚à𝑥	(𝑡G + 𝑡GT) 

 
On: ·tj és el temps early del succés final de l’activitat [dies] 

 ·ti és el temps early del succés inicial de l’activitat [dies] 

 ·tij és la durada de l’activitat [dies] 

 

El temps last (t*) d’un succés indica el més tard que es pot arribar a aquest succés per a 

què la durada de l’execució no s’allargui cap dia més del inicialment previst. 

 
𝑡G ∗= 𝑚í𝑛	(𝑡T ∗ −𝑡GT) 

 
On: ·tj

* és el temps last del succés final de l’activitat [dies] 

 ·ti
* és el temps last del succés inicial de l’activitat [dies] 

 ·tij és la durada de l’activitat [dies] 
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A la Taula 19.2 es pot veure el temps early i el temps last de cada activitat. 

 
Taula 19.2. Temps early i temps last de cada activitat 

 
 

 

- Determinació de les folgances total, lliure i independent 
 

La folgança total d’una activitat (Fij
T) indica el nombre d’unitats de temps que es pot 

retardar l’execució de l’activitat amb respecte al seu temps PERT previst, sense que la 

durada total de l’execució del projecte experimenti cap retard.  

 

𝐹GT³ = 𝑡T∗ − 𝑡G − 𝑡GT 

 

La folgança lliure d’una activitat (Fij
L) indica la quantitat de folgança disponible després de 

realitzar una activitat si totes les activitats comencen i finalitzen en el seu temps early. 

 

𝐹GT� = 𝑡T − 𝑡G − 𝑡GT 

 

Activitat tij ti tj	 tj* ti*
A 4 0 4 4 0
B 25 4 29 29 4
C 6 29 35 35 29
D 15 35 50 50 35
E 15 50 65 65 50
F 15 65 80 80 65
G 8 65 73 80 72
H 10 80 90 91 81
I 11 80 91 91 80
J 15 91 106 106 91
K 12 91 103 106 94
L 7 91 98 106 99
M 3 91 94 106 103
N 2 91 93 106 104
O 15 106 121 121 106
P 6 121 127 127 121
Q 4 127 131 131 127
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La folgança independent d’una activitat (Fij
I) indica la quantitat de folgança disponible 

després de realitzar una activitat si totes les activitats comencen en el seu temps last i 

finalitzen en el seu temps early. 

𝐹GT· = 𝑡T − 𝑡G∗ − 𝑡GT 

 

A la Taula 19.3 es poden veure les folgances totals, lliures i independents per a cada 

activitat. 

 
Taula 19.3. Folgances totals, lliures i independents de cada activitat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat Folgança	total Folgança	lliure Folgança	indep.
A 0 0 0
B 0 0 0
C 0 0 0
D 0 0 0
E 0 0 0
F 0 0 0
G 7 0 -7
H 1 0 -1
I 0 0 0
J 0 0 0
K 3 0 -3
L 8 0 -8
M 12 0 -12
N 13 0 -13
O 0 0 0
P 0 0 0
Q 0 0 0



  ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 

 

 

236 

19.4. Determinació del camí crític 
 

Les activitats crítiques són les que tenen una folgança total igual a zero, ja que qualsevol 

retard en l’execució d’aquestes activitats suposa allargar l’execució del projecte. A partir de 

les activitats crítiques es determina el camí crític, essencial per a efectuar el control del 

projecte. 

 

Les activitats que no formen part del camí crític tenen una folgança total diferent a zero i 

per tant, tenen un marge de dies per realitzar-se sense que això suposi un retard en 

l’execució del projecte. 

 

El camí crític per a l’execució del projecte en qüestió, serà la seqüència de les següents 

activitats: 

 A-B-C-D-E-F-I-J-O-P-Q 

 

Moviment de terres, fonamentació, sanejament, estructura, coberta, tancaments exteriors, 

tancaments practicables, instal·lació elèctrica, instal·lació de maquinària, acabats i proves de 

funcionament. 

 

19.5. Durada de l’execució 
 

S’estableix, per tant, que la durada mínima de l’execució del projecte és de 131 dies. 
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20.1. Introducció 
 

En el present annex es determinen els preus bàsics de mà d’obra, maquinària i material 

necessaris per a l’execució del projecte. També es determinen els preus auxiliars i els preus 

descompostos de les unitats d’obra. 

 

Els preus descrits han estat utilitzats per a la realització del pressupost del projecte. 

 

Els valors dels preus, per a tots els casos, són extrets de l’Institut de Tecnologia de la 

Construcció de Catalunya (ITEC) i referits a la província de Girona. 

 
20.2. Preus bàsics 
 

20.2.1. Mà d’obra 
 

A la Taula 20.1 es pot veure el preu per hora de la mà d’obra individual (A01) dels oficials, 

ajudants, manobres i peons que tindran implicació en el projecte. 

 
Taula 20.1. Preus de la mà d’obra 

 
 
 

CODI Designació Preu	(€/h)
A0121000 Oficial	1a 21,99
A0122000 Oficial	1a	paleta 21,99
A0124000 Oficial	1a	ferrallista 21,99
A0127000 Oficial	1a	col.locador 21,99
A0129000 Oficial	1a	guixaire 21,99
A012D000 Oficial	1a	pintor 21,99
A012E000 Oficial	1a	vidrier 21,37
A012H000 Oficial	1a	electricista 22,72
A012J000 Oficial	1a	lampista 22,72
A012M000 Oficial	1a	muntador 22,72
A0134000 Ajudant	ferrallista 19,53
A0137000 Ajudant	col.locador 19,53
A013D000 Ajudant	pintor 19,53
A013H000 Ajudant	electricista 19,50
A013J000 Ajudant	lampista 19,50
A013M000 Ajudant	muntador 19,53
A0140000 Manobre 18,39
A0149000 Manobre	guixaire 18,39
A0150000 Manobre	especialista 19,03



  ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 

 

 

240 

20.2.2. Maquinària 
 

A la Taula 20.2 es recull el preu per hora de la maquinària utilitzada per a realitzar les 

tasques necessàries en l’execució del projecte. 

 
Taula 20.2. Preus de la maquinària 

 
 

20.2.3. Material 
 

A la Taula 20.3 es justifiquen els preus bàsics dels materials utilitzats en l’execució del 

projecte. 

 
Taula 20.3. Preus dels materials  

 

Codi Designació Preu	(€/h)
C131112

0

Pala	carregadora	

s/,mitjana,s/,pneumàtics	

54,50

C131502

0

Retroexcavadora	mitjana 58,74

C133110

0

Motoanivelladora	petita 55,40

C133508

0

Corró	vibratori	autopropulsat,8-

10t

49,07

C13350C

0

Corró	vibratori	

autopropulsat,12-14t

64,40

C150170

0

Camió	transp.7	t 31,42

C150G8

00

Grua	autopropulsada	12t 47,65

C170560

0

Formigonera	165l 1,68

C200500

0

Regle	vibratori 4,67

Codi Ud. Designació Preu	(€)

B0111000 m3 Aigua 1,01

B0312020 t Sorra	pedra	granit.p/morters 19,68

B0312500 t Sorra	pedra	granit.	0-3,5	mm 19,25

B0332300 t Grava	pedra	granit.50-70mm 18,22

B0512401 t Ciment	pòrtland+fill.calc.	CEM	II/B-L	32,5R,sacs 94,44

B0521100 kg Guix	YG 0,10

B0521200 kg Guix	YF 0,13

B0532310 kg Calç	aèria	CL	90 0,09

B064300C m3 Formigó	HM-20/P/20/I,>=200kg/m3	ciment 59,96

B064500C m3 Formigó	HM-20/P/40/I,>=200kg/m3	ciment 58,44

B065760C m3 Formigó	HA-25/P/10/IIa,>=275kg/m3	ciment 68,36

B065C36C m3 Formigó	HA-30/P/10/I+E,>=300kg/m3	ciment 80,44

B0911000 kg Adh.apl.2cares,cautxú 4,10

B0A14200 kg Filferro	recuit,D=1,3mm 1,06

B0A4A400 cu Visos,galvanitzats 1,95

B0A5AA00 u Cargol	autorosc.,voland. 0,07

B0A72L00 u Abraçadora	acer	galv.+isofònica,d/int.=75mm 1,22

B0A72M00 u Abraçadora	acer	galv.+isofònica,d/int.=90mm 1,25

B0A72N00 u Abraçadora	acer	galv.+isofònica,d/int.=110mm 1,63
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B0A72N00 u Abraçadora	acer	galv.+isofònica,d/int.=110mm 1,63

B0A72R00 u Abraçadora	acer	galv.+isofònica,d/int.=160mm 2,25

B0A72S00 u Abraçadora	acer	galv.+isofònica,d/int.=180mm 2,43

B0A72T00 u Abraçadora	acer	galv.+isofònica,d/int.=200mm 2,62

B0A72U00 u Abraçadora	acer	galv.+isofònica,d/int.=250mm 3,23

B0A75K02 u Abraçadora	plàstica,d/int.=63mm 1,25

B0B2A000 kg Acer	b/corrugada	B	500	S 0,67

B0B34121 m2 Malla	el.b/corrug.ME	10x10cm,D:3-3mm,B500T,6x2,2m 1,34

B0C5U003 m2 Placa	nervada,g=50mm,2planxes	acer 25,15

B0C5U010 m2 Placa	sandwich,planxa	nerv.acer	galv.g=0,6mm,I=6/10cm4,aïllam.in 24,87

B0E244B1 u Bloc	morter	ciment	foradat	llis	400x200x110mm,p/revest.,categori 0,72

B0E244F1 u Bloc	morter	ciment	foradat	llis	400x200x150mm,p/revest.,categori 1,06

B0F1D2A1 u Maó	calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria	I,HD,UNE-EN	771-1 0,24

B4P11651 u Pilar	prefab.form.armat	secció	rectang.massissa	40x40cm,h=5m,vis 255,69

B4P2133H m Jàssera	pref.form.armat,T	inv.,nervi=30cm,taló=30cm,h=110cm 143,44

B5ZH1D50 m Canal	exterior	semicirc.PVC	rígid,D=125mm 2,75

B5ZHBD50 u Ganxo+suportPVCp/can.PVC	ríg.d=125mm	s.rect. 1,94

B5ZZJLPT u Vis	acer	galv.5,4x65mm,junt	metall/goma,tac	D=8/10mm 0,23

B7J50010 dm
3

Massilla	segell.,silicona	neut.	monocomp. 14,55

B7J50090 dm
3

Massilla	segell.,poliuretà	monocomp. 13,83

B84C13L0 m2 Lamel.la	PVC,horitz.,ampl.=9cm+separ.2cm,p/cel	ras	desm. 9,03

B84ZL0J0 m2 Entramat	metàl.lic	ocult,susp.platina,p/cel	ras	lamel.horitz., 3,51

B89ZPD00 kg Pintura	plàstica,p/int. 3,33

B89ZPE00 kg Pintura	plàstica,p/ext. 4,75

B8ZA1000 kg Segelladora 6,15

B9E11200 m2 Panot	gris	20x20x2,5cm,cl.1a,preu	alt 5,03

B9GZ1210 t Pols	quars	color	gris 494,08

B9Q14413 m2 Post/parquet	adherit	roure	americà	nature	300x60x10mm 16,05

BABGU040 u Porta	acer,1bat.,90x215cm,bastidor	tub	acer,2planxes	a.esmalt.,b 146,85

BABGU120 u Porta	acer,2bat.,160x215cm,bastidor	tub	acer,2planxes	a.esmalt., 228,01

BAF2987D m2 Finestra	alumini	anoditzat,3corred.2carrils,	4-5,49m2,perf.preu 177,46

BAM2U020 u Porta	corredera	automàtica	2	fulles	100x210+2fix120x210	vidre	5+ 3.626,38

BAN51200 m Bastiment	base	tub	acer	galv.40x20mm 3,36

BANZ1110 u Suport+caixetí+passacintes,p/persiana	finestra 5,02

BARRA711 m2 Porta	pleg.ràpida	teixit+PVC,h=4,5-5,5m,bastim.metàl.,arm.elèc., 169,16

BARSA51B m2 Porta	seccional	acer	galv.2	xapes	acab.lacat,ampl.=2,8-3,2m,func 222,37

BAV7EK77 m2 Persi.enr.alum.,lamel.,g=14-14,5mm,h=55-60mm,6-6,5kg/m2 73,85

BAVBEK45 m2 Persi.enr.PVC.,lamel.,g=14-14,5mm,	h=40-45mm,4,5-5kg/m2 21,62

BAVZ5P05 u Com.manu.torn+cable	ampl.=300-350cm,pes<50kg 73,36

BAVZK000 m Guies	pers.alum.,p/persi.enrotll. 3,70

BC1F1F20 m2 Vidre	aïlla.1lluna	incolora	5mm+1lam.segur.incolor,man.niv.A,	4+ 80,06

BD13159B m Tub	PVC-U	paret	massissa,àrea	aplicació	B,DN=75mm,llarg.=5m,p/en 2,40

BD13167B m Tub	PVC-U	paret	massissa,àrea	aplicació	B,DN=90mm,llarg.=3m,p/en 2,76

BD13169B m Tub	PVC-U	paret	massissa,àrea	aplicació	B,DN=90mm,llarg.=5m,p/en 2,90

BD13179B m Tub	PVC-U	paret	massissa,àrea	aplicació	B,DN=110mm,llarg.=5m,p/e 3,83

BD13189B m Tub	PVC-U	paret	massissa,àrea	aplicació	B,DN=110mm,llarg.=5m,p/e 4,37
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BD13189B m Tub	PVC-U	paret	massissa,àrea	aplicació	B,DN=110mm,llarg.=5m,p/e 4,37

BD1Z2200 u Brida	p/tub	PVC,D=75-110mm 1,16

BD3Z2996 u Tapa	pref.form.arm.,90x90x6cm 38,00

BDW3B500 u Accessori	genèric	p/tub	PVC,D=63mm 1,95

BDW3B600 u Accessori	genèric	p/tub	PVC,D=90mm 2,77

BDW3B700 u Accessori	genèric	p/tub	PVC,D=110mm 5,42

BDW3B800 u Accessori	genèric	p/tub	PVC,D=110mm 7,57

BDY3B500 u Element	munt.	p/tub	PVC,D=75mm 0,03

BDY3B600 u Element	munt.	p/tub	PVC,D=90mm 0,04

BDY3B700 u Element	munt.	p/tub	PVC,D=110mm 0,08

BDY3B800 u Element	munt.	p/tub	PVC,D=110mm 0,11

BFA19340 m Tub	PVC,DN=63mm,PN=6bar,p/encolar,UNE-EN	1452-2 0,76

BFA1A340 m Tub	PVC,DN=75mm,PN=6bar,p/encolar,UNE-EN	1452-2 1,09

BFA1C340 m Tub	PVC,DN=90mm,PN=6bar,p/encolar,UNE-EN	1452-2 2,03

BFA1E340 m Tub	PVC,DN=110mm,PN=6bar,p/encolar,UNE-EN	1452-2 2,33

BFA1J340 m Tub	PVC,DN=160mm,PN=6bar,p/encolar,UNE-EN	1452-2 4,88

BFA1K340 m Tub	PVC,DN=180mm,PN=6bar,p/encolar,UNE-EN	1452-2 5,35

BFA1L340 m Tub	PVC,DN=200mm,PN=6bar,p/encolar,UNE-EN	1452-2 7,59

BFA1M340 m Tub	PVC,DN=250mm,PN=6bar,p/encolar,UNE-EN	1452-2 10,80

BFWA1940 u Accessori	p/tub	PVC-U	pres.DN=63mm,p/encolar 3,22

BFWA1A40 u Accessori	p/tub	PVC-U	pres.DN=75mm,p/encolar 6,59

BFWA1C40 u Accessori	p/tub	PVC-U	pres.DN=90mm,p/encolar 11,88

BFWA1E40 u Accessori	p/tub	PVC-U	pres.DN=110mm,p/encolar 17,52

BFWA1J40 u Accessori	p/tub	PVC-U	pres.DN=160mm,p/encolar 57,84

BFWA1K40 u Accessori	p/tub	PVC-U	pres.DN=180mm,p/encolar 3,22

BFWA1L40 u Accessori	p/tub	PVC-U	pres.DN=200mm,p/encolar 92,69
BFWA1M4
0

u Accessori	p/tub	PVC-U	pres.DN=250mm,p/encolar 357,46

BFYA1940 u Pp.p/tub	PVC-U	pres.,D=63mm,encolat 0,17

BFYA1A40 u Pp.p/tub	PVC-U	pres.,D=75mm,encolat 0,27

BFYA1C40 u Pp.p/tub	PVC-U	pres.,D=90mm,encolat 0,39

BFYA1E40 u Pp.p/tub	PVC-U	pres.,D=110mm,encolat 0,58

BFYA1J40 u Pp.p/tub	PVC-U	pres.,D=160mm,encolat 1,21

BFYA1K40 u Pp.p/tub	PVC-U	pres.,D=180mm,encolat 0,04

BFYA1L40 u Pp.p/tub	PVC-U	pres.,D=200mm,encolat 1,88

BFYA1M40 u Pp.p/tub	PVC-U	pres.,D=250mm,encolat 2,92

BG11U925 u C.G.P.	250A,600x300x160mm,UNESA-9,base	NH	T-1+fusibles 166,64

BG146102 u Caixa	p/quadre	distrib.,plàst.+metàl.+porta,1	fil.x9mòduls,p/mun 22,87

BG311300 m Conductor	de	Cu	UNE	RV-K	0,6/1	kV	1x2,5mm2 0,32

BG311400 m Conductor	de	Cu	UNE	RV-K	0,6/1	kV	1x4mm2 0,42

BG311500 m Conductor	de	Cu	UNE	RV-K	0,6/1	kV	1x6mm2 0,51

BG311600 m Conductor	de	Cu	UNE	RV-K	0,6/1	kV	1x10mm2 0,80

BG311700 m Conductor	de	Cu	UNE	RV-K	0,6/1	kV	1x16mm2 1,26

BG311800 m Conductor	de	Cu	UNE	RV-K	0,6/1	kV	1x25mm2 1,87

BG312200 m Conductor	de	Cu	UNE	RV-K	0,6/1	kV	2x1,5mm2 0,44

BG312300 m Conductor	de	Cu	UNE	RV-K	0,6/1	kV	2x2,5mm2 0,59

BG312400 m Conductor	de	Cu	UNE	RV-K	0,6/1	kV	2x4mm2 0,90
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BG312400 m Conductor	de	Cu	UNE	RV-K	0,6/1	kV	2x4mm2 0,90

BG312500 m Conductor	de	Cu	UNE	RV-K	0,6/1	kV	2x6mm2 1,22

BG312600 m Conductor	de	Cu	UNE	RV-K	0,6/1	kV	2x10mm2 2,03

BG312700 m Conductor	de	Cu	UNE	RV-K	0,6/1	kV	2x16mm2 3,06

BG314500 m Conductor	de	Cu	UNE	RV-K	0,6/1	kV	4x6mm2 2,09

BG411352 u Interruptor	auto.magnet.,I=1,5A,ICP-M,bipol.(1P+N),tall=4500A,2m 34,72

BG411358 u Interruptor	auto.magnet.,I=7,5A,ICP-M,bipol.(1P+N),tall=4500A,2m 19,86

BG411359 u Interruptor	auto.magnet.,I=10A,ICP-M,bipol.(1P+N),tall=4500A,2mò 19,49

BG41135A u Interruptor	auto.magnet.,I=15A,ICP-M,bipol.(1P+N),tall=4500A,2mò 19,88

BG41135D u Interruptor	auto.magnet.,I=25A,ICP-M,bipol.(1P+N),tall=4500A,2mò 20,84

BG42129D u Interruptor	dif.cl.AC,gam.residen.,I=25A,bipol.(2P),0,03A,fix.in 23,56

BG42429K u Interruptor	dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,bipol.(2P),0,03A,fix.inst. 146,79

BG42439D u Interruptor	dif.cl.AC,gam.terc.,I=25A,bipol.(2P),0,3A,fix.inst., 57,69

BG42439K u Interruptor	dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,bipol.(2P),0,3A,fix.inst., 102,46

BG42439L u Interruptor	dif.cl.AC,gam.terc.,I=80A,bipol.(2P),0,3A,fix.inst., 163,16

BG424CJK u Interruptor	dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,tetrapol.(4P),0,3A,fix.sel 180,99

BG424CJM u Interruptor	dif.cl.AC,gam.terc.,I=100A,tetrapol.(4P),0,3A,fix.se 286,64

BG631153 u Presa	corrent,tipus	univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu	alt,p/enca 3,67

BGD22130 u Placa	connex.terra	acer	form.estel	(mass.)0,2m2,g=4,5mm 48,13

BGW11000 u P.p.accessoris	caixa	gral.protecció 10,33

BGW14000 u P.p.accessoris	caixa	p/quadre	distrib. 1,25

BGW31000 u P.p.accessoris	p/conduc.Cu	UNE	0,6/1KV 0,33

BGW41000 u P.p.accessoris	p/interr.magnetot. 0,35

BGW42000 u P.p.accessoris	p/interr.difer. 0,32

BGYD2000 u P.p.elem.especials	p/plac.connex.terr. 3,78

BH61A111 u Llum.emerg.circ.,FL4W80lúm.,auton<1h,DAISALUX	Sol	N2,p/col.super 45,43

BHA1E3N0 u Llumenera	industrial,s/difus.ni	reflec.,1x58W,rect.,planx.ac.per 26,03

BHA2U020 u Llum	indust.simèt.semi-intensiv.,halog.metal.,150W,alum.anod.,eq 217,30

BHB21230 u Llumenera	estanca	s/reflec.,reix.,incandescent	150-200W,IP-55 72,84

BHW61000 u P.p.accessoris	llum.emerg./senyal. 0,48

BHWA1000 u P.p.accessoris	llum.indust.tub.fluor. 1,23

BHWA2000 u P.p.accessoris	llum.indust.làmp.inc/desc/mix. 1,52

BHWB2000 u P.p.accessoris	llum.estan.làmp.incand/descar. 3,42

BJ12B71P u Plat	dutxa	quadrat	porcel.	vitrif.,700x700mm,c.blanc,preu	alt 60,23

BJ13B212 u Lavabo	porcel.,senz.,ampl.45-60cm,c.blanc,preu	alt,mural 38,33

BJ18D212 u Aigüera	gres	brill.,pica	circ.,llarg.=40-50cm,c.blanc,ampl.<50cm 58,96

BJ28212A u Aixeta	mescl.	p/aigüera,p/munt.superf.,cromat,preu	alt,broc	tub, 42,07

BJ46U001 u Barra	mural	recta	per	a	bany	adaptat,	de	800	mm	de 85,05

BJM12405 u Comptador	aigua,p/veloc.,llautó,1´´ 87,75

BM141102 u Polsador	alarma,instal.lació	conv.,manual+trencament,UNE-EN	54-1 6,89

BM211210 u Hidrant	colum.seca,2x45mm+1x70mm,connex.D=3´´ 799,76

BM231440 u Boca	d'incendi	enllaç,D=25mm,BIE-25,armari 255,89

BM31U012 u Extintor	automàtic	pols	seca,ABC,12Kg,eficàcia	34A-144B,manòmetr 78,73

BMY14000 u P.p.elements	especials	p/pols.alarm. 0,26

BMY21000 u P.p.elements	especials	p/hidrants 1,71

BMY23000 u P.p.elements	especials	p/boq.incendi 0,57

BMY3U010 u Suport	extintor,p/sostre 8,36
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20.3. Preus auxiliars 
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20.4. Preus descompostos de les unitats d’obra 
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21.1. Introducció 
 
En el present annex s’estudiarà la viabilitat econòmica del projecte, analitzant els costos que 

aquest suposa i els ingressos i beneficis que en deriven conseqüentment. A partir d’aquests 

paràmetres i de la inversió inicial realitzada per part del promotor, es calcularan diferents 

indicadors (VAN, VAN/k, TIR i Pay-Back) que permetran quantificar la rendibilitat de la 

inversió. 

 

Es projecta una vida útil de 10 anys per la maquinària, 20 per les instal·lacions i 25 per al 

projecte. 

 
21.2. Estudi econòmic 
 
A continuació es calcula el benefici obtingut en el present projecte. Per a fer-ho, abans cal 

calcular els costos i els ingressos.  

 
21.2.1. Costos fixos de capital fix 

 
Els costos fixos de capital fix inclouen les amortitzacions de les edificacions, instal·lacions i 

de la maquinària i el cost d’oportunitat de cada un d’ells. 

 

L’amortització es calcularà com: 

 

𝐴 = 	
𝑉k − 𝑉i
𝑁

 

 

On: · A és l’amortització anual [€/any] 

· V0 és el valor inicial de l’immobilitzat [€] 

 · Vn és el valor residual de l’immobilitzat [€] 

 · N és la vida útil de l’immobilitzat [anys] 
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El cost d’oportunitat es calcularà com: 

 

𝐶𝑂 = 	
𝑉k + 𝑉i
2

· 𝑡 · 𝑖 

 

On: · CO és el cost d’oportunitat de l’element immobilitzat [€/any] 

· V0 és el valor inicial de la immobilització [€] 

 · Vn és el valor residual de la immobilització [€] 

 · t és el temps de càlcul del cost d’oportunitat [1 any] 

 · i és el tipus d’interès [tant per ú] à es considera un interès del 5% 

 

A la Taula 21.1 es determina l’amortització i el cost d’oportunitat per el cas dels tres actius 

analitzats. 
Taula 21.1. Amortitzacions i cost d’oportunitat dels actius 

 
 

Els costos fixos de capital fix totals seran la suma de les amortitzacions i el cost d’oportunitat 

anteriorment descrits. Per tant, el cost fix total és de 377.443,57 €/any. 

 
21.2.2. Costos de capital circulant 

 
Els costos de capital circulant pertanyen als factors que generen costos fixos en un termini 

inferior al d’un cicle productiu. 

 

Es calcularà el cost de capital circulant per al cas del préstec bancari, les matèries primeres, 

els envasos, la mà d’obra, els serveis industrials, el transport i altres costos circulants. Una 

vegada calculats, es determinarà el cost d’oportunitat de cada un d’ells i, conseqüentment, 

el cost de capital circulant total. 

 

 

 

 

Immobilitzat V0	[€] Vn	[%] Vn	[€] Vida	útil	[anys] Amortització	[€/any] CO	[€/any]
Edificació 469.562,10 25 117.390,53 25 14.086,86 14.673,82
Maquinària 2.887.118,00 10 288.711,80 10 259.840,62 79.395,75
Instal·lacions 113.358,26 20 22.671,65 15 6.045,77 3.400,75

279.973,26 97.470,31
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- Préstec bancari  
 

Per al finançament del projecte, el promotor sol·licita un préstec bancari d’un import de 

4.346.167,27 € a retornar amb un termini de 10 anys, amb un interès del 5 %. 

 

Es calcula doncs l’anualitat a pagar provinent del préstec bancari:  

 

𝐴 = 	
𝑖 · 1 + 𝑖 i

1 + 𝑖 i − 1
· 𝑃 

 

On: · A és la quantitat de diners a retornar cada any [€/any] 

 · i és l’interès bancari [tant per ú] 

 · n és el nombre d’anys per a retornar el préstec [anys] 

 · P és la quantitat prestada [€] 

 

Per tant, l’anualitat a pagar serà la descrita  a continuació: 

 

𝐴 = 	
0,05 · 1 + 0,05 hk

1 + 0,05 hk − 1
· 4.353.366,70 = 563.780,90€/𝑎𝑛𝑦 

 

 

- Matèries primeres 

 

Les matèries primeres requerides queden descrites a l’annex 9: Pla productiu. A la Taula 

21.2 es recull, per a cada matèria primera utilitzada, el seu preu unitari i el cost anual que 

suposa la seva adquisició. 

 
Taula 21.2. Cost circulant de les matèries primeres 

 
 

 

Matèria	prima Preu	[€/any]
Sucre 615.587,60 kg/any 0,70 €/kg 430.911,32
Te 263.822,56 kg/any 55,00 €/kg 14.510.240,80
Aigua	per	a	producció 1.216,56 m3/any 0,69 €/m3 839,43

14.941.991,55

Quantitat	utilitzada	 Preu	unitari
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- Envasos 

Els envasos i embalatges utilitzats i els respectius preus són els descrits a la Taula 21.3. 

 
Taula 21.3. Cost circulant envasos i embalatges 

 
 

- Mà d’obra 

 

Els costos de mà d’obra és la suma dels salaris bruts anuals dels treballadors i els costos 

socials de cada treballador.  

 

A la Taula 21.4 s’hi troben els salaris de cada treballador, valorats segons les seves 

responsabilitats.  

 
Taula 21.4. Cost circulant mà d’obra 

 
 
 
 
 

 

Envasos	i	embalatges Preu	[€/any]
Caixes	de	cartró 709.308,00 u/any 0,10 €/u 70.930,80
Llaunes 14.186.160,00 u/any 0,05 €/u 709.308,00
Caixes 21.279.240,00 u/any 0,05 €/u 1.063.962,00
Bosses	monodosi 425.584.800,00 u/any 0,02 €/u 8.511.696,00
Etiquetes 35.465.400,00 u/any 0,02 €/u 709.308,00

11.065.204,80

Quantitat	utilitzada	 Preu	unitari

Lloc	de	treball Cost	brut	anual	[€] nº	empleats Cost	brut	anual	[€]
Gerent 43.200,00 1 43.200,00
Administratius 31.680,00 2 63.360,00
Tècnic	de	control 31.680,00 2 63.360,00
Cap	de	qualitat 36.000,00 3 108.000,00
Treballador	en	planta 25.920,00 4 103.680,00
Cap	de	producció 31.680,00 1 31.680,00
Responsable	magatzem 25.920,00 1 25.920,00
Comercial 25.920,00 1 25.920,00
Tècnic	de	manteniment 17.280,00 1 17.280,00

482.400,00
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- Serveis industrials 
 
Els serveis industrials contractats o utilitzats a la indústria són els d’aigua, electricitat i 

biomassa. A la Taula 21.6 es detalla la quantitat utilitzada de cada recurs, el respectiu preu 

unitari i el cost anual que suposa l’adquisició de cada servei. Per el cas de l’electricitat, el 

cost anual del servei s’ha estimat a partir de la suma del cost de l’energia i la contractació 

de la potència, majorada segons els impostos i paràmetres corresponents utilitzant el 

comparador d’ofertes d’energia de la Comissió Nacional dels Mercats i Competència (Taula 

21.5). 

 
Taula 21.5. Detall de la factura elèctrica anual 

 
 
Taula 21.6. Cost circulant dels serveis industrials 

 
 

- Transport 
 
La indústria comercialitza el producte elaborat a tot Espanya. Per a fer-ho, es contracta un 

servei extern que s’encarrega del transport del producte i es paga proporcionalment a la 

quantitat de producte que es transporta. D’aquesta manera, es pot quantificar el cost del 

transport de cada producte, que depenent del cas, anirà a càrrec del consumidor final o de 

la indústria. 

 

Per al cas del transport del producte a botigues del sector, el preu del transport va a càrrec 

de la pròpia indústria i les comandes sempre es comercialitzaran en lots de caixes de 50 

productes. D’altra banda, si és el consumidor final qui compra el producte per internet, els 

Concepte	a	pagar Import	[€/any]
Energia 17.312,21
Potència	contractada 100.000,00
Factura	amb	base	aplicable	(5,11%) 123.310,38
Factura	amb	impositiu	(4,86%) 129.303,26
Factura	amb	IVA	(21%) 156.456,95

Servei	industrial Preu	[€/any]
Aigua 2.023,98 m3/any 0,69 €/m3 1.396,55
Electricitat 129.195,56 kWh/any 0,13 €/kWh 156.456,95
Biomassa 292.068,00 kg/any 0,21 €/kg 61.334,28

219.187,77

Preu	unitariQuantitat	utilitzada
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costos del transport aniran a càrrec de la indústria si supera un import mínim fixat, o a 

càrrec del consumidor final si l’import no se supera. Si el comprador és el consumidor final, 

depenent de la compra realitzada es comercialitzarà un volum de producte o un altre, però 

es considera una mitjana d’un volum de 10 paquets per comanda.   

 

En tots els casos anteriorment descrits, el transport suposa un cost per la indústria, però si 

el consumidor final ha de pagar-lo, es considerarà l’import del transport com un ingrés 

addicional i no suposarà una despesa per la indústria.   

 

Es projecte comercialitzar el 90% de la producció a botigues del sector, el 9,5% de la 

producció via online i el 0,5% de la producció a la pròpia agrobotiga.  

A la Taula 21.7 es pot veure el cost de transport unitari que suposa l’exportació de cada 

tipus de comercialització (s’ha acordat un import de 3,00 €/caixa independentment del 

volum d’aquesta) i el cost anual total de transport. 

 
Taula 21.7. Cost circulant del transport 

 
 

El percentatge de vendes per a cada una de les vies descrites, és calculat a partir de que la 

unitat mínima de venda, tant si és amb llauna com amb monodosis, és envasada en lots de 

20 dosis. Per tant, la unitat mínima de comercialització ascendeix als 34,770 milions de 

productes anuals. 

 

- Altres costos 
 

S’inclouen en aquest apartat costos derivats de l’oficina (telefonia, internet, material 

d’oficina), assegurances, gestors, publicitat, formació de treballadors, despeses de gestió 

d’aigües residuals i residus, entre d’altres.  S’estima un cost de 200.000,00 €/any. 

 

 

 

Tipus	de	comercialització Percentatge	
de	vendes

Productes	
transportats Preu	[€/any]

Botigues	del	sector 90 31.293.000,00 625.860,00 caixa	de	50	paquets 1.877.580,00
Internet,	consumidors	finals 9,5 3.303.150,00 330.315,00 caixa	de	10	paquets 990.945,00

2.868.525,00

Núm	de	caixes
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Costos de capital circulant totals  
 
El cost total de capital circulant es calcula com la suma dels costos descrits anteriorment, 

afegint a cada un el corresponent cost d’oportunitat, calculat com: 

 
𝐶𝑂 = 	𝑉k · 𝑡 · 𝑖 

 

On: · CO és el cost d’oportunitat dels costos circulants [€] 

· V0 és el valor del cost variable [€] 

· t és el temps mitjà d’immobilització [anys] 

· i és l’interès [tant per ú] 

 

A la Taula 21.8 es quantifiquen els costos d’oportunitat, per a cada cost circulant, i es 

determina el cost de capital circulant total. Es considera un interès del 2% i un temps mitjà 

d’immobilització d’1 any. 

 
Taula 21.8. Costos circulants totals 

 
 

Per tant, el cost del capital circulant total serà la suma del cost circulant i el cost 

d’oportunitat, que ascendeix a un valor de 30.947.911,82 €/any. 

 
21.2.3. Costos totals 

 
Els costos totals derivats  de la indústria seran la suma dels costos fixos de capital fix i els 

costos de capital circulant totals. Els costos totals ascendeixen a 31.325.355,39 €/any. 

 

Concepte Cost	circulant	[€/any] Cost	oportunitat	[€/any]
Préstec	bancari 563.780,90 11.275,62
Matèries	primeres 14.941.991,55 298.839,83
Envasos	i	embalatges 11.065.204,80 221.304,10
Mà	d'obra 482.400,00 9.648,00
Serveis	industrials 219.187,77 4.383,76
Transport 2.868.525,00 57.370,50
Altres 200.000,00 4.000,00
TOTAL 30.341.090,02 606.821,80
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21.2.4. Ingressos 
 
Els ingressos de la indústria seran els obtinguts de la venda del producte elaborat. Cal tenir 

en compte, però, que no s’obtindrà el mateix ingrés si el producte es ven a l’agrobotiga, a 

botigues del sector o a clients minoristes via internet.  

Ja que el producte elaborat és innovador i no existeix en el mercat català fins al moment, no 

es pot fixar el preu de venda a partir de la referència del preu de venda de la competència. 

Tot i que el cost de la matèria primera no és molt elevat, el procés d’elaboració i 

transformació del producte dóna un valor afegit al producte final.  

 

Per a tenir una referència del cost que suposa elaborar i transformar el producte, es calcula 

el cost que requereix cada paquet produït, considerant que la totalitat dels envasos és igual i 

no hi ha diferència de preu entre la comercialització en llauna o en bosses monodosis. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡	𝑑𝑒	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó =
31.325.355,39		€/𝑎𝑛𝑦

34.770.000		𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑠/𝑎𝑛𝑦
= 0,90	€/𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡 

 

Gràcies a l’elevada capacitat productiva, el cost unitari de producció del producte és 

relativament baix. Es fixa dons que es vendrà la llauna a 0,94 € als botiguer, guanyant 4 

cèntims en cada producte respecte el seu cost de producció. Les caixes de bosses 

monodosis es vendran a 0,97 €, per a compensar el cost addicional de l’envàs. Així doncs, 

els preus es fixen amb valors molt inferiors als que s’havien fet referència durant l’enquesta 

i, per tant, es projecta poder arribar a tot el públic. 

 

A la Taula 21.9, es determina el preu al que es vendrà cada tipus de producte als botiguers. 

A partir d’aquest preu, sabent que els botiguers hi guanyen un 30%, es fixa el preu de 

venda sense IVA. Aquest preu serà utilitzat per la venda del producte directament a 

l’agrobotiga i la venda del producte per internet. 

 
Taula 21.9. Preu de venda del producte a botiguers i P.V.P. 

 
 

Producte Preu	de	venda	a	botiguer P.V.P	(sense	IVA)
Llaunes 0,94 1,22
Caixes 0,97 1,26
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A la Taula 21.10 es fixen els ingressos totals obtinguts per la venda del producte, suposant 

els percentatges de vies de comercialització prèviament fixats i considerant que el 60% de la 

producció es realitza amb caixes i el 40% restant amb llaunes. Es considera que el 50% de 

les comandes online superen l’import mínim per a no pagar el transport i, a la resta, se’ls fa 

pagar un cost addicional de 1€ per la comanda (suposada de l’ordre de 10 paquets). 

 
Taula 21.9. Ingressos obtinguts 

 
 

21.2.5. Beneficis 
 
El benefici anual de la indústria serà la diferència entre els ingressos obtinguts per la venda 

del producte i els costos totals generats a l’activitat. Per tant, el benefici total anual de 

l’activitat és de 3.148.751,91 €/any. 

 

21.3. Inversió 
 
La inversió inicial per part del promotor és la necessària per a la construcció de la nau i 

l’equipament de la indústria amb la maquinària i mobiliari requerit.  

El total d’aquesta inversió es troba detallada en els amidaments i pressupost del projecte i 

ascendeix a la quantitat de 4.353.366,70 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipus	de	comercialització Tipus	de	producte Quantitat	[u/any] Ingressos	[€/u] Ingressos	[€/any]
Llauna 12.517.200,00 0,94 11.766.168,00
Caixa 18.775.800,00 0,97 18.212.526,00
Llauna 69.540,00 1,22 84.977,88
Caixa 104.310,00 1,26 131.534,91
Llauna 1.321.260,00 1,22 1.614.579,72
Caixa 1.981.890,00 1,26 2.499.163,29
Transport 165.157,50 1,00 165.157,50

34.474.107,30

Online

A	la	pròpia	agrobotiga

A	botiguers
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21.4. Cobraments i pagaments 
 
A partir dels cobraments i pagaments, ordinaris i extraordinaris en ambdós casos, es 

calculen els fluxos de caixa obtinguts durant els primers 25 anys del projecte. 

 

- Cobraments 
 

Els cobraments ordinaris corresponen als ingressos obtinguts de la venda del producte 

elaborat i, per tant, suposant una venda de la totalitat del producte final produït, es 

consideren uns cobraments ordinaris de 34.474.107,30 €/any.  

Per altra banda, els cobraments extraordinaris es donaran a l’any 0, al 10, el 15 i el 25, en 

concepte del préstec i del valor residual de la maquinària, les instal·lacions i les edificacions, 

respectivament. A l’any 0 el cobrament extraordinari serà igual a la inversió realitzada. A la 

Taula 21.11 es pot veure a quant ascendeix el valor residual de cada actiu per a la resta de 

cobraments extraordinaris.  

 
Taula 21.11. Valors residuals per a cobraments extraordinaris 

 
 

- Pagaments 
 

Els pagaments ordinaris són els costos requerits per a l’elaboració i transformació del 

producte i ascendeixen a un total de 30.341.090,02 €/any. 

Per altra banda, els pagaments extraordinaris, fan referència al retorn del préstec 

(pagament que afecta als primers 10 anys), a la reposició del 10% de la maquinària (any 

10) i a la renovació o millora del 15% de les instal·lacions (any 15). 

 

 

 

 

 

Concepte Any Import	[€] Valor	residual	[%] Cobrament	extraordinari
Préstec	bancari 0 4.346.167,27 100,00 4.346.167,27
Edificació 25 469.562,10 25,00 117.390,53
Maquinària 10 2.887.118,00 10,00 288.711,80
Instal·lacions 15 113.358,26 20,00 22.671,65
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- Flux de caixa 
 

A la Taula 21.12 es pot veure, per a cada any, els pagaments i cobraments que es realitzen i 

el flux de caixa total generat. 

 
Taula 21.12. Fluxos de caixa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Any Inversió	[€] Cobraments	ordinaris	
[€/any]

Cobraments	
extraordinaris	[€/any]

Pagaments	ordinaris	
[€/any]

Pagaments	
extraordinaris	[€/any]

Flux	de	caixa	
[€/any]

0 4.353.366,70 0,00 4.353.366,70 0,00 0,00 -4.353.366,70
1 34.474.107,30 0,00 30.341.090,02 563.780,90 3.569.236,37
2 34.474.107,30 0,00 30.341.090,02 563.780,90 3.569.236,37
3 34.474.107,30 0,00 30.341.090,02 563.780,90 3.569.236,37
4 34.474.107,30 0,00 30.341.090,02 563.780,90 3.569.236,37
5 34.474.107,30 0,00 30.341.090,02 563.780,90 3.569.236,37
6 34.474.107,30 0,00 30.341.090,02 563.780,90 3.569.236,37
7 34.474.107,30 0,00 30.341.090,02 563.780,90 3.569.236,37
8 34.474.107,30 0,00 30.341.090,02 563.780,90 3.569.236,37
9 34.474.107,30 0,00 30.341.090,02 563.780,90 3.569.236,37
10 34.474.107,30 288.711,80 30.341.090,02 852.492,70 3.569.236,37
11 34.474.107,30 0,00 30.341.090,02 0,00 4.133.017,28
12 34.474.107,30 0,00 30.341.090,02 0,00 4.133.017,28
13 34.474.107,30 0,00 30.341.090,02 0,00 4.133.017,28
14 34.474.107,30 0,00 30.341.090,02 0,00 4.133.017,28
15 34.474.107,30 22.671,65 30.341.090,02 17.003,74 4.138.685,19
16 34.474.107,30 0,00 30.341.090,02 0,00 4.133.017,28
17 34.474.107,30 0,00 30.341.090,02 0,00 4.133.017,28
18 34.474.107,30 0,00 30.341.090,02 0,00 4.133.017,28
19 34.474.107,30 0,00 30.341.090,02 0,00 4.133.017,28
20 34.474.107,30 0,00 30.341.090,02 0,00 4.133.017,28
21 34.474.107,30 0,00 30.341.090,02 0,00 4.133.017,28
22 34.474.107,30 0,00 30.341.090,02 0,00 4.133.017,28
23 34.474.107,30 0,00 30.341.090,02 0,00 4.133.017,28
24 34.474.107,30 0,00 30.341.090,02 0,00 4.133.017,28
25 34.474.107,30 117.390,53 30.341.090,02 0,00 4.250.407,80
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21.5. Avaluació econòmica 
 
A continuació es fa una avaluació econòmica del projecte per estudiar la seva rendibilitat a 

partir del càlcul del VAN, el VAN/k la TIR i el PAY-BACK. 

 

- Valor Actual Net (VAN) 
 

El VAN és la diferència entre el valor actualitzat dels fluxos de caixa generats anualment i la 

inversió. Representa la rendibilitat neta generada per l’activitat econòmica. Si el resultat del 

VAN és un número positiu, el projecte és rendible, i aquest es calcula a partir de la següent 

equació: 

 
𝑉𝐴𝑁 = 𝑉𝐴 − 𝐾 

 

On: · VAN és el valor actual net [€] 

 · VA és el valor actual [€] 

 · K és el valor de la inversió [€] 

 

El valor actual es calcula com: 

 

𝑉𝐴 =
𝐹𝑐

1 + 𝑖 i

i

k

 

On: · VA és el valor actual [€] 

 · Fc és el flux de caixa [€] 

 · i és la taxa d’actualització [tant per ú] 

 · n és la vida útil del projecte [anys] 

 

Per tant, per una taxa d’actualització del 2%, el VAN del projecte és de 66.995.604,09 € i, 

conseqüentment, es considera una gran viabilitat econòmica positiva en el projecte fent 

referència a aquest paràmetre.  
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- VAN/k 
 

El càlcul del VAN/k permet conèixer el benefici obtingut per a cada unitat monetària 

invertida en el projecte. 

 
𝑉𝐴𝑁
𝐾

= 15,39 

 

- Taxa Interna de Retorn (TIR) 
 
La TIR és directament proporcional a la rendibilitat de la inversió i és el tipus d’interès pel 

qual el VAN seria igual a zero. 

Per el present projecte, la TIR pren un valor del 78 % i, per tant, la inversió és rendible ja 

que és superior a l’interès bancari fixat. 
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- PAY-BACK 
 

El Pay-Back quantifica els anys que han de transcórrer per a recuperar la totalitat de la 

inversió des de l’any zero. A la Taula 21.13 es veu el flux de caixa actualitzat i acumulat per 

a cada any i es determina que la inversió es recupera el segon any. 

 
Taula 21.13: Càlcul del Pay-back 

 
 
 
 

 
 
 

Any Flux	de	caixa	actualitzat	
[€/any]

Flux	de	caixa	actualitzat	i	
acumulat	[€/any]

0 -4.353.366,70 -4.353.366,70
1 3.499.251,34 -854.115,36
2 3.430.638,57 2.576.523,22
3 3.363.371,15 5.939.894,37
4 3.297.422,70 9.237.317,07
5 3.232.767,35 12.470.084,41
6 3.169.379,75 15.639.464,17
7 3.107.235,05 18.746.699,22
8 3.046.308,88 21.793.008,10
9 2.986.577,33 24.779.585,43
10 2.928.016,99 27.707.602,42
11 3.324.033,03 31.031.635,45
12 3.258.855,92 34.290.491,37
13 3.194.956,78 37.485.448,15
14 3.132.310,57 40.617.758,72
15 3.075.104,06 43.692.862,78
16 3.010.679,13 46.703.541,91
17 2.951.646,21 49.655.188,12
18 2.893.770,79 52.548.958,91
19 2.837.030,19 55.385.989,10
20 2.781.402,15 58.167.391,25
21 2.726.864,85 60.894.256,10
22 2.673.396,91 63.567.653,01
23 2.620.977,36 66.188.630,37
24 2.569.585,65 68.758.216,02
25 2.590.754,77 71.348.970,79
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21.6. Conclusió 
 

Es considera que el projecte compta amb una viabilitat econòmica positiva ja que tots els 

paràmetres calculats han donat resultats satisfactoris.  

 

S’ha obtingut un valor del VAN superior a zero i, per altra banda, es considera que l’obtenció 

de 15,39 €/€ invertit és un valor molt favorable. 

Quant a la TIR, aquesta ha donat un valor molt superior a l’interès bancari fixat i, per últim, 

el Pay-back indica que el segon any es recupera la inversió, període de temps molt 

acceptable. 

 

Per tant, a partir de l’anàlisi realitzada en el present annex, es considera que el projecte té 

una viabilitat econòmica satisfactòria en tots els aspectes. 
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1. Plec de clàusules administratives 
 

1.1. Disposicions generals 
 

Article 1. Objecte del Plec de Condicions 
El present Plec de Condicions, com a part del Projecte bàsic i d’execució de d’una 

indústria elaboradora de te kombucha instantani, ubicada en el terme municipal de Olot, 

comarca de la Garrotxa, té per a finalitat regular l’execució de les obres fixant els nivells 

tècnics i la qualitat exigibles, precisant les intervencions que corresponen, segons el 

contracte, als diferents agents de l’edificació, així com les relacions entre tots ells i les 

seves corresponents obligacions per al compliment del contracte d’obra. 

 

Article 2. Documents que defineixen les obres 
Les obres són definides pel Plec de Condicions i pels documents constitutius del projecte: 

Memòria, Plànols, Amidaments i Pressupost. 

Són documents contractuals els documents de Plànols, Plec de Condicions i Pressupost, 

que s’inclouen en el present Projecte. Les dades incloses en la Memòria tenen caràcter 

merament informatiu. Qualsevol canvi en el plantejament de les obres que impliqui un 

canvi substancial respecte d’allò projectat haurà de posar-se en coneixement de la 

Direcció d’Obra per tal que l’aprovi, si s’escau, i redacti el projecte reformat 

corresponent. 

 

Article 3. Compatibilitats i relació entre els diversos documents 
En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec de 

Condicions, prevaldrà el que prescriu el Plec de Condicions. 

El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, 

haurà de ser executat com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a 

criteri de la Direcció d’Obra, la unitat d’obra estigui suficientment definida i tingui preu 

en el contracte. 

En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista 

haurà de notificar-ho al Director d’Obra, i aquest decidirà. En cap cas, el Contractista 

podrà resoldre directament, sense l’autorització expressa del Director d’Obra. En 

qualsevol cas, les contradiccions, errors o omissions que siguin advertits en aquests 
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documents pel Director d’Obra o pel Contractista hauran de quedar perfectament 

reflectits en l’Acta de comprovació del replantejament. 

 

Article 4. Documentació complementària 
 

Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econòmiques per a poder 

fixar un concurs o un Contracte d’Escriptura. 

Totes les unitats d’obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en la 

normativa de compliment obligatori per a aquest tipus d’instal·lacions, tant en l’àmbit 

nacional, autonòmic com municipal, i també aquelles que s’estableixin com obligatòries 

per a aquest projecte: 

 

- Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE) 

- Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció 

- Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 

- Instrucció de formigó estructural (EHE) 

- Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó 

estructural realitzats amb elements prefabricats (EFHE) 

- Control de qualitat de l'edificació. 

- Norma de construcció sismoresistent: part general i edificació (NCSR-02) 

- Mesures mínimes d’accessibilitat en els edificis 

- Regulació de la subcontractació en el sector de la construcció 

- Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis 

- Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials 

- Mesures de prevenció dels incendis forestals 

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i instruccions tècniques 

complementàries 

- Reglament d’aparells a pressió (MIE-AP) i instruccions tècniques 

complementàries. 

- Reglament d’aparells elevadors i manutenció (MIE-AEM) i instruccions tècniques 

complementàries 

- Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) 

- Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques (MI IF) i 

instruccions tècniques complementàries 
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- Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de 

càrregues que impliquin riscos, en particular dorsolumbars, als treballadors 

- Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball 

- Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors 

davant el risc elèctric 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors 

d’equips de protecció individual 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors 

dels equips de treball. 

- Protecció als treballadors dels riscos derivats de l’exposició al soroll durant el 

treball 

- Protecció de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats o 

que puguin derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques 

- Llei de la intervenció integral de l’Administració ambiental 

- Reglament dels serveis públics de sanejament 

- Llei de protecció de l’ambient atmosfèric 

- Llei de Residus 

- Llei de protecció contra la contaminació acústica 

 

En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes. 

 

1.2. Disposicions facultatives 
 

• Epígraf I. Delimitació general de funcions tècniques 
 

Article 5. Delimitació de funcions dels agents que intervenen 
Els diferents agents que intervenen en el procés d’edificació (Promotor, Projectista, 

Constructor, Director d’Obra, Director de l’Execució de l’Obra, Coordinador de Seguretat 

i Salut durant l’execució de l’obra, Entitats i Laboratoris de Control de Qualitat de 

l’Edificació) compliran amb les obligacions i les funcions que els assigna la Llei 

d’Ordenació de l’Edificació. 
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• Epígraf II. Drets i deures del Contractista 
 

Article 6. Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades 
Les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades en les obres objecte 

d’aquest Plec de Condicions hauran d’estar inscrites en el Registre d’Empreses 

Acreditades, i tenir la seva inscripció degudament renovada. 

 

Article 7. Verificació dels documents del Projecte 
Abans del començament de les obres, el Contractista indicarà per escrit que la 

documentació aportada li permet comprendre la totalitat de l’obra contractada, o en cas 

contrari, sol·licitarà els aclariments corresponents. 

 

Article 8. Pla de Seguretat i Salut 
El Contractista, una vegada analitzat el Projecte d’execució que contingui, si s’escau, 

l’Estudi de Seguretat i Salut o bé l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, presentarà el Pla de 

Seguretat i Salut a l’obra, perquè l’aprovi el tècnic que assumeixi les funcions de 

Coordinador de Seguretat i Salut durant l’Execució de l’Obra. 

 

Article 9. Projecte de control de qualitat 
El Contractista tindrà a la seva disposició el projecte de control de qualitat, si fos 

necessari per a l’obra, en el que s’especificaran les característiques i els requisits que 

hauran de complir els materials i unitats d’obra, i els criteris per a la recepció dels 

materials, segons estiguin avalats o no per segells o marques de qualitat, assajos, 

anàlisis i proves a realitzar, determinació de lots i altres paràmetres definits en el Projecte 

pel Projectista o en l’Obra pel Director de l’Execució de l’Obra. 

 

Article 10. Oficina a l’obra 
El Contractista habilitarà en l’obra una oficina en la que, com a mínim, hi haurà una taula 

o un espai suficient perquè es puguin desplegar i consultar els plànols. En aquesta 

oficina, el Contractista tindrà sempre a disposició de la Direcció de l’Obra: 

- el Projecte d’execució complet, inclosos els complements que pugui redactar el 

Director d’Obra 

- la Llicència d’Obres 
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- el Llibre d’Ordres i assistències 

- el Llibre d’Incidències 

- el Llibre de Subcontractació 

- el Pla de Seguretat i Salut 

- el Projecte de control de qualitat i el seu llibre de registre, si n’hi haguessin 

- la normativa de seguretat i salut 

- la documentació de les assegurances subscrites pel Contractista 

 

Article 11. Representació del Contractista. Cap d’Obra 
El Contractista ha de comunicar a la Propietat la persona designada com a representant 

seu a l’obra, el qual tindrà el caràcter de Cap d’Obra, que tindrà suficient nivell tècnic i 

dedicació plena. El Cap d’Obra tindrà facultats per a representar el Contractista i adoptar 

en tot moment les decisions que corresponguin a la Contracta. 

Quan la importància de les obres ho aconselli, i així es consigni en el Plec de Clàusules 

Administratives, el representant del Contractista serà un facultatiu de grau superior o 

grau mitjà, segons els casos. 

 

Article 12. Presència del Contractista en l’obra 
El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present 

durant la jornada legal de treball i acompanyarà al Director de l’Obra i al Director de 

l’Execució de l’Obra, en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició 

per a practicar els reconeixements que es considerin convenients i subministrant-los les 

dades necessàries per a la comprovació dels amidaments i de les liquidacions. 

 

El Cap d’Obra no podrà estar absent, sense el consentiment de la Direcció Facultativa, i 

haurà de notificar quina persona l’ha de representar en totes les funcions durant la seva 

absència. Quan no s’hagi efectuat la notificació anterior, es consideraran vàlides les 

notificacions que s’efectuïn a la persona de major categoria tècnica dependents de la 

Contracta que intervinguin en les obres o, en absència d’elles, les dipositades en la 

residència, designada com oficial, de la Contracta en els documents del projecte, fins i 

tot en absència o negativa de rebut per part dels dependents de la Contracta. 
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Article 13. Treballs no estipulats expressament 
És obligació del Contractista executar els treballs que calgui per a la correcta execució i 

aspecte de les obres, tot i que no estigui expressament determinat en els documents del 

Projecte, i sempre que ho disposi el Director d’Obra, dins dels límits de possibilitats que 

el pressupost habiliti per a cada unitat d’obra i tipus d’execució. 

En el cas que hi hagi manca d’especificació en el Plec de Condicions Particulars, 

s’entendrà que es requereix una modificació del Projecte amb consentiment exprés de 

la Propietat qualsevol variació que suposi un increment de preus d’alguna unitat d’obra 

per sobre del 20% o del total del pressupost per sobre del 10%. 

 

Article 14. Obres accessòries 
Es consideren obres accessòries aquelles que, atesa la seva natura, no poden ser 

previstes amb tots els detalls, sinó és a mesura que avança l’execució dels treballs. 

Les obres accessòries s’aniran construint així com es vagi coneixent la seva necessitat. 

Quan la seva importància ho exigeixi es construiran en base als projectes addicionals 

que es redactin. En els casos de menor importància es duran a terme conforme a la 

proposta que formuli el Director d’Obra. 

Les obres necessàries accessòries se subjectaran a les mateixes condicions que regeixen 

per a obres semblants en el contracte. 

 

Article 15. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del 
projecte 
La interpretació tècnica dels documents del Projecte correspon al Director d’Obra. El 

Contractista està obligat a sotmetre a aquest qualsevol dubte, aclariment o contradicció 

que sorgeixi durant l’execució de l’obra a causa del Projecte o de circumstàncies alienes, 

sempre amb anticipació suficient en funció de la importància de l’assumpte. El 

Contractista es farà responsable de qualsevol error de l’execució motivada per l’omissió 

d’aquesta obligació i conseqüentment haurà de refer, a càrrec seu, els treballs que 

corresponguin a la correcta interpretació del Projecte. 

Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 

indicacions dels plànols, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit 

al Contractista, qui està obligat a tornar els originals o les còpies signant l’apartat 

d’assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi de 

la Direcció Facultativa. 
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Qualsevol reclamació del Contractista en contra de les disposicions preses pels membres 

de la Direcció d’Obra s’haurà de dirigir, en el termini de 3 dies, contra qui l’hagi dictada, 

qui haurà de donar al Contractista el corresponent justificant de recepció, si el 

Contractista així ho sol·licita. 

 

Article 16. Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa del 
projecte 
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la 

Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través del Director d’Obra, davant la 

Propietat, si són d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els plecs 

de condicions corresponents. 

Contra les disposicions d’ordre tècnic de la Direcció Facultativa no s’admetrà cap 

reclamació, podent salvar la seva responsabilitat el Contractista, si així ho estima oportú, 

mitjançant exposició raonada dirigida al Director d’Obra, el qual podrà limitar la seva 

resposta al justificant de recepció, que en tot cas serà obligatori per a aquest tipus de 

reclamacions. 

 

Article 17. Recusació pel Contractista del personal nomenat pel Director 
d’Obra 
El Contractista no podrà recusar al personal nomenat pel Director d’Obra, ni demanar 

que per part de la Propietat es designin a altres facultatius per als reconeixements i 

amidaments. 

Quan el Contractista es cregui perjudicat per la tasca d’aquest personal, procedirà segons 

allò establert en l’article precedent, però sense que per aquesta causa es puguin 

interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

 

Article 18. Personal de l’obra 
El Contractista destinarà a l’obra la quantitat de treballadors, de reconeguda aptitud i 

experiència, que calgui per al volum i tipologia dels treballs a executar. El Contractista 

haurà de complir amb els requisits de qualitat en l’ocupació per a les empreses 

contractistes i subcontractistes que s’indiquen en el Reial Decret 1109/2007, de 24 

d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 

Subcontractació en el Sector de la Construcció. 
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El fet d’’incomplir aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per 

part del personal segons la tipologia dels treballs, facultarà al Director de l’Obra per a 

ordenar l’aturada de les obres sense cap dret a reclamació, fins que s’hagi solucionat la 

deficiència. 

 

Article 19. Faltes del personal de l’obra 
El Contractista està obligat a separar de l’obra aquell personal que, a criteri de la Direcció 

Facultativa, no compleixi amb les seves obligacions laborals, treballi defectuosament per 

manca de coneixements o actuï de mala fe. 

 

Article 20. Subcontractes 
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres Contractistes, amb 

subjecció a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i a la Llei reguladora de la 

Subcontractació en el Sector de la Construcció, i sense perjudici de les seves obligacions 

com a Contractista general de l’obra. 

 

Article 21. Subministrament dels materials 
El Contractista aportarà a l’obra tots els materials necessaris per a la construcció. La 

Propietat es reserva el dret de portar a l’obra aquells materials o unitats que cregui que 

beneficien la qualitat de l’obra contractada i amb preus d’acord o iguals als del 

pressupost acceptat. 

 

Article 22. Responsabilitats del Contractista 
El Contractista serà el responsable davant la Propietat dels actes i/o omissions de tots 

els empleats si són subcontractats, i dels agents i empleats d’aquests o qualsevol 

persona que realitzi algun dels treballs que hagi contractat. 

 

En conseqüència, el Contractista serà l’únic responsable i no tindrà dret a cap 

indemnització per l’augment de l’import que pugui ocasionar-li, ni per les maniobres 

equivocades que cometés durant la construcció. També serà responsable, davant dels 

tribunals dels accidents laborals, que per inexperiència o negligència es produïssin i 

s’atindrà a les disposicions de la Policia i a les lleis comunes sobre aquesta matèria. 
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El Contractista ha d’estudiar i comparar amb cura els documents de la Contracta i ha 

d’advertir immediatament a la Direcció Facultativa de qualsevol error o omissió que hi 

hagi. A més, no realitzarà cap treball sense els corresponents plànols, especificacions o 

ordres concretes. 

El Contractista ha de portar a terme tots els treballs d’execució de l’obra, amb els millors 

coneixements, experiència, destresa i atenció. Ell assumeix tota la responsabilitat dels 

mitjans de construcció emprats, mètodes i tècniques seguides, seqüències i 

procediments usats i de la coordinació de totes les parts de l’obra. 

El Contractista té l’obligació de complir totes les ordres verbals o escrites que emeti la 

Direcció Facultativa. Si a criteri del Director d’Obra hi hagués alguna part de l’obra mal 

executada, el Contractista tindrà l’obligació d’enderrocar-la i fer-la de nou les vegades 

que siguin necessàries fins que aconsegueixi l’aprovació del Director d’Obra, sense que 

tingui dret a cap indemnització, fins i tot si les males condicions de les obres s’haguessin 

percebut després de la recepció. 

El Contractista complirà amb totes les lleis, ordenances, regulacions emanades de les 

Autoritats Públiques relacionades amb l’execució de l’obra i ho notificarà a la Direcció 

Facultativa. Si el Contractista observa que algun dels documents de Contracta està en 

contradicció amb algun d’aquests aspectes, ho notificarà ràpidament a la Direcció 

Facultativa perquè procedeixi a la correcció. Si el Contractista executa algun treball bo i 

coneixent que aquest es contradiu amb les lleis, ordenances i regulacions, sense haver-

ho notificat a la Direcció Facultativa, assumirà tota la responsabilitat i haurà de fer-se’n 

càrrec dels imports que se’n derivin. 

 

Article 23. Desperfectes en les propietats veïnes 
Si el Contractista ocasionés algun desperfecte en les propietats veïnes, haurà de 

restaurar-les i deixar-les en l’estat que tenien en el començament de l’obra, fent-se 

càrrec de l’import. El Contractista adoptarà totes les mesures que cregui necessàries per 

tal d’evitar caigudes d’operaris, despreniments d’eines i materials que puguin ferir o 

matar alguna persona o animal. 
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• Epígraf III. Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el 
procés de l’edificació 

 

Article 24. Danys materials 
Les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l’edificació respondran 

davant la Propietat dels següents danys materials ocasionats en l’edifici dintre dels 

terminis indicats, comptats des de la data de recepció de l’obra, sense reserves o des de 

la solució d’aquestes: 

a) durant 10 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que 

afectin als elements estructurals, i que comprometin directament la resistència 

mecànica i l’estabilitat de l’edifici 

b) durant 3 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes dels 

elements constructius o de les instal·lacions que ocasionin l’incompliment dels 

requisits d’habitabilitat fixats en l’article 3 de la LOE 

c) durant 1 any, dels danys materials per vicis o defectes d’execució que afectin a 

elements d’acabat de les obres dins del termini d’1 any 

 

Article 25. Responsabilitat civil 
La responsabilitat civil serà exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes 

o omissions propis, com per actes o omissions de persones per les que s’hagi de 

respondre. 

No obstant això, quan es pugui individualitzar la causa dels danys materials o quedar 

degudament provada la concurrència de culpes sense que es pugui detallar el grau 

d’intervenció de cada agent en el dany produït, la responsabilitat s’exigirà solidàriament. 

Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d’un Projectista, aquests 

mateixos respondran solidàriament. Els projectistes que contractin els càlculs, estudis, 

dictàmens o informes d’altres professionals seran directament responsables dels danys 

que puguin derivar-se de la seva insuficiència, incorrecció o inexactitud, sense perjudici 

de la repetició que poguessin exercir contra els seus autores. 

El Contractista respondrà directament de los danys materials causats en l’edifici per vicis 

o defectes derivats de la imperícia, manca de capacitat professional o tècnica, 

negligència o incompliment de les obligacions atribuïdes al cap d’obra i a la resta de 

persones físiques o jurídiques que depenguin d’ell. 
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Quan el Contractista subcontracti amb altres persones físiques o jurídiques l’execució de 

determinades parts o instal·lacions de l’obra, serà directament responsable dels danys 

materials per vicis o defectes de la seva execució, sense perjudici de la repetició que es 

pugui produir. 

El Director d’Obra i el Director de l’Execució de l’Obra que signin el certificat final d’obra 

seran responsables de la veracitat i exactitud d’aquest document. 

Qui accepti la direcció d’una obra el Projecte de la qual no l’hagi elaborat ell mateix, 

assumirà les responsabilitats derivades de les omissions, deficiències o imperfeccions del 

projecte, sense perjudici de la repetició que li pogués correspondre davant el Projectista. 

Quan la Direcció d’Obra es contracti de manera conjunta a més d’un tècnic, tots ells 

respondran solidàriament sense perjudici de la distribució que entre ells correspongui. 

Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés 

de l’edificació, si es prova que van ser ocasionats de forma fortuïta, per força major, un 

acte d’un tercer o pel propi perjudicat pel dany. 

 

• Epígraf IV. Règim i organització de les obres 
 

Article 26. Direcció 
La interpretació tècnica del Projecte correspon al Director d’Obra, a qui el Contractista 

ha d’obeir sempre. 

Tota l’obra executada que, a criteri del Director d’Obra sigui defectuosa o no estigui 

d’acord amb les condicions d’aquest Plec, serà enderrocada i reconstruïda pel 

Contractista sense que pugui servir-li l’excusa que el Director d’Obra hagi examinat la 

construcció ni que hagi estat abonada en liquidacions parcials. 

 

Article 27. Modificacions 
El Director d’Obra està facultat per a introduir modificacions, d’acord amb el seu criteri, 

durant la construcció de qualsevol unitat d’obra, sempre que es compleixin les condicions 

tècniques referides en el Projecte i de manera que no origini canvis en l’import total de 

l’obra. 

El Contractista està obligat a realitzar les obres que se li encarreguin, resultants de 

modificacions del Projecte, tant si suposa un augment o una disminució o variació de 

l’import, sempre i quan aquest no alteri, per excés o per defecte, el 10% del valor 

contractat. 
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Article 28. Llibre d’Ordres i Assistències 
El Contractista disposarà, a l’obra, d’un Llibre d’Ordres i Assistències en el qual s’anotaran 

totes aquelles ordres que la Direcció Facultativa cregui oportú donar-li a través del Cap 

de l’Obra o d’una persona responsable, sense perjudici de les que li lliurin per ofici quan 

calgui, sota de les quals signarà com a senyal d’estar-ne assabentat. 

En aquest Llibre d’Ordres i Assistències s’indicarà, quan procedeixi, els extrems 

següents: 

a) les operacions administratives relatives a l’execució o a la regularització del 

contracte; notificacions de tota mena de documents (obres de servei, dissenys, 

modificacions, etc.) 

b) els resultats dels assaigs realitzats per laboratori i les mesures realitzades a l’obra 

c) les recepcions dels materials 

d) les incidències de detalls que siguin d’interès des del punt de vista de la qualitat 

ulterior dels treballs, del càlcul de preus, del cost, de la duració real dels treballs, 

etc. 

e) el desenvolupament de l’obra 

f) les incidències de l’obra susceptibles d’originar reclamacions per part del 

Contractista 

El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per al 

Contractista com les que figuren en el Plec de Condicions.  

 

Article 29. Llibre d’Incidències 
Sota la responsabilitat del tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat 

i Salut durant l’execució de les obres, existirà a l’obra un Llibre d’Incidències a disposició 

de la Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms, 

representants dels treballadors i persones o organismes competents en matèria de 

seguretat i salut en el treball, els quals podran realitzar anotacions en l’esmentat llibre. 

Efectuada qualsevol anotació, el Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució o 

quan no sigui necessària la designació de Coordinador, la Direcció Facultativa, ho hauran 

de notificar al Contractista afectat i als representants dels seus treballadors. Si l’anotació 

es refereix a qualsevol incompliment de les advertències o observacions prèviament 

anotades, o bé si hi ha un risc greu i imminent per a la seguretat dels treballadors que 

obligui a aturar els treballs, es comunicarà a l’autoritat laboral competent en un termini 

de vint-i-quatre hores. 
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Article 30. Llibre de Subcontractació 
El Contractista ha de disposar de Llibre de Subcontractació i conservar-lo a l’obra. En 

aquest llibre, el Contractista hi ha de reflectir, per ordre cronològic des del començament 

dels treballs, i amb anterioritat al començament d’aquests, totes i cada una de les 

subcontractacions realitzades en l’obra amb empreses subcontractistes i treballadors 

autònoms, amb la informació que fixa la Llei de la Subcontractació en el Sector de la 

Construcció. 

Cada nova subcontractació haurà de ser comunicada pel Subcontractista al Coordinador 

de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres i als representants dels treballadors 

de les diferents empreses que ja figurin en el Llibre de Subcontractació. 

 

Article 31. Accessos i entorn de l’obra 
El Contractista disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, el tancament d’aquesta 

i el seu manteniment durant l’execució de l’obra, podent exigir-ne la seva modificació o 

millora la Direcció Facultativa. 

 

Article 32. Replantejament 
El Contractista començarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant les 

referències principals que mantindrà com a base de posteriors replantejaments parcials. 

Totes les opcions i mitjans auxiliars que es necessitin per als replantejaments aniran a 

compte del Contractista, la qual cosa no li donarà dret a cap reclamació. 

El Contractista sotmetrà el replantejament a l’aprovació de la Direcció Facultativa. Una 

vegada aquesta hagi donat el seu vist-i-plau, prepararà l’acta replantejament, la qual 

anirà acompanyada d’un plànol, i que haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra. És 

responsabilitat del Contractista l’omissió d’aquest tràmit. 

El Contractista es farà càrrec de les estaques, senyals i referències que es deixin en el 

terreny com a conseqüència del replantejament, responsabilitzant-se que ningú les 

sostregui o canviï de lloc, així com de reposar els senyals desapareguts. 

 

Article 33. Inici i ritme d’execució dels treballs 
El Contractista començarà les obres amb el termini fixat en el Plec de Condicions 

particulars, desenvolupant-les de la forma necessària perquè els treballs s’executin dins 

dels terminis parcials fixats i, en conseqüència, l’execució total s’efectuï dins el termini 

exigit en el contracte. 
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El Contractista ha de comunicar, obligatòriament i per escrit, a la Direcció d’Obra la data 

de començament dels treballs amb un mínim de 3 dies d’antelació. 

El Director d’Obra indicarà en el Llibre d’Ordres i Assistències els dies amb inclemència 

atmosfèrica o amb altres circumstàncies de força major que comporten un període 

d’inactivitat que pot afectar els terminis d’execució. L’incompliment per part del 

Contractista dels terminis parcials o finals, fixats en el programa d’obra, faculta a la 

Propietat l’aplicació de les penalitzacions previstes en el present Plec de Condicions. 

En el pla de treball per al Contractista es consignarà, a efectes del termini parcial, les 

unitats d’obra a realitzar dins de cada termini, valorades als preus del Projecte. 

Igualment hi constarà la maquinària i mitjans auxiliars que el Contractista es comprometi 

a utilitzar en l’execució dels treballs. Un cop aprovat el pla, aquesta maquinària serà 

adscrita de manera fixa i permanent a l’obra i no es podrà retirar sense l’autorització 

expressa de la Direcció Facultativa. El compromís de la presència d’aquesta maquinària 

no expira en l’execució de la unitat d’obra per a la que hagi estat necessària, sinó que 

finalitza al termini dels treballs. Per tant, és necessari sol·licitar la corresponent 

autorització. per a retirar una màquina adscrita a l’obra malgrat que en aquest moment 

estigui inactiva o no es prevegi la seva utilització més endavant. 

De la mateixa manera, el Contractista haurà d’augmentar els mitjans auxiliars proposats 

i el personal tècnic sempre que el Director d’Obra comprovi que és necessari per al 

desenvolupament de les obres en el termini previst. Si en el transcurs dels treballs alguna 

màquina s’avariés, el Contractista té l’obligació de fer-la arranjar tot seguit o substituir-

la per una altra d’anàlogues característiques. Les avaries mecàniques no suposaran 

pròrrogues ni demores en el compliment dels terminis establerts. 

 

Article 34. Ordre d’execució dels treballs 
La determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte en aquells 

casos en els que, per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció d’Obra estimi convenient 

la seva variació. 

 

Article 35. Facilitats per a altres contractistes 
D’acord amb allò que resolgui la Direcció d’Obra, el Contractista general haurà de donar 

totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a 

la resta de contractistes que intervinguin en l’obra. Tot això sense perjudici de les 

compensacions econòmiques que hi pugui haver entre contractistes per utilització de 
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mitjans auxiliars o subministraments d’energia o altres conceptes. En el cas de litigi, els 

contractistes acataran el que resolgui la Direcció d’Obra. 

 

Article 36. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
Quan sigui necessari ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol accident, 

no s’interrompran els treballs sinó que es continuaran segons les instruccions donades 

pel Director d’Obra mentre es formula o tramita el projecte reformat. 

El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i materials el que la Direcció 

d’Obra disposi per a estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalcaments o qualsevol 

altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l’import del qual li 

serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d’acord amb el que 

s’acordi. 

 

Article 37. Pròrroga per causa de força major 
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Contractista, aquest no 

pogués començar les obres, hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en 

els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la 

contracta, previ informe favorable del Director d’Obra. El Contractista haurà d’exposar, 

en escrit dirigit al Director d’Obra, la causa que impedeix l’execució dels treballs i el 

retard que comportaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que 

sol·licita. 

 

Article 38. Responsabilitat de la Direcció d’Obra en el retard de l’execució de 
l’obra 
El Contractista no es podrà excusar de no haver complert els terminis d’execució 

estipulats, al·legant com a causa la manca de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, 

excepte si havent-ho demanat per escrit no se li haguessin proporcionat. 

 

Article 39. Condicions generals d’execució dels treballs 
Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions 

d’aquest que hagin estat aprovades i a les ordres que, sota la seva responsabilitat i per 

escrit, hagin entregat al Contractista el Director d’Obra o el Director d’Execució de l’Obra, 

dintre de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat en l’article 

13 (treballs no estipulats expressament). 
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Article 40. Profunditat dels fonaments 
Atesa la naturalesa de la fonamentació, les cotes de profunditat que consten en el 

Projecte no són, sinó una dada aproximada que pot confirmar-se o modificar-se 

totalment o parcial segons la natura del terreny, canvi que el Contractista, haurà 

d’assumir sense modificar l’import que en resulti. 

 

Article 41. Mitjans auxiliars 
Aniran a compte del Contractista tots els mitjans i màquines auxiliars que siguin 

necessaris per a la correcta execució de l’obra, el manteniment d’un bon aspecte i per a 

evitar accidents previsibles en funció de l’estat de l’obra i d’acord amb la normativa de 

protecció laboral vigent. 

 

Article 42. Conservació de les obres 
És obligació del Contractista la conservació en perfecte estat de les unitats d’obra 

realitzades fins a la data de la recepció per part de la Propietat i corrent al seu càrrec les 

despeses que se’n derivin. 

 

Article 43. Documentació d’obres ocultes 
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults al finalitzar l’execució, 

s’aixecaran plànols precisos per a que quedin perfectament definits. Aquests documents 

es realitzaran per triplicat, entregant-ne un al Director d’Obra, un altre al Contractista i 

l’últim a la Propietat. Aquests plànols, que han d’estar suficientment afitats, es 

consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments. 

 

Article 44. Obres defectuoses 
La Direcció Facultativa podrà acceptar o rebutjar les unitats d’obra que no s’ajustin al 

que s’especifica en el Projecte o en el Plec de Condicions, ja sigui per una mala execució 

o per una deficient qualitat dels materials o aparells utilitzats. En el primer cas, tenint en 

compte les diferències, el Director d’Obra fixarà un preu just, que el Contractista està 

obligat a acceptar. En cas de rebuig, es reconstruirà a compte del Contractista la part 

mal executada sense que aquest fet sigui motiu de reclamació econòmica o d’ampliació 

del termini d’execució. 
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Article 45. Obres i vicis ocults 
Si el Director d’Obra tingués raons fonamentades per a creure en l’existència de vicis 

ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, 

i abans de la recepció, les demolicions que cregui necessàries per a reconèixer els treballs 

que suposi defectuosos. 

Les despeses de la demolició i de la reconstrucció que s’ocasionin, seran a compte del 

Contractista, sempre que els vicis existeixin realment. En cas contrari, aquestes despeses 

aniran a càrrec del propietari. 

 

Article 46. Materials no utilitzables o defectuosos 
No es procedirà a la utilització i col·locació de materials i aparells sense que abans siguin 

examinats i acceptats pel Director de l’Execució de l’Obra, en els termes que prescriu el 

Plec de Condicions Tècniques Particulars. 

El Contractista haurà de disposar de les mostres i models necessaris, per a efectuar-hi 

les comprovacions, els assaigs o les proves preceptuades en el Plec de Condicions 

Tècniques Particulars. Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o 

no estiguessin perfectament preparats, el Director d’Execució de l’Obra donarà l’ordre al 

Contractista perquè els reemplaci per altres que s’ajustin a les condicions requerides o, 

a falta d’aquests, a les ordres del Director d’Obra. 

 

Article 47. Despeses ocasionades per anàlisis, proves i assaigs 
Totes les despeses originades per les anàlisis, proves i assaigs de materials o elements 

que intervinguin en l’execució de les obres seran a càrrec del Contractista. 

Tot assaig que no hagi estat satisfactori o que no ofereixi prou garanties, s’haurà de 

repetir, amb càrrec al Contractista. 

 

Article 48. Neteja de les obres 
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa 

com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 

necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin 

necessaris perquè l’obra tingui un bon aspecte. Si el Contractista no ho complís, la 

Propietat pot fer-ho a càrrec d’aquest. 
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Article 49. Obres sense prescripcions 
En l’execució de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions 

consignades explícitament en aquest Plec ni en la resta de documentació del Projecte, 

el Contractista s’atindrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa 

i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 

 

• Epígraf V. Recepcions i liquidacions 
 

Article 50. Proves abans de la recepció 
Abans de tenir lloc la recepció, i sempre que sigui possible, se sotmetran totes les obres 

a proves de resistència, estabilitat i impermeabilitat d’acord amb el programa de la 

Direcció Facultativa. Els assentaments, accidents, avaries o danys que es produeixin en 

aquestes proves a causa d’una construcció deficient o per manca de precaució, seran a 

càrrec del Contractista, únic responsable de les mateixes. 

 

Article 51. Recepció de les obres 
La recepció de les obres tindrà lloc dins dels 30 dies següents a la data de finalització de 

les mateixes, acreditada en el certificat final d’obra. 

Per a procedir a la recepció de les obres serà necessària l’assistència del Propietari, de 

la Direcció Facultativa i del Contractista o el seu representant degudament autoritzat. 

Després de realitzar un escrupolós reconeixement i si l’obra estigués d’acord amb les 

condicions d’aquest Plec, s’aixecarà un acta de recepció per duplicat, a la que 

s’adjuntaran els documents justificants de la liquidació final. Una de les actes quedarà 

en poder de la Propietat i l’altra s’entregarà al Contractista. 

Si les obres es troben en bon estat i han estat executades segons les condicions 

establertes, es consideraran rebudes sense reserves. 

Si les obres presenten defectes lleus i esmenables, es consideraran rebudes amb 

reserves. Aquest fet es farà constar explícitament en l’acta de recepció, en la que 

s’especificaran les instruccions del Director d’Obra al Contractista per a solucionar els 

defectes observats i es fixarà un termini per a esmenar-los. Una vegada vençut aquest 

termini, s’efectuarà un nou reconeixement en idèntiques condicions, amb la finalitat de 

procedir a la recepció de l’obra. Si en el nou reconeixement resultés que encara hi ha 

els defectes identificats prèviament, es declararà rescindida la contracta amb pèrdua de 

fiança, a no ser que la Propietat cregui oportú concedir un nou termini. 
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Article 52. Documentació final 
El Director d’Obra, assistit pel Contractista i els tècnics que hagin intervingut en l’obra, 

redactarà la documentació final de les obres, que es facilitarà a la Propietat. 

La documentació final d’obra, d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació, estarà 

constituïda per la documentació del seguiment de l’obra, la documentació de control de 

l’obra i el certificat final d’obra. Aquesta documentació final s’adjuntarà a l’acta de 

recepció, amb la relació identificativa dels agents que han intervingut durant el procés 

d’edificació, així com les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves 

instal·lacions. Aquesta documentació constituirà el llibre de l’edifici. 

 

Article 53. Termini de garantia 
Des de la data en què es realitza la recepció de les obres, es comença a comptar el 

termini de garantia, que serà d’un any. Durant aquest període, el Contractista es farà 

càrrec de totes aquelles reparacions de desperfectes imputables a defectes i vicis ocults. 

 

Article 54. Conservació dels treballs durant el termini de garantia 
La conservació i vigilància de les obres durant el termini de garantia aniran a càrrec del 

Contractista, sense que aquesta circumstància faci modificar les altres obligacions i el 

termini de garantia. 

Si l’edifici fos ocupat o utilitzat abans de finalitzar el termini de garantia, aniran a càrrec 

de la Propietat les neteges i reparacions causades per l’ús i a càrrec del Contractista les 

reparacions per vicis d’obra o per defectes en les instal·lacions. 

 

Article 55. Conservació dels treballs amb contracta rescindida 
Si el contracte d’execució es rescindís, el Contractista està obligat a retirar, en el termini 

que es fixi en el Plec de Condicions particulars, tota la maquinària, material i mitjans 

auxiliars, a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra en 

condicions de ser represa per una altra empresa. 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran amb els tràmits fixats en aquest Plec 

de Condicions, moment en què començarà a comptar el termini de garantia. 
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Article 56. Caràcter provisional de les liquidacions parcials 
Les liquidacions parcials són documents provisionals ja que estan subjectes a les 

certificacions i modificacions que resultin de la liquidació final, per la qual cosa no 

suposen l’aprovació ni recepció de les unitats d’obra que comprenen. 

La Propietat es reserva, en tot moment i especialment al fers efectives les liquidacions 

parcials, el dret a comprovar que el Contractista ha complert els compromisos referents 

al pagament de nòmines i materials invertits en l’obra. A tal efecte, el Contractista haurà 

de presentar els comprovants que se li exigeixin. 

 

Article 57. Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l’obra 
Una vegada rebudes les obres, el Director d’Execució de l’Obra efectuarà el seu 

amidament definitiu, per a la qual cosa comptarà amb l’assistència del Contractista o del 

seu representant. S’estendrà la corresponent certificació per triplicat la qual, una vegada 

aprovada pel Director d’Obra, servirà perquè la Propietat aboni el saldo resultant, 

descomptant la quantitat retinguda en concepte de fiança. 

 

Article 58. Liquidació final 
Un cop acabades les obres, es realitzarà la liquidació final que inclourà l’import de les 

unitats d’obra realitzades i les que constitueixen modificacions del Projecte, sempre i 

quan hagin la seva execució i preus hagin estat aprovats prèviament per la Direcció 

d’Obra. El Contractista no tindrà dret a formular reclamacions per augments d’obra que 

no estiguessin autoritzats per escrit per la Propietat, amb el vist-i-plau del Director 

d’Obra. 

 

Article 59. Liquidació en cas de rescissió 
En cas de rescissió del contracte, la liquidació es farà mitjançant un contracte liquidatari, 

que es redactarà d’acord amb les dues parts, i que inclourà l’import de les unitats d’obra 

realitzades fins a la data de rescissió. 
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• Epígraf VI. Facultats de la direcció d’obra 
 

Article 60. Facultats de la Direcció d’Obra 
 

A més de totes les facultats particulars, que corresponen al Director d’Obra i que s’han 

especificat en els articles anteriors, és missió específica seva efectuar la direcció i 

vigilància dels treballs que es realitzin en les obres, directament o per mitjà dels seus 

representants tècnics, els quals tindran autoritat tècnica legal, completa i indiscutible, 

fins i tot en allò no previst específicament en el present Plec de Condicions, sobre les 

persones i coses situades en l’obra i en relació amb els treballs que per a l’execució dels 

edificis i obres annexes es duguin a terme, podent fins i tot, però amb causa justificada, 

recusar al Contractista, si considera que adoptar aquesta resolució és útil i necessari per 

a la correcta marxa de l’obra. 

 

1.3. Disposicions econòmiques 
 

• Epígraf I. Base fonamental 
 

Article 61. Base fonamental 
Com a base fonamental de les Disposicions Econòmiques del Plec de Condicions 

Administratives, s’estableix el principi que el Contractista ha de percebre l’import de tots 

els treballs executats, sempre que aquests s’hagin dut a terme d’acord al Projecte i 

condicions generals i particulars que regeixin la construcció de l’edifici i obra annexa 

contractada. 

 

• Epígraf II. Garanties de compliment i fiança 
 

Article 62. Garanties 
El Director d’Obra podrà exigir al Contractista la presentació de referències d’altres 

entitats o persones per tal d’assabentar-se si aquest reuneix totes les condicions 

requerides per al correcte compliment del contracte. En el cas de ser sol·licitades, el 

Contractista haurà de presentar aquestes referències abans de la signatura del contracte. 
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Article 63. Fiança 
La fiança exigida al Contractista per a garantir el compliment del contracte s’establirà 

prèviament entre el Director de l’obra i el Contractista entre una de les següents: 

a) dipòsit previ, en metàl·lic, valors o aval bancari, del 10% del pressupost de l’obra 

contractada. 

b) descomptes del 10% aplicats sobre l’import de cada certificació abonada al 

Contractista. 

c) dipòsit del 5% del pressupost de l’obra contractada, més deduccions del 5% 

aplicades a l’import de cada certificació abonada al Contractista. 

 

Article 64. Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
Si el Contractista es negués a fer, per compte pròpia, els treballs necessaris per a enllestir 

l’obra en les condicions contractades, el Director de l’Obra, en nom i representació del 

Propietari, les manarà executar a un tercer o directament per a administració i abonarà 

el seu import amb la fiança dipositada, sense prejudici de les accions legals a que tingui 

dret el Propietari en el cas de que la fiança no cobrís l’import de les despeses efectuades 

en les unitats d’obra que no fossin admissibles. 

 

Article 65. Devolució de la fiança 
La fiança dipositada serà retornada al Contractista en un termini no superior a 15 dies, 

una vegada signada l’acta de recepció de l’obra, sempre i quan el Contractista acrediti 

que no existeix cap reclamació en contra seu per danys i perjudicis que siguin de la seva 

responsabilitat, per deutes de jornals o materials o per indemnitzacions derivades 

d’accidents ocorreguts en el treball o per altres causes. 

 

Article 66. Devolució de la fiança en el cas de que s’efectuïn recepcions 
parcials 
El Contractista tindrà dret a que se li retorni la part proporcional de la fiança si la 

Propietat, amb el vist-i-plau del Director d’Obra, accedís a efectuar recepcions parcials 

de l’obra. 
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• Epígraf III. Preus i revisions 
 

Article 67. Despeses 
Anirà a compte del Contractista el pagament de les nòmines, materials i eines, i de totes 

les despeses que s’originin fins a la finalització i lliurament de les obres. 

No hi haurà cap alteració de la qualitat estipulada, en concepte d’ajustament de les 

obres, encara que durant la realització es produeixin modificacions dels preus dels 

materials o jornals, sempre que per disposició oficial no representi un excés superior al 

5% de l’import de l’obra, pendent de realitzar aleshores. 

 

Article 68. Obres de millora o ampliació 
Si s’introduïssin millores en l’obra, sense augmentar la quantitat total del pressupost, el 

Contractista estarà obligat a executar-la amb la baixa proporcional. 

Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la 

quantitat del pressupost, el Contractista està obligat a executar-la amb la baixa 

proporcional. 

Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la 

quantitat del pressupost, el Contractista estarà obligat també a la seva execució, sempre 

que la valoració s’ordeni per escrit i vagi amb el vist-i-plau del Director de l’Obra. 

 

Article 69. Preus unitaris 
En els preus unitaris corresponents s’inclouran els costos directes, els costos indirectes, 

les despeses generals i el benefici industrial. 

 

Article 70. Preus contradictoris 
Si s’haguessin d’introduir noves unitats d’obra o canvis de qualitat en les unitats d’obra 

projectades o bé es produís algun cas excepcional o imprevist en què fos necessari la 

designació de preus contradictoris entre la Propietat i el Contractista, aquests preus els 

fixarà el Director d’Obra i hauran de ser acceptats pel Contractista. 

Si no hi hagués acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director d’Obra i 

el Contractista abans de començar l’execució dels treballs. Si no fos possible arribar a un 

acord, el Director d’Obra proposarà a la Propietat que adopti la resolució que cregui 

convenient, que podrà ser aprovatòria del preu exigit pel Contractista o bé, la segregació 
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de l’obra o instal·lació nova, per a ser executada per administració o per un altre 

adjudicatari diferent. 

 

Article 71. Revisió de preus 
Quan les obres es contractin a compte i risc, no s’admetrà la revisió dels preus 

contractats. No obstant això, en períodes en el que hi hagi increments importants en els 

preus de les nòmines i les seves 

cargues socials, o en la dels materials i transports, s’admetrà que es puguin revisar els 

preus contractats. 

Tan bon punt tingui lloc qualsevol augment de preus, el Contractista pot sol·licitar al 

Propietari una revisió de preus a l’alça. Totes dues parts acordaran el nou preu unitari 

abans d’iniciar o de continuar l’execució de la unitat d’obra on intervingui l’element el 

preu en el mercat del qual ha augmentat, així com la data a partir de la qual s’aplicarà 

el preu revisat i elevat, per a la qual cosa es tindrà en compte, quan s’escaigui, l’aplec 

de materials d’obra, en el cas de que estiguessin totalment o parcial abonats per la 

Propietari. 

Si la Propietat o el Director d’Obra en el seu nom, no estigués d’acord amb els nous 

preus que el Contractista percep com a normals en el mercat, el Director d’Obra tindrà 

la facultat de proposar al Contractista, i aquest té l’obligació d’acceptar-los. 

Si es produeix una baixada de preus, el Director d’Obra concertarà entre Propietat i 

Contractista la baixa a realitzar en els preus unitaris vigents en l’obra, en equitat amb 

l'experimentada per a qualsevol dels elements constitutius de la unitat d’obra i la data 

en què començaran a regir els preus revisats. 

 

Article 72. Reclamacions d’augment de preus 
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o 

observació, no podrà, sota pretext d’error i omissió, reclamar un augment dels preus 

fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveix de base per a l’execució de 

les obres. 

Tampoc s’admetrà cap reclamació del Contractista fonamentada en indicacions que, 

sobre les obres, es facin en la Memòria, ja que aquest document no serveix de base a 

la Contractació. 
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Les errors materials o aritmètics en les unitats d’obra o en el seu import, es corregiran 

en el moment en què s’observin, però no es tindran en compte a efectes de la rescissió 

del contracte, assenyalats en el Plec de Clàusules Administratives, sinó en el cas de que 

el Director d’Obra o el Contractista els haguessin fet notar dins del termini de quatre 

mesos comptats des de la data d’adjudicació. Les equivocacions materials no alteraran 

la baixa proporcional feta en la Contractació, respecte de l'import del pressupost que ha 

de servir de base a la mateixa, ja que aquesta baixa es fixarà sempre per la relació entre 

les xifres d’aquest pressupost, abans de les correccions i la quantitat ofertada. 

 

Article 73. Aplec de materials 
El Contractista queda obligat a executar els aplecs de materials o maquinària que la 

Propietat ordeni per escrit. 

Els materials aplegats, una vegada abonats per la Propietat, són propietat d’aquest, però 

el Contractista es responsabilitza de la seva custòdia i conservació. 

 

• Epígraf IV. Amidaments i valoracions dels treballs 
 

Article 74. Amidament de l’obra 
L’amidament de les obres concloses es farà segons el tipus d’unitat fixada en el 

corresponent pressupost. 

 

Article 75. Amidaments parcials i totals 
Els amidaments parcials es verificaran en presència del Contractista . 

Els amidaments finals es faran quan s’hagi enllestit l’obra, amb l’assistència del 

Contractista. 

Es redactarà una acta de verificació dels amidaments parcials i totals en què es farà 

constar la conformitat del Contractista o la del seu representant. En cas de 

disconformitat, el Contractista exposarà resumidament i amb reserva d’ampliar-les, les 

seves al·legacions. 

Els amidaments totals o parcials correspondran a les unitats d’obra completament 

enllestides, de manera que el Contractista no tindrà en compte les diferències que 

resultin entre les mesures reals i les del Projecte. 
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Article 76. Elements compresos en el pressupost 
En fixar els preus de les diferents unitats d’obra en el Pressupost, s’ha tingut en compte 

l’import de tots els elements referits als mitjans auxiliars de la construcció, així com tota 

mena d’indemnitzacions, impostos, multes o pagaments que s’hagin de fer per a 

qualsevol concepte, amb els que es trobin gravats els materials o les obres per l’Estat, 

Comunitat Autònoma, Comarca o Municipi. Per aquest motiu, no s’abonarà al 

Contractista cap import al respecte. 

Els preus de cada unitat inclouen també tots els materials, accessoris i operacions 

necessàries per tal de deixar l’obra completament enllestida. 

 

Article 77. Valoració de les obres 
La valoració s’haurà d’obtenir aplicant a les diverses unitats d’obra el preu que tingués 

assignat en el Pressupost, afegint-hi els percentatges corresponents a imprevistos i al 

benefici industrial, i descomptant-hi el percentatge corresponent a la baixa de la 

subhasta feta pel Contractista. 

 

Article 78. Valoració d’obres incompletes 
Quan per rescissió o altres causes fos necessari valorar les obres incompletes, s’aplicaran 

els preus del pressupost, sense que es pugui pretendre fer la valoració de la unitat d’obra 

fraccionant-la de manera diferent a la fixada en els quadres de descomposició de preus 

indicats en el Quadre de Preus número 2. 

En cap cas el Contractista tindrà dret a cap reclamació, fundada en la insuficiència, error 

o omissió dels preus dels quadres de preus, o en omissions de qualsevol dels elements 

que constitueix els preus referits. El Contractista tampoc no podrà reclamar al·legant 

que l’obra executada és major o menor que la projectada. 

 

Article 79. Altres obres 
Els preus de les unitats d’obra que s’executin per ordre del Director d’Obra i que no 

estaven inclosos en el Quadre de Preus, es valoraran conjuntament entre el Director 

d’Obra i el Contractista, estenent-se per duplicat l’acta corresponent. Si no s’arribés a 

cap acord, el Director d’Obra podrà fer executar aquestes unitats de la manera que 

cregui convenient. 
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La fixació del preu s’haurà d’acordar abans que s’executi l’obra afectada, però si per 

qualsevol motiu aquesta ja s’hagués executat, el Contractista estarà obligat a acceptar 

el preu determinat pel Director d’Obra. 

 

Article 80. Valoració d’unitats no contemplades en aquest Plec 
La valoració de les obres no contemplades en aquest Plec es realitzarà aplicant a cada 

una d’elles la mesura que es consideri més apropiada, en la forma i condicions que el 

Director d’Obra consideri justes, multiplicant el resultat final pel seu preu corresponent. 

 

Article 81. Errors en el pressupost 
El Contractista ha d’haver estudiat detalladament els documents del Projecte, de manera 

que si no ha fet cap observació sobre possibles errors o equivocacions que afectin els 

amidaments i als preus, no tindrà dret a cap reclamació si l’obra es realitza d’acord amb 

el Projecte i conté més unitats d’obra que les previstes. Si contràriament, el nombre 

d’unitats d’obra fos inferior, es descomptaran del Pressupost. 

 

Article 82. Resolució respecte a les reclamacions del Contractista 
El Director d’Obra remetrà, amb la pertinent certificació, les reclamacions valorades en 

l’article anterior, amb les que hagués fet el Contractista com a reclamació, acompanyant-

hi un informe. 

La Propietat acceptarà o desestimarà aquestes reclamacions, segons ho cregui pertinent 

en justícia i després de reconèixer les obres, si es cregués convenient. 

 

Article 83. Pagament de les obres 
El Propietari efectuarà els pagaments en els terminis prèviament establerts. L’import dels 

pagaments correspondrà al de les Certificacions d’obra expedides pel Director d’Obra. 

 

Article 84. Suspensió dels treballs 
El Propietari es reserva el dret de suspendre les obres, i d’abonar al Contractista els 

treballs realitzats, els materials acumulats realment necessaris per a l’obra fins a la data 

de suspensió. 

En cap cas podrà el Contractista, al·legant retards en els pagaments, suspendre treballs 

ni executar-los a menor ritme del que els hi correspongui, segons el termini en què han 

d’acabar-se. 
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Article 85. Millores d’obres lliurement executades 
Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del Director d’Obra, utilitzi materials de 

major qualitat, grandària o preu, o bé introdueixi modificacions en l’obra sense que li 

hagin estat demanades, o qualsevol altra modificació que a criteri del Director d’Obra 

sigui beneficiosa, només tindrà dret a que se li pagui el que li correspondria en el cas 

d’haver construït l’obra amb estricta subjecció a allò projectat i contractat. 

 

• Epígraf V. Indemnitzacions 
 

Article 86. Indemnitzacions per retard en el termini de finalització de les obres 
L’import de la indemnització que ha d’abonar el Contractista per retard no justificat en 

el termini de finalització de les obres contractades, serà d’una quantitat fixada per cada 

dia feiner de retard des del dia d’acabament de les obres fixat en el calendari d’obra. 

Aquesta quantitat s’acordarà entre les parts contractants abans de la signatura del 

contracte, però no serà inferior al 4,5% de l’import total dels treballs contractats. 

Aquestes quantitats es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 

 

Article 87. Indemnitzacions per retard en els pagaments 
Si la Propietat no efectués els pagaments d’obra executada dins del mes següent al 

termini convingut, el Contractista tindrà dret a percebre el pagament d’un 4,5% anual 

en concepte d’interès de demora, durant l’espai de temps del retard i sobre l’import de 

l’esmentada certificació. 

Si transcorreguts dos mesos després d’aquest primer termini d’un mes el pagament no 

s’hagués fet efectiu, el Contractista té dret a la resolució del contracte, es procedirà a la 

liquidació corresponent de les obres executades i dels materials aplegats, sempre que 

aquests reuneixin les condicions fixades i que la seva quantitat no superi la necessària 

per a finalitzar l’obra contractada. 

Això no obstant, es refusarà qualsevol sol·licitud de rescissió de contracte fonamentada 

en retard de pagaments quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol·licitud 

ha invertit en obra o en materials aplegats admissibles la part de pressupost 

corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat en el contracte. 
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Article 88. Indemnització per danys de causa major 
El Contractista no tindrà dret a indemnització per causes de pèrdues, avaries o perjudici 

ocasionats en les obres, excepte en els casos de força major. Als efectes d’aquest article, 

es consideren com a danys de causa major únicament els següents: 

a) incendis causats per descàrregues elèctriques atmosfèriques 

b) danys produïts per terratrèmols i sismes marins 

c) danys produïts per vents huracanats, marees i crescudes de rius superiors a les 

que siguin previsibles en el país, i, sempre que hi hagi constància inequívoca de 

que el Contractista va prendre les mesures possibles, dins els seus mitjans, per 

evitar o atenuar els danys 

d) els que provinguin de moviments de terrenys en què són construïdes les obres 

e) les destrosses ocasionades violentament a mà armada, temps de guerra, 

moviments populars o robatoris tumultuosos 

La indemnització es referirà exclusivament al pagament de les unitats d’obra ja 

executades o als materials aplegats a peu d’obra. En cap cas la indemnització 

comprendrà mitjans auxiliars, maquinària o instal·lacions propietat de la Contracta. 

 

Article 89. Renúncia 
El Contractista renuncia a la indemnització per l’augment que poguessin sofrir els 

materials o jornals especificats en els diversos documents del Projecte, per bé que té 

dret a demanar una revisió de preus com s’especifica en l’article 13 del Plec de Clàusules 

Administratives. 

 

• Epígraf VI. Varis 
 

Article 90. Millores, augments i/o reduccions d’obra 
No s’admetran millores d’obra, excepte quan el Director d’Obra hagi ordenat per escrit 

l’execució de nous treballs o que millorin la qualitat dels treballs contractats, així com la 

dels materials i aparells previstos en el Contracte. Tampoc s’admetran augments d’obres 

en les unitats contractades, excepte en el cas d’error en els amidaments del Projecte, 

excepte que el Director d’Obra ordeni, també per escrit, l’ampliació de les contractades. 

En tots aquests casos serà condició indispensable que les parts contractants, abans de 

l’execució o de signar el contracte, acordin per escrit els imports totals de les unitats 
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millorades, els preus dels nous materials o aparells a emprar i els augments que totes 

aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l’import de les unitats contractades. 

Se seguirà el mateix criteri i procediment quan el Director d’Obra introdueixi innovacions 

que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades. 

 

Article 91. Unitats d’obra defectuoses però acceptables 
Quan per qualsevol motiu calgués valora una obra defectuosa però acceptable a criteri 

del Director d’Obra, aquest determinarà el preu una vegada escoltat el Contractista, qui 

haurà de conformar-se amb la resolució de la Direcció Facultativa, excepte si, estant dins 

del termini d’execució, prefereix enderrocar l’obra i refer-la d’acord amb les condicions, 

sense superar aquest termini. 

 

Article 92. Assegurança de les obres 
El Contractista està obligat a assegurar l’obra contractada, durant tot el temps que duri 

la seva execució, fins a la recepció. La quantitat de l’assegurança coincidirà, en tot 

moment, amb el valor que tinguin, per contracta, els objectes assegurats. 

L’import abonat, en cas de sinistre, per la societat asseguradora s’ingressarà en compte, 

a nom del Propietari, per tal que amb càrrec a aquest, es pagui l’obra que es construeixi 

a mesura que aquesta es vagi executant. El reintegrament d’aquesta quantitat al 

Contractista s’efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. 

En cap cas, excepte si hi ha conformitat expressa del Contractista palesa en un document 

públic, el Propietari podrà disposar d’aquest import per a usos aliens als de la construcció 

de la part sinistrada. 

La infracció d’allò exposat anteriorment serà motiu suficient perquè el Contractista pugui 

rescindir la contracta, amb devolució de la fiança, pagament complet de despeses, 

materials aplegats, i una indemnització equivalent a l’import dels danys causats al 

Contractista pel sinistre i que no li haguessin estat abonats, però només en proporció 

equivalent a allò que suposi la indemnització abonada per la companyia asseguradora, 

respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, els quals seran valorats per a tals 

efectes pel Director d’Obra. 

En les obres de reforma o reparació es fixarà, prèviament, la proporció d’edifici que s’ha 

d’assegurar i la seva quantia. Si no es preveiés res al respecte, s’entendrà que 

l’assegurança ha de comprendre tota la part de l’edifici afectat per l’obra. 
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Els riscos assegurats i les condicions que figuren en la pòlissa d’assegurances, el 

Contractista els posarà en coneixement del Propietari abans de contractar-los, amb 

l’objecte de conèixer la seva prèvia conformitat o bé el seu rebuig. 

 

Article 93. Conservació de l’obra 
Si el Contractista, tot i ser la seva obligació, es desentén de la conservació de l’obra 

durant el termini de garantia, en el cas de que l’edifici no hagi estat ocupat per la 

Propietat abans de la recepció, el Director d’Obra, en representació de la Propietat, podrà 

disposar de tot el que sigui necessari perquè s’atengui a la custòdia, neteja i tot allò que 

calgués per a una correcta conservació, pagant-se les despeses a compte de la 

Contracta. 

Quan el Contractista abandoni l’edifici, tant per finalització de les obres com per rescissió 

de contracte, està obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que fixi el Director 

d’Obra. 

Després de la recepció de l’edifici i en el cas de que la seva conservació vagi a càrrec del 

Contractista, no hi haurà d’haver més eines, estris o materials que els indispensables per 

a la seva custòdia i neteja i per als treballs que calgués executar. 

En tot cas, estigui l’edifici ocupat o no, el Contractista està obligat a revisar i reparar 

l’obra durant el termini indicat, procedint en la forma prevista en el present Plec de 

Condicions Econòmiques. 

 

Article 94. Ús del Contractista de l’edifici o de béns de la Propietat 
 

Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia 

autorització de la Propietat, edificis o faci ús de materials o eines que pertanyin al 

Propietari, tindrà l’obligació de reparar-los i conservar-los per a poder-los lliurar, quan 

acabi el contracte, en perfecte estat de conservació, substituint els que s’haguessin 

inutilitzat, sense cap dret a indemnització per aquesta substitució ni per les millores fetes 

en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 

En el cas de que al finalitzar el contracte i fer lliurament del material, propietats o 

edificacions, el Contractista no hagués complert amb allò previst en el paràgraf anterior, 

ho farà la Propietat a costa del Contractista i amb càrrec a la fiança. 
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Article 95. Pagament d’arbitris 
El pagament d’impostos i arbitris en general que calgui efectuar durant el temps 

d’execució de les obres i per conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, 

correran a càrrec del Contractista, si en les condicions particulars del Projecte no 

s’estipula el contrari. No obstant això, s’haurà de reintegrar al Contractista l’import de 

tots aquells conceptes que el Director d’Obra consideri justos.  

 

1.4. Disposicions legals 
 

Article 96. Generalitats 
El present apartat s’entén com a orientatiu per a la formulació del contracte entre el 

Propietari i el Contractista. 

 

Article 97. Condicions que ha de reunir el Contractista 
Poden ser Contractistes d’obres, totes aquelles persones físiques que es trobin en 

possessió dels seus drets civils segons les lleis vigents, així com les persones jurídiques 

legalment constituïdes i reconegudes tant a Espanya com a la Unió Europea. Queden 

exclosos: 

a) els que no tinguin la inscripció en vigor en el Registre d’Empreses Acreditades 

b) els qui es trobin processats criminalment, si els hagués estat aplicat acte 

resolutori de presó 

c) els qui tinguessin fallides, amb suspensió de pagaments o amb béns intervinguts 

d) els qui en contractes anteriors amb l’Administració no haguessin complert els 

seus compromisos 

e) els que fossin constrets com a deutors als cabals públics, com a contribuents 

 

Article 98. Sistema de contractació 
L’execució de les obres es podrà contractar per qualsevol dels següents sistemes: 

a) per preu d’alçat: comprendrà l’execució de totes les obres o bé només part de la 

mateixa, amb subjecció estricta als documents del Projecte i a la xifra acordada 

b) per unitats d’obra executades, d’acord amb els documents del Projecte i a les 

condicions particulars que en cada cas s’estipuli 

c) per administració directa o indirecta, d’acord amb els documents del Projecte i a 

les condicions particulars que en cada cas s’estipuli 
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d) per contractes de mà d’obra. En aquesta modalitat el subministrament de 

materials i mitjans auxiliars aniran a càrrec de la Propietat. La resta de condicions 

seran idèntiques a les dels casos anteriors 

 

Article 99. Sistema de contractació 
L’adjudicació de les obres es realitzarà per adjudicació directa. 

 

Article 100. Formalització del contracte 
Els contractes es formalitzaran mitjançant un document privat que podrà elevar-se a 

escriptura pública a petició de qualsevol de les parts i d’acord amb les disposicions 

vigents. Aniran a càrrec de l’adjudicatari, totes les despeses que ocasionin l’extensió del 

document en què es consigna la contracta. 

 

Article 101. Responsabilitat del Contractista 
El Contractista és responsable de l’execució de les obres en les condicions establertes 

en el contracte i en els documents que constitueixen el Projecte. En conseqüència, el 

Contractista estarà obligat a l’enderrocament i reconstrucció de les parts d’obra mal 

executades, sense que pugui escudar-se en el fet que ja hagin estat abonades en 

liquidacions parcials. 

 

Article 102. Accidents de treball i danys a tercers 
En cas d’accidents que tinguin lloc amb motiu i en l’exercici dels treballs per a l’execució 

de les obres, el Contractista s’atindrà a allò disposat en la legislació vigent, essent, en 

tot cas, únic responsable del seu compliment i sense que, per cap concepte, pugui 

quedar afectada la Propietat per responsabilitats de qualsevol tipus. 

El Contractista té l’obligació d’adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions 

vigents preceptuïn, per tal d’evitar, en la mesura que sigui possible, accidents als 

treballadors i a persones alienes a les obres, no només en les bastides, sinó també en 

tots els indrets perillosos de l’obra. 

De tots els accidents i perjudicis que es generin perquè el Contractista no compleix la 

legislació sobre seguretat i salut laboral, ell o el seu representant a l’obra, en serà l’únic 

responsable, ja que es considera que en els preus contractats estan incloses totes les 

depeses necessàries per a complir degudament aquestes disposicions legals. 
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El Contractista serà el responsable de tots els accidents que per inexperiència o 

negligència es produïssin tant en l’edificació on es realitzen les obres, com en les zones 

annexes. Per tant, anirà a compte seu els pagaments de les indemnitzacions a qui 

correspongui, i quan correspongui, de tots els danys i perjudicis que s’hagin causat per 

les operacions d’execució de les obres. 

El Contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la 

matèria i haurà d’exhibir, quan fos requerit, el justificant d’aquest compliment. 

 

Article 103. Causes de rescissió del contracte 
Es consideraran causes suficients de rescissió les que a continuació s’assenyalen: 

a) la mort o incapacitat del Contractista 

b) la suspensió de pagaments del Contractista 

c) les alteracions del Contracte per les causes següents: 

1. la modificació del Projecte de manera que presenti alteracions fonamentals 

a criteri del Director d’Obra, i sempre que representi una oscil·lació d’un 

25% per excés o defecte, com a mínim, del seu import 

2. la modificació d’unitats d’obra, sempre que aquestes representin variacions 

per excés o defecte del 40% com a mínim d’algunes de les unitats que 

figuren en els amidaments del Projecte modificat 

3. la suspensió d’obra començada, i en tots els casos, sempre que per causes 

alienes a la Contracta no s’iniciïn les obres adjudicades dins del termini de 

tres mesos a partir de l’adjudicació. En aquest cas, la devolució de la fiança 

serà automàtica 

4. la suspensió d’obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi 

sobrepassat un any 

5. que la Contracta no hagi iniciat els treballs dins del termini assenyalat en 

les condicions particulars del Projecte 

6. l’incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui negligència o 

mala fe amb prejudici dels interessos de l’obra 

7. la finalització del termini d’execució de l’obra, sense haver assolit la fi dels 

treballs 

8. l’abandonament de l’obra sense causa justificada 

9. la mala fe en l’execució de l’obra 
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En els casos a) i b), si els hereus o síndics oferissin dur a terme les obres, sota les 

mateixes condicions estipulades en el Contracte, el Propietari pot admetre o refusar 

l’oferiment, sense que en aquest últim cas hi hagi dret a cap indemnització. 

 

Article 104. Liquidació en cas de rescissió de contracte 
Sempre que el contracte sigui rescindit per causa aliena a mancances de compliment del 

Contractista, se li abonaran totes les obres executades d’acord amb les condicions 

prescrites, i tots els materials aplegats a peu d’obra sempre que siguin de rebut i de 

qualitat, i aplicant-los els preus fixats en el Quadre de Preus número 1. 

Les eines, estris i mitjans auxiliars de la construcció que s’estiguin utilitzant en el moment 

de la rescissió, restaran a l’obra fins a la seva finalització i s’abonarà al Contractista una 

quantitat fixada prèviament de comú acord per aquest concepte. 

Si el Director d’Obra cregués oportú no conservar aquestes eines del Contractista, 

s’abonarà l’obra feta fins aleshores, i els materials aplegats a peu d’obra que reuneixin 

les degudes condicions i siguin necessaris. Es descomptarà un 15% en qualitat 

d’indemnització per danys i perjudicis, sense que mentre durin les obres el Contractista 

pugui entrebancar la marxa dels treballs. 

 

Article 105. Impostos de tramitació del contracte 
El Contractista es farà càrrec dels impostos que s’originin per la tramitació del contracte. 

Si s’exigís que el Propietari pagués algun d’aquest impostos, el Contractista li abonarà 

l’import i també els imports que puguin produir-se per multes i interessos. 

 

Article 106. Jurisdicció 
Per a totes aquelles qüestions, litigis o diferències que puguin sorgir durant o després 

dels treballs, les parts se sotmetran a judici d’amigables componedors nomenats en 

nombre igual per elles i presidit pel Director d’Obra i, en últim terme, als Tribunals de 

Justícia del lloc on resideixi la Propietat, amb expressa renúncia del fur domiciliari. 
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2. Plec de condicions tècniques particulars 
 

2.1. Prescripcions sobre els materials 
 

• Epígraf I. Condicions generals 
 

Article 1. Condicions generals 
Tots els materials que s’instal·laran han de ser de primera qualitat, compliran les 

especificacions i tindran les característiques indicades en el Projecte i en la normativa 

vigent. En aquells casos en què així s’hagi establert, els materials instal·lats portaran el 

marcatge CE. 

Qualsevol especificació o característica de materials que consti en un dels documents 

del Projecte, malgrat no constar en la resta, és igualment obligatòria. 

Un cop adjudicada l’obra definitivament i abans del seu inici, el Contractista presentarà 

a la Direcció Facultativa els catàlegs, cartes mostres, certificats de garantia o 

d’homologació dels materials que s’hagin d’utilitzar. No es podran instal·lar materials que 

no hagin estat acceptats prèviament. 

La Direcció Facultativa dictaminarà quins són els materials que reuneixen les condicions 

adequades. Els que no les reuneixin, seran retirats, demolits o reemplaçats durant 

qualsevol de les etapes de l’obra o dels terminis de garantia. 

El transport, la manipulació i la utilització dels materials es farà de manera que no alterin 

les seves característiques, i no ocasioni cap deteriorament de les seves formes o 

dimensions. 

 

Article 2. Proves i assajos de materials 
Tots els materials referits en aquest Plec podran ser sotmesos a les proves o assajos 

necessaris per acreditar la seva qualitat, els quals aniran a compte del Contractista. Les 

proves o assajos es podran fer a la fàbrica d’origen, als laboratoris oficials o a la mateixa 

obra, segons cregui convenient el Director d’Obra. En cas de discrepància, els assajos o 

les proves s’efectuaran en el laboratori oficial que el Director Director d’Obra designi. 

Qualsevol altra anàlisi que hagi estat especificada i sigui necessari utilitzar, haurà de ser 

aprovada per la Direcció d’Obra. 
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Article 3. Materials no consignats en el Projecte 
Els materials no consignats en el Projecte que originin preus contradictoris hauran de 

reunir les condicions que fixi la Direcció d’Obra, sense que el Contractista tingui dret a 

cap reclamació per les condicions que s’exigeixin. 

 

• Epígraf II. Condicions que han de complir els materials 
 

Article 4. Àrids per a formigons i morters 
La natura dels àrids i la seva preparació han de permetre garantir l’adequada resistència 

i durabilitat del formigó, així com les restants característiques que s’exigeixin en el Plec 

de Condicions Tècniques Particulars. 

Com a àrids per la fabricació de formigons es poden emprar sorres i graves existents en 

jaciments naturals, matxucats o altres productes que s’utilitzin de forma habitual en la 

pràctica constructiva o resultin aconsellables com a conseqüència d’estudis realitzats en 

un laboratori oficial. En qualsevol cas, complirà les condicions de la Instrucció de Formigó 

Estructural (EHE). 

Quan no es tinguin antecedents sobre la utilització dels àrids disponibles, o que s’utilitzin 

per a altres aplicacions diferents de les ja sancionades per la pràctica, es realitzaran 

assaigs d’identificació mitjançant les anàlisis que convinguin en cada cas. 

Si s’utilitzen escòries siderúrgiques com a àrid, es comprovarà prèviament que són 

estables, de manera que no continguin silicats inestables ni compostos ferrosos, amb el 

mètode d’assaig UNE 7243. 

Es prohibeix l’ús d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

Els àrids utilitzats compliran amb les limitacions de grandària fixades en l’EHE. 

 

Article 5. Aigua per a amassament de formigons i morters 
L’aigua per a l’amassament de formigons i morters, a més de les prescripcions que fixa 

l’EHE, haurà de complir amb les següents: 

- pH superior a 5 (UNE 7234:71) 

- substàncies solubles inferiors a 15 g/l, segons UNE 7130:58 

- sulfats inferiors a 1 g SO4/l, segons assaig UNE 7131:58 

- ió clor per a formigó amb armadures, inferior a 6 g/l, segons UNE 7178:60 

- greixos o olis de qualsevol classe, inferiors a 15 g/l, segons UNE 7235 

- absència absoluta de glúcids, segons assaig UNE 7132:58 
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Article 6. Additius per a formigons i morters 
Els additius que s’utilitzin per a millorar les característiques d’adormiment, enduriment, 

plasticitat i inclusió de l’aire del formigó o del morter hauran de complir amb els límits 

fixats en l’EHE i, a més: 

- si s’utilitza clorur càlcic com a accelerador, la seva dosificació serà igual o inferior 

del 2% del pes del ciment i si es tracta de formigonar amb temperatures molt 

baixes, del 3,5% del pes del ciment 

- si s’utilitzen airejants per a formigons normals, la seva proporció serà tal que la 

disminució de la resistència a compressió produïda per la inclusió de l’airejant 

sigui inferior al 20%. En cap cas la proporció d’airejant serà superior del 4% del 

pes del ciment 

- si s’utilitzen colorants, la proporció serà inferior al 10% del pes del ciment. No 

s’empraran colorants orgànics 

 

Article 7. Ciment per a formigons i morters 
El ciment per a formigons i morters es podrà emmagatzemar en sacs o a granel. En el 

primer cas, el magatzem protegirà contra la intempèrie i la humitat, tant del sòl com de 

les parets. Si s’emmagatzema a granel, no es podran barrejar en un mateix lloc ciments 

de diferents qualitats i procedències. 

S’exigirà al Contractista la realització d’assaigs, d’acord amb la normativa vigent i en 

laboratoris oficials, que demostrin que els ciments compleixen amb les condicions 

exigides. 

 

Article 8. Acer laminat d’alta adherència en rodons per a armadures 
S’acceptaran acers d’alta adherència que portin el segell de conformitat emès per un 

organisme homologat. Aquests acers vindran marcats de fàbrica amb senyals indelebles 

per a evitar confusions en el seu ús. No presentaran ovals esquerdes, bufats, ni minves 

de secció superiors al 5%. El mòdul d’elasticitat serà igual o superior a 2.100.000 kp/cm². 

Es preveu que el límit elàstic de l’acer sigui de 4.200 kp/cm², de manera que la seva 

càrrega de trencament no serà inferior a 5.250 kp/cm². 

Per a la resta de propietats, es tindran en compte les que fixa l’EHE. 
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Article 9. Acer laminat 
L’acer utilitzat en els perfils d’acer laminat serà dels tipus establerts en la norma UNE EN 

10025. També es podran utilitzar els acers establerts per les normes UNE EN 10210-

1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. 

En qualsevol cas, es tindran en compte les especificacions del DB SE-A Seguretat 

Estructural Acer apartat 4.2 del CTE. 

Els perfils vindran amb la seva corresponent identificació de fàbrica, amb senyals 

indelebles per a evitar confusions. No presentaran ni esquerdes, ni ovals, ni bufats ni 

minves de secció superiors al 5%. 

 

Article 10. Productes per a la curació de formigons 
El color de la capa protectora que resulti de l’aplicació d’aquests productes en forma de 

pintura polvoritzada sobre la superfície de formigó serà clar, preferiblement blanc, per a 

evitar l’absorció de la radiació solar. Aquesta capa haurà de romandre intacta durant, 

com a mínim, 7 dies després d’una aplicació. 

 

Article 11. Desencofrants 
La utilització de desencofrants aplicats en forma de pintura als encofrats, de manera que 

faciliten la seva separació del formigó, no serà possible si el seu ús no està expressament 

autoritzat. 

 

Article 12. Encofrats en murs 
Els encofrats que s’utilitzin per als murs podran ser de fusta o metàl·lics. En ambdós 

casos, hauran de tenir prou rigidesa, tirantets i puntals perquè la deformació màxima 

deguda a l’empenta del formigó fresc sigui inferior a 1 cm respecte la superfície teòrica 

d’acabat. Per a mesurar aquestes deformacions s’aplicarà sobre la superfície 

desencofrada un regle metàl·lic de 2 m de longitud, recte si es tracta d’una superfície 

plana, o corbat si la superfície ho és. Els encofrats per a formigó vist hauran de ser de 

fusta. 

 

Article 13. Encofrats en pilars, bigues i arcs 
Els encofrats que s’utilitzin per a pilars, bigues i arcs podran ser de fusta o metàl·lics. En 

ambdós casos, però, compliran la condició de que la deformació màxima d’una aresta 

encofrada respecte la teòrica, sigui inferior o igual de 1 cm de la longitud teòrica. 
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Igualment, hauran de tenir el confrontat el suficientment rígid per a suportar els efectes 

dinàmics del vibrament del formigó, de manera que el màxim moviment local produït 

per aquesta causa sigui de 5 mm. 

 

Article 14. Cal hidràulica 
La cal hidràulica es podrà utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb les 

següents condicions: 

- pes específic comprès entre dos enters i cinc dècimes i dos enters i vuit dècimes 

- densitat aparent superior a vuit dècimes 

- pèrdua de pes per calcinació al vermell blanc menor del 12% 

- adormiment entre 9 i 30 h 

- residu de garbell 4900 malles menor del 6% 

- resistència a la tracció de pasta pura als 7 dies superior a 8 kp/cm². Curació de 

la proveta un dia a l’aire i la resta en aigua 

- resistència a la tracció del morter normal als 7 dies superior a 4 kp/cm². Curació 

de la proveta un dia a l’aire i la resta en aigua 

- resistència a la tracció de pasta pura als 28 dies superior a 8 kp/cm² i també 

superior en 2 kp/cm² a l’assolida al setè dia 

 

Article 15. Guix negre 
El guix negre es podrà utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb les següents 

condicions: 

- el contingut en sulfat càlcic semihidratat (SO4Ca/2H2O) serà com a mínim del 

50% en pes 

- l’adormiment no començarà abans dels 2 minuts i no acabarà després dels 30 

minuts 

- en garbell 0,2 UNE 7050 no serà superior al 20% 

- en garbell 0,08 UNE 7050 no serà superior al 50% 

- les provetes prismàtiques 4-4-16 cm de pasta normal assajades a flexió, amb 

una separació entre suports de 10,67 cm, resistiran una càrrega central de 120 

kg com a mínim 

- la resistència a compressió determinada sobre mitges provetes procedents de 

l’assaig a flexió, serà com a mínim 75 kp/cm². La presa de mostres s’efectuarà 

com a mínim en un 3% dels casos mesclant el guix procedent fins a obtenir per 
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quartejament una mostra de 10 kg com a mínim. Els assaigs s’efectuaran segons 

les normes UNE 7064 i UNE 7065. 

 

Article 17. Plaques per a cobertes 
Les plaques per a cobertes poden ser de materials diversos (poliester, acer, fibrociment 

amb fibres naturals, etc.), els quals juntament amb les seves fixacions ha de garantir 

estanquitat. Les plaques que s’utilitzin han d’estar degudament homologades i 

autoritzades per l’Administració competent. 

 

Article 18. Impermeabilitzants 
Les làmines impermeabilitzants podran ser bituminoses, plàstiques o de cautxú. Les 

làmines i les imprimacions hauran de portar una etiqueta identificativa indicant la classe 

de producte, el fabricant, les dimensions i el pes per m². Disposaran de segell de qualitat, 

homologació o bé de segell o certificació de conformitat inclòs en el registre del CTE. 

Els impermeabilitzants bituminosos s’hauran d’ajustar a un dels sistemes acceptats pel 

DB HS del CTE, les condicions del qual complirà. Si els impermeabilitzants són no 

bituminosos o bituminosos modificats haurà de disposar d’un document d’idoneïtat 

tècnica, complint totes les seves condicions. 

 

Article 19. Fàbrica de maó i bloc 
Les peces utilitzades en la construcció de fàbriques de maó o bloc s’ajustaran a allò 

estipulat en el DB SE-F Seguretat Estructural Fàbrica apartat 4 del CTE. 

La resistència normalitzada a compressió mínima de les peces serà de 5 N/mm². 

Les peces se subministraran a l’obra amb una declaració del subministrador sobre la 

seva resistència i la categoria de fabricació. La resistència a la compressió es determinarà 

amb la norma UNE 772, a partir de peces mostrejades segons la norma UNE 771. 

 

Article 20. Biguetes prefabricades 
Les biguetes prefabricades seran armades o pretesades, segons s’especifiqui en la 

memòria, i hauran de disposar d’autorització d’ús corresponent. Això no obstant, el 

fabricant haurà de garantir les seves propietats per escrit, si així se li demanés. 

El fabricant haurà de facilitar instruccions addicionals per a la seva utilització i muntatge 

en cas de que siguin necessàries, essent responsable dels danys que es poguessin 

produir per manca de les instruccions necessàries. 
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Tant el forjat com la seva execució s’adaptaran a la Instrucció per al Projecte i l’Execució 

de Forjats Unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb Elements Prefabricats 

(EFHE). 

 

Article 22. Rajoles i lloses de terratzo 
Les rajoles i les lloses de terratzo es composaran com a mínim d’una capa de petja de 

formigó o morter de ciment, triturats de pedra o marbre, i, en general, colorants i d’una 

capa base de morter menys ric i àrid més gruixut. 

Els àrids estaran nets i sense argila i matèria orgànica. Els colorants no seran orgànics i 

s’ajustaran a la norma UNE 41060. 

Les toleràncies en dimensions seran: 

- per a mesures superiors a 10 cm, ± 0,5 mm 

- per a mesures iguals o inferiors a 10 cm, ± 0,3 mm 

- el gruix mesurat en diferents punts del seu contorn no variarà més de 1,5 mm i 

no serà inferior als valores indicats a continuació 

- s’entén a aquests efectes per costat, el major del rectangle si la rajola és 

rectangular, i si és d’una altra forma, el costat mínim del quadrat circumscrit 

- el gruix de la capa de la petja serà uniforme i no menor de 7 mm en cap punt, i 

en les destinades a suportar trànsit o en les lloses no inferior a 8 mm 

- la variació màxima admissible en els angles, mesurada sobre un arc de 20 cm de 

radi, serà de ± 0,5 mm 

- la fletxa major d’una diagonal no sobrepassarà el ± 4‰ de la longitud 

- el coeficient d’absorció d’aigua determinat segons la norma UNE 7008 serà 

inferior o igual al 15% 

- l’assaig de desgast s’efectuarà segons la norma UNE 7015, amb un recorregit de 

250 m en humit i amb sorra com a abrasiu. El desgast màxim admissible serà de 

4 mm i sense que aparegui la segona capa si es tracta de rajoles per a interiors 

i de 3 mm en rajoles per a voreres o destinades a suportar trànsit 

- les mostres per als assaigs es prendran per atzar, 20 unitats com a mínim del 

miler i 5 unitats per cada miler més, refusant o substituint per altres aquelles que 

tinguin defectes visibles, sempre que el nombre de descartades no superi el 5% 
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Article 23. Entornpeus de terratzo 
Les peces per a entornpeu de terratzo estaran fetes amb els mateixos materials que els 

del paviment, tindran un cantell rom i unes dimensions de 40x10 cm. Les exigències 

tècniques seran anàlogues a les del material del paviment. 

 

Article 24. Rajoles vidriades 
Les rajoles vidriades seran peces poligonals, amb base ceràmica recoberta d’una 

superfície vidriada i de color per una de les cares, que hauran de complir amb les 

següents condicions: 

- ser homogènies, de textura compacta i resistents al desgast  

- no tenir esquerdes, barraques, plans, exfoliacions ni matèries estranyes que 

puguin disminuir la seva resistència i vida útil 

- tenir un color uniforme, sense taques eflorescents 

- la superfície vitrificada serà completament plana, excepte els cantells roms o 

terminals 

- les rajoles estaran perfectament emmotllades i la seva forma i dimensions seran 

les assenyalades en els plànols 

- la superfície de les rajoles serà brillant, excepte que explícitament, s’exigeixi que 

la tinguin mat 

- les rajoles situades a les cantonades no seran llisos sinó que presentaran, segons 

els casos, un cantell rom, llarg o curt, o un terminal de cantonada esquerra o 

dreta, o un terminal d’angle entrant amb aparell vertical o horitzontal 

- la tolerància en les dimensions serà d’un 1% de menys i d’un 0% de més, per a 

les de primera classe. 

- la determinació dels defectes en les dimensions es farà aplicant una esquadra 

perfectament ortogonal a una vertical qualsevol de la rajola, fent coincidir una 

de les arestes amb un costat de l’esquadra. La desviació de l’extrem de l’altra 

aresta respecte el costat de l’esquadra és l’error absolut, que es traduirà a 

percentual. 
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Article 25. Guixos 
Els guixos que s’utilitzin per a l’arrebossat de parets procediran de la calcinació de les 

roques de sulfat càlcic, que en perdre part de l’aigua és apte per a prendre’s. 

La recepció de l’obra es farà en sacs; queda exclòs el lliurament a l’engròs. El material 

s’emmagatzemarà en un lloc protegit de la pluja i el Sol, d’ambient sec. No ha d’estar 

exposat a corrents perllongats d’aire i elevat del terra de magatzem. 

Quan el guix està en bones condicions, barrejat amb aigua, ha de donar una pasta 

untosa al tacte, que s’enganxi a les mans, faciliti una presa ràpida adquirint duresa i 

solidesa. 

Es considera temps vàlid d’aplicació, des de l’obtenció de la pasta untosa, fins que no 

pot estendre’s.  

 

Article 26. Portes 
Les portes de fusta, de PVC o metàl·liques que s’utilitzin hauran de tenir l’aprovació de 

l’autoritat competent o un document d’idoneïtat tècnica emès per un organisme 

autoritzat. 

 

Article 27. Bastiments 
Els bastiments dels marcs interiors de les portes seran de primera qualitat, amb una 

escairada mínima de 7x5 cm. 

 

Article 28. Finestres i portes metàl·liques 
Els perfils utilitzats en la fabricació de finestres i portes metàl·liques seran especials de 

doble junta i compliran totes les prescripcions legals. No s’admetran rebaves ni 

curvatures, i es refusaran els elements que tinguin algun defecte de fabricació. 

 

Article 29. Pintura al tremp 
La pintura al tremp estarà composada per una cola dissolta en aigua i un pigment mineral 

finament dispers amb l’addició d’un antiferment tipus formol per a evitar la putrefacció 

de la cola. Els pigments a utilitzar podran ser: 

- blanc de zinc, que complirà la norma UNE 48041 

- litopó, que complirà la norma UNE 48040 

- biòxid de titani, segons la norma UNE 48044 
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També es podran utilitzar mescles d’aquests pigments amb carbonat càlcic i sulfat bàsic. 

Aquests dos últims productes, considerats com a càrregues, no podran entrar en una 

proporció superior al 25% del pes del pigment. 

 

Article 30. Pintura plàstica 
La pintura plàstica estarà formada per un vehicle format per un vernís adquirit i els 

pigments estaran constituïts per biòxid de titani i colors resistents. 

 

Article 31. Colors, olis i vernissos 
Totes les substàncies d’ús general en la pintura hauran de ser de qualitat excel·lent. 

Els colors tindran les condicions següents: 

- facilitat per a estendre’s i cobrir perfectament les superfícies 

- fixació de la seva tinta 

- facultat d’incorporar-se a l’oli i color 

- ser inalterables a l’acció dels olis o d’altres colors 

- insolubilitat en l’aigua 

Els olis i vernissos tindran les condicions següents: 

- ser inalterables per l’acció de l’aire 

- conservar la fixació dels colors 

- transparència i color perfectes 

Els colors estaran ben mòlts i es barrejaran amb l’oli ben purificats i sense pòsits. No 

s’admetrà que en utilitzar els colors deixin taques o ràfegues que indiquen la presència 

de substàncies estranyes. 

 

Article 32. Canonades 
Les canonades de qualsevol tipus (ferro galvanitzat, ciment, acer, coure, etc.) seran 

perfectament llisos, de secció circular i ben calibrada. No s’admetran els que presentin 

ondulacions o desigualtats a 5 mm, ni rugositats de més de 2 mm de gruix. 

La tolerància admesa per als diàmetres superiors ha de ser inferior a l’1,5%. Les mesures 

han de coincidir amb les que consten als Plànols del Projecte. 

Els trams de canonades es tallaran a les dimensions exactes i s’utilitzaran els accessoris 

corresponents per als canvis de direcció i acoblament. 

Les peces d’unió de les canonades de ferro galvanitzat seran de ferro mal·leable 

galvanitzat amb junta esmerilada. 
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Les canonades de fibrociment o de ciment galvanitzat no tindran cap soldadura, prèvia 

verificació a fàbrica, i a l’igual que les juntes i la resta de peces, han de resistir 10 atm 

de pressió, sotmeses a la prova de 15 atm pel cap baix. 

 

Article 33. Baixants 
Els baixants, tant d’aigües pluvials com fecals, seran de fibrociment o materials plàstics 

que tinguin autorització d’ús. No s’admetran baixants de diàmetre inferior a 90 mm. 

Totes les unions entre tubs i peces especials es realitzaran mitjançant unions Gibault.  

 

Article 34. Canonades per al subministrament d’aigua o gas 
Si la xarxa de distribució de aigua i gas natural es realitza amb canonada de coure, la 

canonada de gas se sotmetrà a la pressió de prova exigida per l’empresa 

subministradora, operació que s’efectuarà una vegada acabat el muntatge. 

Les designacions, pesos, gruixos de paret i toleràncies s’ajustaran a les normes de les 

empreses subministradores. 

Les vàlvules a les que se sotmetrà a una pressió de prova superior en un 50% a la 

pressió de treball seran de marca acceptada per l’empresa subministradora i amb les 

característiques que aquesta indiqui. 

 

Article 35. Materials per a instal·lacions d‘equipaments sanitaris 
Els aparells, els materials i els equips sanitaris que s’instal·lin es protegiran duran el 

període de construcció amb la finalitat d’evitar danys que pugui ocasionar l’aigua, la 

brossa, les substàncies químiques o els elements mecànics. 

Els aparells seran nous de trinca i estaran exempts d’imperfeccions, trencaments, 

encrostonaments i altres defectes que puguin classificar-se de segona classe. 

Els materials seran de la millor qualitat que exigeix la seva classe o tipus, i procediran 

de fabricants acreditats. 

 

Article 36. Materials per a la instal·lació elèctrica 
Tots els materials que s’utilitzin en la instal·lació elèctrica, tant d’alta com de baixa tensió 

hauran de complir amb les prescripcions tècniques que dicten les normes internacionals, 

els reglaments en vigor i les normes de la companyia subministradora d’energia elèctrica. 
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Els cables que s’utilitzaran seran unipolars, amb conductors de coure i aïllament de 

polietilè. La secció mínima dels cables serà d’1,5 mm2. Es rebutjaran aquells cables que 

provinguin de fàbrica 

amb qualsevol desperfecte. La tolerància en la secció real dels conductors serà inferior 

al 3%. La càrrega de trencament no ha de ser inferior a 42 kp/cm2 i l’allargament 

permanent, en el moment de produir-se la ruptura, no inferior al 20%. 

Els tubs protectors per a allotjar els conductors seran de policlorur de vinil, circulars, 

amb una tolerància del 5% en el seu diàmetre. Les caixes de derivació o pas seran també 

de policlorur de vinil. Les llumeneres es construiran amb xassís de xapa d’acer de 

qualitat, amb gruix o nervadures suficients per a assolir la rigidesa necessària. 

Els endolls amb presa de terra tindran aquesta presa disposada de forma que sigui la 

primera en establir-se i la darrera en desaparèixer i seran irreversibles, sense possibilitat 

d’error en la connexió. 

 

Article 37. Altres materials 
La resta de materials que s’usin en l’obra i dels que no es detallen les condicions, han 

de ser de primera qualitat, i abans de la seva col·locació han de ser reconeguts per la 

Direcció Facultativa, clàusula que es fa extensible als inclosos i detallats, la qual dictarà 

la idoneïtat o per defecte, els rebutjarà. 
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2.2. Prescripcions quant a l’execució per unitats 
 

Article 38. Explanació i préstecs 
 
38.1. Definició 
L’explanació consisteix en el conjunt d’operacions per a excavar, evacuar, emplenar i 

anivellar el terreny, així com les zones de préstecs que es poguessin necessitar i el 

consegüent transport dels productes remoguts al dipòsit o lloc d’utilització. 

 

38.2. Execució de les obres 
Una vegada s’hagin acabat les operacions d’esbrossada del terreny, s’iniciaran les obres 

d’excavació, ajustant-se a les alineacions, pendents, dimensions i demés informació 

continguda en els plànols. 

La terra vegetal que es trobi en les excavacions, que no s’hagués extret en l’esbrossada, 

s’acceptarà per a la seva utilització posterior en protecció de superfícies que es puguin 

erosionar. En qualsevol cas, la terra vegetal extreta es mantindrà separada de la resta 

dels productes excavats. 

Tots els materials que s’obtinguin de l’excavació, amb excepció de la terra vegetal, es 

podran utilitzar en la formació de rebliments i altres usos fixats en aquest Plec i es 

transportaran directament a les zones previstes dins del solar, o abocador si no 

tinguessin aplicació en l’obra. En qualsevol cas no es rebutjarà cap material excavat 

sense autorització prèvia. 

Durant les diverses etapes de la construcció de l’explanació, les obres es mantindran en 

perfectes condiciones de drenatge. 

El material excavat no es podrà col·locar de forma que representi un perill per a 

construccions existents, per pressió directa o per sobrecàrrega dels rebliments contigus. 

Les operacions d’esbrossada i neteja s’efectuaran amb les precaucions necessàries, per 

a evitar danys a les construccions veïnes i a les ja existents. 

Els arbres que calgui aterrar cauran cap el centre de la zona objecte de la neteja, afitant-

se les zones de vegetació o arbrat destinades a romandre al seu lloc. 
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Totes les soques i arrels majors de 10 cm de diàmetre seran eliminats fins una 

profunditat no inferior a 50 cm per sota de la rasant d’excavació i no menor de 15 cm 

per sota de la superfície natural del terreny. 

Tots els buits causats per l’extracció de soques i arrels s’emplenaran amb material anàleg 

a l’existent i es compactaran fins que la seva superfície s’ajusti al nivell exigit. 

No existeix obligació per part del Contractista de trossejar la fusta a longituds inferiors 

a 3 m. L’execució d’aquests treballs es realitzarà produint les menors molèsties possibles 

a les zones habitades properes al terreny esbrossat. 

 

38.3. Amidament i pagament 
L’excavació de l’explanació es pagarà per m³ realment excavats, mesurats per diferència 

entre les dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les 

dades finals, preses immediatament després d’acabar-los. L’amidament es farà sobre els 

perfils obtinguts. 

 

Article 39. Excavació en rases i pous 
 
39.1. Definició 
L’excavació en rases i pous consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per 

aconseguir l’emplaçament adequat per a les obres fonamentació, de fàbrica i estructures, 

incloent les rases de drenatge o altres anàlogues que siguin necessàries. La seva 

execució inclou les operacions d’excavació, anivellament, evacuació del terreny i el 

consegüent transport dels productes remoguts al dipòsit o lloc d’utilització. 

 

39.2. Execució de les obres 
El Contractista de les obres notificarà amb prou antelació el començament de qualsevol 

excavació, per a permetre que es puguin efectuar els amidaments necessaris sobre el 

terreny inalterat. El terreny natural adjacent al de l’excavació o es modificarà ni renovarà 

sense autorització. 

L’excavació continuarà fins arribar a la profunditat prefixada o fins que s’obtingui una 

superfície neta i ferma, a nivell o esglaonada, segons s’ordeni. Això no obstant, la 

Direcció Facultativa podrà modificar la profunditat, si a la vista de les condiciones del 

terreny així ho considerés oportú per aconseguir una fonamentació satisfactòria. 
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El replantejament es realitzarà de tal forma que existiran punts fixos de referència, tant 

de cotes com de nivell, sempre fora de l’àrea d’excavació. 

Es portarà a l’obra un control detallat dels amidaments de l’excavació de les rases. 

El començament de l’excavació de rases es realitzarà quan existeixin tots els elements 

necessaris per a la seva excavació, inclosa la fusta per a un possible apuntalament. 

La Direcció Facultativa indicarà sempre la profunditat dels fons de l’excavació de la rasa, 

encara que sigui diferent a la del Projecte, essent el seu acabat net, a nivell o esglaonat. 

El Contractista ha d’assegurar l’estabilitat dels talussos i parets verticals de totes les 

excavacions que realitzi, aplicant els mitjans d’apuntalament, estintolament i protecció 

superficial del terreny que consideri necessaris per a impedir despreniments, 

ensorraments i lliscaments que poguessin causar dany a persones o a les obres, encara 

que aquests mitjans no estiguessin definits en el Projecte, o no haguessin estat ordenats 

per la Direcció Facultativa. 

La Direcció Facultativa podrà ordenar en qualsevol moment la col·locació 

d’apuntalaments, estintolaments i proteccions superficials del terreny. 

El Contractista adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar l’entrada d’aigua, 

mantenint lliure de la mateixa la zona d’excavació, col·locant-hi els atalls, drenatges, 

proteccions, cunetes, canaletes i conductes de desguàs que calgui. 

Les aigües superficials hauran de ser desviades pel Contractista i canalitzades abans que 

arribin als talussos, les parets i el fons de l’excavació de la rasa. 

El fons de la rasa haurà de quedar lliure de terra, fragments de roca, roca alterada, 

capes de terreny inadequat o qualsevol element estrany que pogués debilitar la seva 

resistència. Es netejaran les esquerdes i fissures, i s’emplenaran amb material compactat 

o formigó. 

La separació entre el tall d’obra de la màquina i l’apuntalament no serà superior a una 

vegada i mitja la profunditat de la rasa en aquest punt. 

En el cas de terrenys que es puguin meteoritzar o erosionar pel vent o la pluja, les rases 

mai romandran obertes més de 8 dies, sense que siguin protegides o bé s’hagin acabat 

els treballs. 

Un cop s’assoleixi la cota inferior de l’excavació de la rasa per a fonamentació, es farà 

una revisió general de les edificacions mitgeres, per a observar si s’han produït 

desperfectes i prendre les mesures pertinents. 
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Mentre no s’efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de la rasa, es 

conservaran els apuntalaments i estintolaments que hagin estat necessaris, així com les 

tanques, tancaments i la resta de mesures de protecció. 

Els productes resultants de l’excavació de les rases, que siguin aprofitables per a un 

rebliment posterior, es podran dipositar en pilons situats en un solo costat de la rasa, i 

a una separació del marge de la mateixa de 0,60 m com a mínim, deixant lliures, camins, 

voreres, cunetes, canals i la resta de passos i serveis existents. 

 

39.3. Preparació de fonamentacions 
En l’excavació de fonaments es profunditzarà fins al límit indicat en el Projecte. Els 

corrents o aigües pluvials o subterrànies que es poguessin presentar, es cegaran o 

desviaran emprant els mitjans adequats. 

Abans de procedir a l’abocament del formigó i a la col·locació de les armadures de 

fonamentació, es disposarà d’una capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix 

degudament anivellada. L’import d’aquesta capa de formigó es considera inclòs en els 

preus unitaris de fonamentació. 

 

39.4. Amidament i pagament 
L’excavació en rases o pous es pagarà per m³ realment excavats, mesurats per diferència 

entre les dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les 

dades finals, preses immediatament després d’acabar-los. 

 

Article 40. Rebliment i piconament de rases de pous  
 
40.1. Definició 
El rebliment i piconament de rases de pous consisteix en l’extensió o compactació de 

materials terrosos, procedents d’excavacions anteriors o préstecs per al rebliment de 

rases i pous. 

 

40.2. Extensió i compactació 
Els materials de rebliment s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i 

sensiblement horitzontals. El gruix d’aquestes tongades serà l’adequat als mitjans 

disponibles perquè s’obtingui a tot arreu el mateix grau de compactació exigit. 
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La superfície de les tongades serà horitzontal o convexa amb pendent transversal màxim 

del 2%. Una vegada estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si escau. 

El contingut òptim d’humitat es determinarà en obra, a la vista de la maquinària 

disponible i dels resultats que s’obtinguin dels assaigs realitzats. 

En els casos especials en els que la humitat natural del material sigui excessiva per 

aconseguir la compactació prevista, es prendran les mesures adequades procedint fins i 

tot a la dessecació per aireig, o per addició d’una mescla de materials secs o substàncies 

apropiades com cal viva. 

Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà posteriorment a la compactació 

mecànica de la tongada. 

Sobre les capes en execució s’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit fins que s’hagi 

completat la seva composició. 

Si el rebliment s’hagués de realitzar sobre terreny natural, primer es farà la desbrossada 

i neteja del terreny, a continuació s’excavarà i s’extraurà el material inadequat en la 

profunditat requerida pel Projecte, i s’escarificarà posteriorment el terreny per 

aconseguir l’entrellaçament entre el rebliment i el terreny. 

Quan el rebliment s’assenti sobre un terreny que té presència d’aigües superficials o 

subterrànies, es desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones, abans de 

començar l’execució. 

Si els terrenys fossin inestables, aparegués torba o argiles toves, s’assegurarà 

l’eliminació d’aquest material o la seva consolidació. 

El rebliment de l’extradós dels murs es realitzarà quan aquests tinguin la resistència 

requerida i no abans dels 21 dies si són de formigó. 

Si ha plogut, no s’estendrà una nova tongada de rebliment o terraplè fins que el terreny 

s’hagi assecat o s’escarificarà afegint la següent tongada més seca, fins aconseguir que 

la humitat final sigui l’adequada. 

Si per raons de sequedat calgués humitejar una tongada es farà uniformement, sense 

que existeixin embassaments. 

S’aturaran els treballs de terraplenat quan la temperatura baixi de 2ºC. 

 

40.3. Amidament i pagament 
Les diferents zones dels rebliments s’abonaran per m³ realment executats, mesurats per 

diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, 

i les dades finals, preses immediatament després de compactar el terreny. 
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Article 41. Formigons 
 
41.1. Dosificació de formigons 
El Contractista ha d’efectuar l’estudi granulomètric dels àrids, dosificació d’aigua i 

consistència del formigó d’acord amb els mitjans i posada en obra que s’utilitzin en cada 

cas, i sempre complint allò prescrit en l’EHE. 

 

41.2. Fabricació de formigons 
En la confecció i posada en obra dels formigons es compliran les prescripcions generals 

de l’EHE. Els àrids, l’aigua i el ciment es dosificaran automàticament en pes. Les 

instal·lacions de dosificació, a l’igual que la resta per a la fabricació i posada en obra del 

formigó s’hauran de sotmetre al que indiqui la normativa vigent. 

Les toleràncies admissibles en la dosificació seran del 2% per a l’aigua i el ciment, 5% 

per a les diferents grandàries d’àrids i 2% per a l’àrid total. En la consistència del formigó 

s’admetrà una tolerància de 20 mm mesurada amb el amb d’Abrams. 

La planta formigonera haurà de realitzar una mescla regular i íntima dels components 

proporcionant un formigó de color i consistència uniforme. 

En la formigonera s’haurà de col·locar una placa en la que es faci constar la capacitat i 

la velocitat en revolucions per minut recomanades pel fabricant, les quals mai s’hauran 

de sobrepassar. 

Abans d’introduir el ciment i els àrids en el mesclador, aquest s’haurà carregat d’una 

part de la quantitat d’aigua requerida per la massa completant-se la dosificació d’aquest 

element en un període de temps no inferior a 5 segons ni superior a la tercera part del 

temps de mescla, comptats a partir del moment en què el ciment i els àrids s’hagin 

introduït en el mesclador. Abans de tornar-la a carregar, la formigonera es buidarà 

completament. 

No es permetrà tornar a amassar en cap cas formigons que s’hagin adormit parcialment, 

encara que s’afegeixin noves quantitats de ciment, àrids i aigua. 

 

41.3. Mescla en obra 
L’execució de la mescla en obra es farà de la mateixa forma que la indicada per a la 

mescla en planta formigonera. 
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41.4. Transport de formigó 
El transport des de la planta formigonera es farà tan ràpidament com sigui possible. 

En cap cas s’admetrà que es col·loquin en obra formigons que tinguin un principi 

d’adormiment o que presentin qualsevol altra alteració. 

Al carregar els elements de transport no s’han de formar amb les masses pilons cònics, 

els quals afavoririen la segregació. 

Quan la fabricació de la mescla s’hagi realitzat en una instal·lació central, el seu transport 

a obra s’haurà de realitzar utilitzant camions provistos d’agitadors. 

 

41.5. Posada en obra del formigó 
Com a norma general, no ha de transcorre més d’una hora entre la fabricació del 

formigó, la seva posada en obra i la seva compactació. 

No es permetrà l’abocament lliure del formigó des d’alçades superiores a 1 m, quedant 

prohibit tirar-lo amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rasclet, o fer-lo avançar 

més de 0,5 m dels encofrats. Quan s’aboqui el formigó es remourà enèrgicament i 

eficaçment perquè les armadures quedin perfectament envoltades, cuidant especialment 

els llocs on hi ha gran quantitat d’acer, i procurant que es mantinguin els recobriments 

i la separació entre les armadures. 

En les lloses, l’estesa del formigó s’executarà de manera que l’avanç es realitzi en tot el 

seu gruix. 

En les bigues, el formigonat es farà avançant des dels extrems, emplenant-les en tota 

la seva alçada i procurant que el front vagi recollit, perquè no es produeixin segregacions 

i la beurada escorri al llarg de l’encofrat. 

 

41.6. Compactació del formigó 
La compactació de formigons es farà per vibració. Els vibradors s’aplicaran sempre de 

manera que el seu efecte s’estengui a tota la massa, sense que es produeixin 

segregacions. Si s’utilitzen vibradors interns, s’hauran de submergir longitudinalment en 

la tongada subjacent i s’hauran de retirar també longitudinalment sense desplaçar-los 

transversalment mentre estiguin submergits en el formigó. L’agulla s’introduirà i 

enretirarà lentament, i a velocitat constant, per a la qual cosa es recomana que no se 

superin los 10 cm/s, vigilant que l’agulla no toqui les armadures. La distància entre els 

punts successius d’immersió no serà superior a 75 cm, i serà la convenient per a produir 

en tota la superfície de la massa vibrada una humectació brillant, essent preferible vibrar 
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en pocs punts prolongadament. No s’introduirà el vibrador a menys de 10 cm de la paret 

de l’encofrat. 

 

41.7. Curació del formigó 
Durant el primer període d’enduriment, el formigó se sotmetrà a un procés de curació 

segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 

En qualsevol cas, s’haurà de mantenir la humitat del formigó i evitar totes les causes ja 

siguin externes, sobrecàrrega o vibracions que puguin provocar la fissuració de l’element 

formigonat. Una vegada humitejat el formigó, es mantindran humides les seves 

superfícies, mitjançant xarpelleres, estoretes de palla o altres teixits anàlegs durant 3 

dies si el conglomerant utilitzat fos ciment Pòrtland I-35, augmentant aquest termini en 

el cas de que el ciment utilitzat fos d’enduriment més lent. 

 

41.8. Juntes en el formigonament 
Les juntes podran ser de formigonament, contracció o dilatació, i hauran de complir el 

que s’especifiqui en els plànols. 

Es procurarà que les juntes creades per les interrupcions en el formigonament quedin 

normals a la direcció dels esforços de compressió màxims, o on els seus efectes siguin 

menys perjudicials. 

Quan es puguin produir els efectes deguts a la retracció, es deixaran juntes obertes 

durant algun temps perquè les masses contigües puguin deformar-se lliurement. L’ample 

d’aquestes juntes haurà de ser el necessari perquè, quan correspongui, es puguin 

formigonar correctament. 

Quan es reprenguin els treballs es netejarà la junta de qualsevol brutícia, beurada o àrid 

que hagi quedat solt, i s’humitejarà la seva superfície sense excés d’aigua, aplicant en 

tota la seva superfície beurada de ciment abans d’abocar el nou formigó. Es procurarà 

allunyar les juntes de formigonament de les zones en les l’armadura està sotmesa a 

fortes traccions. 

 

41.9. Acabament dels paraments vistos 
Si no es prescriu res en sentit contrari, la màxima fletxa o irregularitat que poden 

presentar els paraments plans, mesurada respecte un regle de 2 m de longitud aplicada 

en qualsevol direcció serà de 6 mm per a les superfícies vistes i de 25 mm per a les 

superfícies ocultes. 



  PLEC DE CONDICIONS 
 

 58 

41.10. Limitacions d’execució 
El formigonament se suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, prenent-se les 

mesures necessàries per a impedir l’entrada de l’aigua de pluja a les masses de formigó 

fresc que provoqui el rentatge de superfícies. Si aquest fet arribés a ocórrer, caldrà picar 

la superfície rentada, regar-la i continuar el formigonament després d’aplicar beurada de 

ciment. Abans de formigonar caldrà efectuar: 

- el replantejament d’eixos i cotes d’acabament 

- la col·locació de les armadures 

- la neteja i humitejament dels encofrats 

Durant el formigonament caldrà tenir en compte que: 

- l’abocament es realitzarà des d’una alçada màxima d’1 m, excepte que s’utilitzin 

mètodes de bombament a distància que impedeixin la segregació dels 

components del formigó. Es realitzarà per tongades de 30 cm. Es vibrarà sense 

que ni armadures ni encofrats experimentin moviments bruscos o sacsejades, 

procurant que no queden barraques i que es mantingui el recobriment adequat 

- se suspendrà el formigonament quan la temperatura baixi dels 0ºC, o es prevegi 

que ho faci en les properes 48 h. Es podran utilitzar mitjans especials en aquestes 

circumstàncies, però amb l’autorització de la Direcció Facultativa 

- no es deixaran juntes horitzontals, però si a malgrat tot se’n produïssin, es 

procedirà a la neteja, rascada o picatge de superfícies de contacte, abocant a 

continuació morter ric en ciment, i formigonant seguidament. Si haguessin 

transcorregut més de 48 h es tractarà la junta amb resines epoxi. 

- no es barrejaran formigones de diferents tipus de ciment 

Després del formigonament caldrà considerar que: 

- la curació es farà mantenint humides les superfícies de les peces fins que 

s’assoleixi un 70% de la seva resistència 

- es procedirà al desencoframent de les superfícies verticals un cop transcorreguts 

7 dies, i de les horitzontals com a mínim als 21 dies. El desencoframent es 

realitzarà seguint les indicacions de la Direcció Facultativa. 

 

41.10. Amidament i pagament 
El formigó es mesurarà i pagarà per m³ realment abocat en obra, mesurant entre cares 

interiors de encofrat de superfícies vistes. En les obres de fonamentació que no 

necessitin encofrat es mesurarà entre cares de terreny excavat. En el cas de que en el 
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Quadre de Preus la unitat de formigó s’expressi en m², com és el cas de soleres i forjats, 

es mesurarà d’aquesta forma per m² realment executat, incloent en els amidaments 

totes les desigualtats i augments de gruix deguts a les diferències de la capa inferior. Si 

en el Quadre de Preus s’indiqués que està inclòs l’encofrat, l’acer o altres elements, 

sempre es considerarà el mateix amidament del formigó per m³ o per m². En el preu hi 

van inclosos sempre els serveis i costos de curació del formigó. 

 

Article 42. Control del formigó 
A més dels controls indicats en els apartats anteriors i dels que pugui ordenar en 

diferents moments la Direcció Facultativa, es realitzaran tots els controls del formigó que 

prescriu l’EHE: 

- resistència característica fck =25 N/mm² 

- consistència plàstica i acer B-500S 

El control de la obra serà el que s’indiqui en els Plànols del Projecte. 

 

Article 43. Morters 
 
43.1. Dosificació de morters 
Es fabricaran els tipus de morters especificats en les unitats d’obra, indicant-ne quin s’ha 

d’utilitzar en cada cas per a l’execució de les diferents unitats d’obra. 

 

43.2. Fabricació de morters 
Els morters es fabricaran en sec, i es continuarà el batement després d’abocar l’aigua en 

la forma i quantitat fixada, fins a obtenir una pasta homogènia de color i consistència 

uniforme sense grumolls. 

 

43.3. Amidament i pagament 
El morter acostuma a ser una unitat auxiliar i, per tant, el seu amidament va inclòs en 

les unitats a les que serveix: fàbrica de maons, arrebossats i paviments, entre d’altres. 

En algun cas excepcional s’amidarà i pagarà per m³, per a la qual cosa s’obtindrà el seu 

preu del Quadre de Preus, si hi és, o bé obtenint un nou preu contradictori. 
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Article 44. Encofrats 
 
44.1. Construcció i muntatge 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la 

resistència i la rigidesa necessàries perquè amb el ritme previst de formigonament, i 

especialment sota els efectes dinàmics produïts pel sistema de compactació exigit o 

adoptat, no s’originin esforços anormals en el formigó, ni durant la seva posada en obra, 

ni durant el seu període d’enduriment, així com tampoc moviments locals en els encofrat 

superiores a 5 mm. 

Els enllaços dels diferents elements o plans dels motlles seran sòlids i senzill, de manera 

que el seu muntatge es verifiqui amb facilitat. 

Els encofrats dels elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure es disposaran 

amb la contrafletxa necessària perquè una vegada encofrat i carregat l’element, aquest 

conservi una lleugera cavitat en l’intradós. 

Els motlles ja utilitzats i que s’utilitzin per a unitats repetides seran curosament rectificats 

i netejats. Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del formigonament, per evitar 

l’absorció de l’aigua continguda en el formigó, i es netejaran especialment els fons 

deixant obertures provisionals per a facilitar aquesta feina. 

Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre el seu entumiment per la 

humitat del reg i del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonament, 

per a la qual cosa es podrà realitzar un segellament apropiat. 

Es tindran en compte els plànols de l’estructura i d’especejament dels encofrats. 

Per a la confecció de les diverses parts de l’encofrat, es farà el muntatge segons un 

ordre preestablert en funció de la peça a formigonar. Si és un mur, primer es col·loca 

una cara, després l’armadura i, per últim l’altra cara. Si és en pilars, primer es col·loca 

l’armadura i després l’encofrat. Si és en bigues, primer se situa l’encofrat i tot seguit 

l’armadura. 

No es deixaran elements separadors o tirants en el formigó després de desencofrar, 

sobretot en ambients agressius. 

S’anotarà la data de formigonament de cada peça, per a controlar el seu 

desencoframent. 

El suport sobre el terreny es realitzarà mitjançant taulons/dorments. 

Si l’alçada és excessiva per als puntals, es realitzaran plans intermedis amb taulons 

col·locats perpendicularment a aquests. Les línies de puntals inferiors aniran travats. 
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Es vigilarà la correcta col·locació de tots els elements abans de formigonar, així com la 

neteja i humitejament de les superfícies. 

L’abocament del formigó es realitzarà a la menor alçada possible. 

S’aplicaran els desencofrants abans de col·locar les armadures. 

Els encofrats hauran de resistir les accions que es desenvolupin durant l’operació 

d’abocament i vibració, i hauran de tenir la rigidesa necessària per a evitar deformacions, 

d’acord amb les següents toleràncies: 

 

Gruixos en m   Tolerància en mm 

≤ 0,10 2 

De 0,11 a 0,20 3 

De 0,21 a 0,40 4 

De 0,41 a 0,60 6 

De 0,61 a 1,00 8 

> 1,00 10 

 

Dimensions horitzontals o verticals entre eixos: 

parcials 20 

totals 40 

  

Volades:  

en una planta 10 

en total 30 

 

44.2. Estintolaments i cintres. Construcció i muntatge 
Els estintolaments i les cintres hauran de ser capaços de resistir el seu propi pes i el de 

l’element complet sustentat, així com altres sobrecàrregues accidentals que puguin 

actuar sobre ells (operaris, maquinària, vent, etc.). 

Els estintolaments i les cintres tindran la resistència i disposició necessàries perquè en 

cap moment els moviments locals, sumats en el seu cas als de l’encofrat sobrepassin els 

5 mm, ni els del conjunt 1/1.000 de la llum. 
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44.3. Desencofrat i destintolament del formigó 
El desencofrat de costaners verticals d’elements de poc cantell podrà efectuar-se al cap 

d’un dia de formigonada la peça, a menys que durant aquest interval s’hagin produït 

baixes temperatures i altres fets que hagin alterat el procés normal d’enduriment del 

formigó. Els costaners verticals d’elements de gran cantell no s’hauran de retirar abans 

dels 2 dies amb les mateixes excepcions indicades anteriorment, excepte si s’utilitza una 

curació a vapor. 

El destintolament podrà realitzar-se quan, a la vista de les circumstàncies i la 

temperatura, en el resultat de les proves de resistència l’element de construcció 

sustentat hagi adquirit el doble de la resistència necessària per a suportar els esforços 

que apareguin al destintolar. El destintolament es farà de manera suau i uniforme. Es 

recomana l’ús de falques, gats, caixes de sorra i altres dispositius, quan l’element a 

destintolar sigui d’una certa importància. 

El desencoframent es realitzarà complint amb les següents condicions: 

- no es procedirà al desencoframent fins que hagi transcorregut un mínim de 7 

dies per als suports i de 3 dies per a la resta de casos, sempre que es compti 

amb el vist-i-plau de la Direcció Facultativa 

- els taulers de fons i els plans d’estintolament es desencofraran seguint les 

indicacions de l’EHE, amb la conformitat prèvia de la Direcció Facultativa. Es 

procedirà a afluixar les falques, deixant l’element separat uns 3 cm durant 12 h, 

efectuant aleshores la comprovació de la fletxa per a veure si és admissible 

- quan el desencoframent sigui dificultós, es regarà abundantment. També es 

podrà aplicar un desencofrant superficial 

- s’apilaran els elements d’encoframent que es vagin a reutilitzar, després d’una 

acurada neteja 

 

44.4. Amidament i pagament 
Els encofrats s’amidaran sempre per m² de superfície en contacte amb el formigó. No 

es pagaran els excessos d’encoframent ni els elements auxiliars de subjecció o 

estintolaments necessaris per a mantenir l’encofrat en una posició correcta i segura 

contra esforços de vent, etc. En el preu de l’encofrat s’inclouen, a més, els desencofrants 

i les operacions de desencoframent i retirada del material. En el cas de que en el Quadre 

de Preus estigui inclòs l’encofrat en la unitat de formigó, s’entén que tant l’encofrat com 

els elements auxiliars i el desencofrat van inclosos en l’amidament del formigó. 
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Article 45. Armadures 
 
45.1. Col·locació, recobriment i empalmament d’armadures 
Totes les operacions de col·locació, recobriment i empalmament d’armadures 

s’efectuaran d’acord amb l’EHE. 

 

45.2. Amidament i pagament 
Es pagaran els kg realment col·locats per a les armadures d’acer, una vegada 

descomptats els plans d’execució, per amidament de la seva longitud, afegint la longitud 

dels encavalcaments d’empalmament, mesurats en obra, i aplicant els pesos unitaris 

corresponents als diferents diàmetres utilitzats. 

En cap cas es pagaran per encavalcaments un pes superior al 5% del pes del rodó 

resultant de l’amidament efectuat en el pla sense encavalcaments.. 

El preu comprendrà l’adquisició, el transport, la pesada, la neteja de les armadures si 

calgués, el doblegament, la hissada, la sustentació i col·locació en obra, inclòs el filferro 

per a lligams i separadors, la pèrdua per retalls i totes les operacions i mitjans auxiliars 

que calguessin. 

 

Article 46. Elements estructurals prefabricats 
 
46.1. Definició 
Els elements estructurals prefabricats són les diferents peces (pilars, jàsseres, bigues 

triangulars i escales) col·locades a l’obra. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions de: 

- preparació de la zona de treball 

- preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament 

- replantejament i marcatge dels eixos 

- col·locació i fixació provisional de les peces 

- col·locació a plom i anivellament definitius de les peces 

 

46.2. Condicions generals 
Les peces han de quedar recolzades sobre la seva estructura de suport, i hi ha de quedar 

a nivell. El pilar ha de quedar encastat al seu allotjament. 

El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides en l’EHE. 
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Les peces no han de tenir superfícies brutes, arestes escantonades, discontinuïtats en el 

formigó o armadures visibles. 

La longitud de recolzament de les peces i la llargària de l’encastament han de ser, com 

a mínim, la especificada en el Projecte. a la DT. 

Les peces s’han de col·locar en la posició i nivell previstos en el Projecte. 

S’admet una tolerància d'execució quant el nivell de ± 20 mm 

 

46.3. Execució 
La col·locació de les peces s'ha de realitzar de manera que no rebin cops que les puguin 

afectar. 

Per a la col·locació s'ha de suspendre cada peça pels punts preparats a aquest efecte. 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la Direcció Facultativa el pla de muntatge, 

en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. 

Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, 

amb la suficient antelació, perquè ho aprovi la Direcció Facultativa, el programa 

d'interrupció, restricció o desviament del trànsit. 

 

46.4. Amidament i pagament 
Les jàsseres i escales es mesuraran per m lineal col·locat. Per als pilar i bigues es 

mesuraran les unitats col·lades. Les diferents peces seran valorades amb el preu 

consignat en el Quadre de Preus número 1. 

 

Article 47. Estructures d’acer 
 
47.1. Descripció 
El sistema estructural d’acer s’executa amb elements d’acer laminat. 

 

47.2. Condicions prèvies 
Les condicions prèvies per a l’execució de les estructures d’acer són que: 

- es disposarà de zones d’aplec i manipulació apropiades 

- les peces seran de les característiques descrites en el projecte d’execució 

- es comprovarà el treball de soldadura de les peces compostes realitzades al taller 

- les peces estaran protegides contra la corrosió amb pintures adequades 
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47.3. Components 
Els components de l’estructura d’acer són: 

- perfils d’acer laminat 

- perfils conformats 

- xapes i platines 

- cargols calibrats 

- cargols d’alta resistència 

- cargols ordinaris 

- reblons 

 

47.4. Execució 
En primer lloc, es netejaran les restes de formigó o d’altres substàncies de les superfícies 

en les que s’ha de fer el replantejament i la soldadura de les arrancades. En segon lloc, 

es marcaran els eixos de replantejament. 

S’utilitzaran falques, estintolaments, perns, serjants i qualsevol altre mitjà que asseguri 

l’estabilitat durant el muntatge. 

Les peces es tallaran amb oxitall o amb serra radial. S’accepta l’ús de cisalles per a tallar 

xapes. 

Els talls no presentaran ni irregularitats ni rebaves. 

No es realitzaran les unions definitives fins haver comprovat la perfecta posició de les 

peces. 

Els eixos de totes les peces estaran en el mateix pla. Totes les peces tindran el mateix 

eix de gravetat. 

 

Per a les unions mitjançant cargols d’alta resistència: 

- es col·locarà una volandera, amb bisell cònic, sota el cap i sota femella 

- la part roscada de l’espiga sobresortirà de la femella com a mínim un filet 

- els cargols es premeran en un 80% en la primera volta, començant pels del 

centre 

- els forats tindran un diàmetre 2 mm major que el diàmetre nominal del cargol 

 

Per a les unions mitjançant soldadura s’admeten els següents procediments: 

- soldadura elèctrica manual, per arc descobert amb elèctrode revestit 

- soldadura elèctrica automàtica, per arc en atmosfera gasosa 
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- soldadura elèctrica automàtica, per arc submergit 

- soldadura elèctrica per resistència  

i es tindrà en compte que: 

- es prepararan les superfícies a soldar realitzant exactament els gruixos de gorja, 

les longituds de soldadura i la separació entre els eixos de soldadura en unions 

discontínues 

- els cordons es realitzaran uniformement, sense mossegades ni interrupcions. 

Després de cada cordó s’eliminarà l’escòria amb piqueta i raspall 

- es prohibeix qualsevol refredament anormal de les soldadures per ser 

excessivament ràpid 

- els elements soldats per a la fixació provisional de les peces s’eliminaran 

curosament amb bufador, però mai a cops. Les restes de soldadures s’eliminaran 

amb radial o llima 

- una vegada inspeccionada i acceptada l’estructura es procedirà a la seva neteja 

i protecció antioxidant, abans de, per últim, pintar-la 

 

47.5. Control 
Es controlarà que les peces rebudes es corresponen amb les especificades i que disposen 

de l’homologació corresponent, quan calgui. 

S’haurà de controlar també la correcta disposició dels nusos i dels nivells de plaques 

d’ancoratge. 

 

47.6. Amidament i pagament 
Es pagaran els kg d’acer elaborats i muntats en obra, inclosos els despuntaments, per a 

la qual cosa s’hauran d’amidar en obra. En qualsevol cas se seguiran els criteris establerts 

en els amidaments. 

 

47.7. Manteniment 
Cada 3 anys s’inspeccionarà l’estructura per a comprovar el seu estat de conservació i la 

seva protecció antioxidant i contra el foc. 
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Article 50. Ram de paleta 
 
50.1. Fàbrica de maó 
Els maons se col·loquen segons els aparells presentats en el Projecte. Abans de col·locar-

los, els maons s’humitejaran amb aigua. Aquest humitejament s’ha de fer 

immediatament abans del seu ús, havent d’estar submergits en aigua 10 minuts com a 

mínim. Si no s’especifica res en contra, l’estesa ha de tenir un gruix de 10 mm. 

Totes les filades han de quedar perfectament horitzontals i amb la cara bona 

perfectament plana, vertical i en el mateix pla que la resta d’elements amb els que hagi 

de coincidir. Per aconseguir-ho, s’utilitzaran les mires necessàries, col·locant la corda en 

les divisions o marques fetes en les mires. Si no s’especifica el contrari, s’utilitzarà un 

morter de 250 kg de ciment I-35 per m³ de pasta. 

Quan s’interrompi el treball, el mur es quedarà en represa per a travar al dia següent la 

fàbrica amb l’anterior. Quan es reprengui la feina es regarà la fàbrica antiga netejant-la 

de pols i repicant el morter. Les unitats en angle es faran de manera que se deixi mig 

maó d’un mur contigu, alternant les fileres. 

L’amidament es farà per m², segons s’indica en el Quadre de Preus. Es mesuraran les 

unitats realment executades, descomptant-hi els buits. 

Els maons es col·locaran sempre per refregament. 

Els tancaments de més de 3,5 m d’alçada estaran ancorats en les seves 4 cares. Els que 

superin l’alçada de 3,5 m estaran rematats per un congreny de formigó armat. 

Los murs tindran juntes de dilatació, les quals quedaran travades i se segellaran amb 

productes segelladors adequats. 

En l’arrencada del tancament es col·locarà una capa de morter d’1 cm de gruix en tota 

l’amplada del mur. Si l’arrencada no fos sobre forjat, es col·locarà una làmina de barrera 

antihumitat. 

En la trobada del tancament amb el forjat superior es deixarà una junta de 2 cm que 

s’emplenarà posteriorment amb morter de ciment, preferiblement al rematar tot el 

tancament. 

Els suports de qualsevol element estructural es realitzaran mitjançant una sabata i/o una 

placa de suport. 

Els murs conservaran durant la seva construcció els ploms i nivells de les degollades, i 

seran estancs al vent i a la pluja. 

Tots els buits practicats en los murs aniran disposaran de la seva corresponent llinda. 
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En acabar la jornada de treball, o quan s’hagi de suspendre-la per les inclemències del 

temps, es travaran els panys realitzats i sense acabar. 

Es protegirà de la pluja la fàbrica acabada d’executar. 

Si ha gelat durant la nit es revisarà l’obra del dia anterior. No es treballarà mentre estigui 

gelant. 

El morter s’estendrà sobre la superfície de seient en quantitat suficient perquè la llinda i 

l’estesa vessin. 

No s’utilitzaran peces més petites de ½ maó. 

Les trobades de murs i cantonades s’executaran en tot el seu gruix i en totes les seves 

filades. 

50.2. Envà de maó buit doble 
Per a la construcció d’envans s’utilitzaran maons buits que es col·locaran de cantell, amb 

els seus costats més grans formant els paraments de l’envà. Es mullaran immediatament 

abans del seu ús. Es prendran amb morter de ciment. La seva construcció es farà amb 

l’ajuda de mires i cordes i s’emplenaran les filades perfectament horitzontals. Quan en 

l’envà hi hagi buits es col·locaran prèviament els bastiments que quedaran perfectament 

a plom i anivellats. El seu amidament es farà per m² d’envà realment executat. 

 

50.3. Envans de maó buit senzill 
Els envans de maó buit senzill es prendran amb morter de ciment i amb condicions 

d’execució i amidament anàlogues a allò indicat el paràgraf 46.2. 

 

50.4. Revestiment i reglejat de guix negre 
Per a executar els revestiments es construiran prèviament unes mostres de guix que 

serviran de guia a la resta del revestiment. Per això, es col·locaran regles de fusta ben 

rectes, espaiats a 1 m aproximadament, que se subjectaran amb dos punts de guix en 

ambdós extrems. 

Els regles han d’estar perfectament a plom i guardaran una distància de 1,5 a 2 cm 

aproximadament del parament a revestir. Les cares interiors dels regles estaran situades 

en un mateix pla, per a lo qual cosa s’estendrà una corda per als punts superiors i 

inferiors de guix, havent de quedar a plom en els seus extrems. Una vegada fixos els 

regles es regarà el parament i s’abocarà el guix entre cada regle i el parament, procurant 

que el buit quedi ben ple. Per això, se seguirà llançant, amb la pala plana, guix al 
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parament passant un regle ben recte sobre les mestres, quedant enrasat l’arrebossat 

amb les mestres. 

Les masses de guix s’hauran de fer en quantitats petites per a ser utilitzades 

immediatament i evitar la seva aplicació quan s’hagi mort. Es prohibirà la preparació del 

guix en grans pasteres i amb gran quantitat d’aigua perquè vagi espessint segons es 

vagi utilitzant. 

Si el revestiment rebrà un revestit posterior, quedarà amb la seva superfície rugosa per 

a facilitar l’adherència del revestiment lliscat. En totes les cantonades es col·locaran 

cantoneres metàl·liques de 2 m d’alçada mitjançant un regle a plom que servirà, al 

mateix temps, per a fer la mestra de la cantonada. 

L’amidament se farà per m² de revestiment realment executat, deduint buits i incloent 

en el preu tots els mitjans auxiliars emprats. En el preu s’inclouran, a més, les cantoneres 

i la seva col·locació. 

 

50.5. Revestiment lliscat de guix blanc 
Per als revestiments lliscats s’utilitzaran únicament guixos blancs de primera qualitat. 

Immediatament després d’amassat, s’estendrà sobre el revestiment de guix fet 

prèviament, estenent-lo amb la llana i prement fort fins que la superfície quedi 

completament llisa i fina. El gruix del revestiment lliscat serà de 2 a 3 mm. És fonamental 

que la mà de guix s’apliqui immediatament després de ser amassat per a evitar que el 

guix estigui mort. 

El seu amidament i pagament serà per m² de superfície realment executada. Si en el 

Quadre de Preus figurés l’arrebossat i l’enguixat en la mateixa unitat, l’amidament i 

pagament corresponent comprendrà totes les operacions i mitjans auxiliars necessaris 

per a deixar ben acabat i rematat tant l’arrebossat com l’enguixat, amb tots els requisits 

prescrits en aquest Plec de Condicions. 

 

50.6. Arrebossats de ciment. 
Els arrebossats de ciment es faran amb ciment de 550 kg de ciment per m³ de pasta en 

paraments exteriors, i de 500 kg de ciment per m³ en paraments interiors, utilitzant 

sorra de riu o de barranc, rentada per a la seva confecció. 

Abans d’estendre el morter es prepararà el parament sobre el que s’hagi d’aplicar. 
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En tots els casos es netejaran bé els paraments, havent d’estar humida la superfície de 

la fàbrica abans d’estendre el morter. La fàbrica ha de tenir l’interior perfectament sec. 

Les superfícies de formigó es picaran, regant-les abans de procedir a l’arrebossat. 

Una vegada preparada així la superfície, s’aplicarà amb força el morter sobre una part 

del parament per mitjà de la llana, evitant tirar una porció de morter sobre una altra ja 

aplicada. D’aquesta manera s’estendrà una capa que s’anirà regularitzant al mateix 

temps que es col·loca per a la qual cosa es recollirà amb el cantell de la llana el morter. 

Sobre el revestiment tou es tornarà a estendre una segona capa, continuant així fins que 

la part sobre la que s’hagi operat tingui una adequada homogeneïtat. En emprendre una 

nova operació s’haurà adormit la part aplicada anteriorment. Serà necessari, doncs, 

humitejar sobre la junta d’unió abans de tirar-hi les primeres llanes del morter. 

 

La superfície dels arrebossats ha de quedar aspra per a facilitar l’adherència de l’estucat 

que s’hi tira al damunt. En el cas de que la superfície hagi de quedar remolinada es 

donarà una segona capa de morter fi amb el remolinador. 

Si  les  condicions  de  temperatura  i  humitat  ho  requereixen,  a  criteri  de  la  Direcció  

Facultativa, 

s’humitejaran diàriament els arrebossats, ja sigui durant l’execució o bé després 

d’acabada, perquè 

l’adormiment es realitzi en bones condicions. 

- Preparació del morter: 

Les quantitats dels diversos components necessaris per a confeccionar el morter 

vindran especificades en la documentació tècnica. 

No es confeccionarà morter quan la temperatura de l’aigua d’amassat excedeixi 

de la banda compresa entre 5ºC i 40ºC. 

El morter es batrà fins obtenir una mescla homogènia. Els morters de ciment i 

mixtos s’aplicaran després de la seva amassada, però els de cal no es podran 

utilitzar fins 5 h després. 

Es netejaran els estris d’amassada cada vegada que es vagi a confeccionar un 

nou morter. 
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- Condicions generals de execució: 

Abans de l’execució de l’arrebossat es comprovarà que: 

o les superfícies a revestir no es veuran afectades, abans de l’adormiment 

del morter, per l’acció lesiva d’agents atmosfèrics de qualsevol tipus o per 

les pròpies obres que s’executen simultàniament 

o els elements fixos com reixes, ganxos, cèrcols, etc. han estat rebuts 

prèviament quan l’arrebossat ha de quedar vist 

o s’han reparat els desperfectes que pogués tenir el suport i aquest està 

adormit quan es tracti de morter o formigó 

- Durant l’execució: 

S’amassarà la quantitat de morter que s’estimi que es pot aplicar en òptimes 

condicions abans de que s’iniciï l’adormiment. No s’admetrà l’addició d’aigua una 

vegada amassat. 

Abans d’aplicar morter sobre el suport, aquest s’humitejarà lleugerament perquè 

no absorbeixi aigua necessària per a l’adormiment. 

En los arrebossats exteriors vistos, mestrejats o no, i per a evitar esquerdes 

irregulars, caldrà fer un especejament del revestiment en requadres de costat no 

major de 3 m, mitjançant degollades de 5 mm de profunditat. 

En les trobades entre un parament vertical i un sostre, en primer lloc 

s’arrebossarà el sostre. Quan el gruix de l’arrebossat sigui superior a 15 mm es 

realitzarà per capes successives, sense que cap d’elles superi aquest gruix. 

Es reforçaran, amb tela metàl·lica o malla de fibra de vidre indesmallable i 

resistent a l’alcalinitat del ciment, les trobades entre materials diferents, 

particularment, entre elements estructurals i tancaments o particions, 

susceptibles de produir fissures en l’arrebossat. La tela es col·locarà tensa i fixada 

al suport amb un encavalcament mínim de 10 cm a ambdós costats de la línia de 

discontinuïtat. 

Quan hi hagi gelades o quan no quedi garantida la protecció de les superfícies 

se suspendrà l’execució. Quan es reprenguin els treballs es comprovarà l’estat 

d’aquelles superfícies que haguessin estat revestides. 

Quan plogui, se suspendran els treballs quan el parament no estigui protegit i les 

zones aplicades es protegiran amb lones o plàstics. 

Quan faci un temps extremadament sec i calorós i/o en superfícies molt 

exposades al sol i/o a vents molt secs i càlids, se suspendrà l’execució. 
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- Després de l’execució: 

Transcorregudes 24 h des de l’aplicació del morter es mantindrà humida la 

superfície arrebossada, fins que el morter s’hagi adormit. 

No es fixaran elements en l’arrebossat fins que s’hagi adormit completament i no 

abans de 7 dies. 

 

50.7. Formació de graons 
Els graons es construiran amb maó buit doble pres amb morter de ciment. 

 

Article 51. Bastides 
Totes les bastides seran d’estructura metàl·lica sòlida i tindran les condicions necessàries 

per a una bona resistència i estabilitat. S’hi col·locaran ampits que evitin caigudes. Els 

taulers de fusta tindran com a mínim 0,20 m d’ample i 0,07 m de gruix. 

 

En les construccions de cada classe de bastides s’observaran totes les prescripcions 

legals vigents en aquesta matèria. El Contractista assumirà les desgràcies que puguin 

produir-se per incompliment de la normativa vigent, si incorre a desajust de les 

condicions exigides en aquestes matèries. 

 

Article 52. Tancaments amb plafons autoportants de formigó  
 
52.1. Definició 
Els tancaments amb plafons autoportants de formigó són els construïts per plafons de 

formigó, amb aïllament o sense, els quals eventualment poden portar inclosos els 

revestiments, tot preparat i fabricat des de taller. 

 

52.2. Execució 
Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa. 

S'utilitzaran les fixacions i ancoratges adequats que indiqui el fabricant, per no danyar 

l'aspecte de l'acabat superficial i assegurar la seva estabilitat. 

Prèvia col·locació de les parets prefabricades, el Contractista presentarà a l’obra, una 

mostra del material, per l’acceptació o rebuig del mateix, per part de la Direcció 

Facultativa, indicant el fabricant característiques i col·locació. 

Es recomana que la col·locació sigui executada per operaris especialitzats. 
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52.4. Amidament i pagament 
L’amidament i valoració s’efectuarà per m² de superfície executada. El preu inclou els 

plafons, fixacions, junts i execució. 

 

Article 53. Tancaments amb plafons aïllants autoportants  
 
53.1. Definició 

Els tancaments amb plafons aïllants autoportants consisteixen en planxes grecades o 

nervades d'acer galvanitzat i prelacat, entre les quals es col·loca un material aïllant 

(poliuretà, poliestirè o fibra de vidre) i que es col·loquen amb fixacions mecàniques. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions de replantejament, col·locació de les 

planxes amb fixacions mecàniques i l’execució dels junts entre planxes. 

 

53.2. Condicions generals 
El conjunt a instal·lar ha de tenir una superfície plana i uniforme, sense defectes en el 

seu revestiment. 

L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície del plafó, sense que es 

produeixin ponts tèrmics. 

Quan l'aïllament porti barrera de vapor, aquesta ha de quedar situada a la cara calenta 

de l'aïllament. Quan l'aïllament vagi revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, 

làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar a la cara vista de 

l'aïllament. 

Quan l'aïllament porti paper Kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats 

amb cinta adhesiva. 

Quan es col·loquin els diferents plafons, han de quedar a plom i ben ancorats en el seu 

suport. Les diferents planxes han d’estar alineades tant en la seva direcció vertical com 

horitzontal. 

Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos. La distància entre la 

fixació i els extrems de la planxa ha de ser, com a mínim, de 2 cm. 

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. La part superior i les cantonades 

han d'estar protegides, amb peces especials del mateix acabat que la planxa, de l'entrada 

d'aigua. 
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Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera 

d'estanquitat. Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit 

del recorregut de l'aigua i del vent dominant. 

Les toleràncies d'execució són: 

- aplomat entre dues planxes consecutives: ± 10 mm 

- aplomat total: ± 30 mm 

- paral·lelisme entre dues planxes consecutives: ± 5 mm 

- paral·lelisme del conjunt de planxes: ± 10 mm 

- nivell entre dues planxes consecutives: ± 2 mm 

- nivell entre les planxes d'una filada: ± 10 mm 

 

53.3. Execució 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si 

un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar 

les parts fetes. Els plafons han de col·locar-se a partir del punt més baix. 

 

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 

Les plaques col·locades s'han de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que 

el puguin alterar. 

Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb 

cinta adhesiva impermeable al vapor. 

 

53.4. Amidament i pagament 
L’amidament i valoració s’efectuarà per m² de superfície executada. El preu inclou els 

plafons, fixacions, junts i execució. 

 

Article 54. Cobertes. Formació de pendents i vessants  
 
54.1. Descripció 
Aquest article contempla els treballs destinats a l’execució dels plans inclinats, amb el 

pendent previst, sobre els que ha de quedar constituïda la coberta o tancament superior 

d’un edifici. 
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54.2. Condicions prèvies 
Caldrà disposar dels plànols de planta de cobertes amb definició del sistema adoptat per 

a executar els pendents i la ubicació dels elements que sobresurten de la coberta. També 

s’haurà de disposar de plànols de detall amb representació gràfica de la disposició dels 

diversos elements, estructurals o no, que conformaran els futurs vessants per als que 

no existeixi o no s’hagi adoptat cap especificació normativa. També s’haurà de disposar 

de la solució de les interseccions amb els conductes i elements constructius que 

sobresurten dels plans de coberta i de la seva execució. 

En ocasions, segons sigui el tipus de vessant a executar, haurà d’estar executada 

l’estructura que servirà de suport als elements de formació de pendent. 

 

54.3. Components 
S’admet una gamma molt àmplia de materials (fusta, acer, formigó, ceràmica, ciment, 

guix, entre d’altres) i formes per a la configuració dels vessants de coberta, amb les 

limitacions que estableix la normativa vigent i les que són inherents a les condicions 

físiques i resistents dels propis materials. 

54.4. Execució 
La configuració dels vessants d’una coberta d’edifici requereix comptar amb una 

disposició estructural per a conformar els pendents d’evacuació d’aigües de pluja i un 

element superficial (tauler) el qual, suportat en aquesta estructura, completi la formació 

d’una unitat constructiva susceptible de rebre el material de cobertura i 

impermeabilització, així com de permetre la circulació de treballadors en los treballs de 

referència. 

Formació de pendents. Hi ha dues formes d’executar els pendents d’una coberta: 

1. Pendent conformat per la pròpia estructura principal de coberta: 

a) encavallades: estructures triangulades de fusta o metàl·liques sobre les que es 

disposen, transversalment, elements lineals (corretges) o superficials (plaques o 

taulers de tipus ceràmic, de fusta, prefabricats de formigó, etc.). El material de 

cobriment es podrà ancorar a les corretges (o als cabirons que s’hagin pogut fixar 

a la seva vegada sobre elles) o es podrà rebre sobre els elements superficials o 

taulers que es configurin sobre les corretges. 

b) plaques inclinades: plaques resistents alveolars que salven la llum compresa 

entre suports estructurals i sobre les que es col·locarà el material de cobriment 

o, en el seu cas, altres elements auxiliares sobre els quals clavar-lo o rebre’l. 
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c) biguetes inclinades: que se suportaran sobre l’estructura de forma que no 

ocasionin empentes horitzontals sobre ella o bé que les empentes quedin 

perfectament contrarestats. Sobre les biguetes es podrà constituir o bé un forjat 

inclinat amb entrebigat de revoltó i capa de compressió de formigó, o bé un 

tauler de fusta, ceràmic, d’elements prefabricats, de plafons o xapes metàl·liques 

perforades, formigó cel·lular armat, etc. Les biguetes podran ser de fusta, 

metàl·liques o de formigó armat o pretesat. Quan s’utilitzin biguetes de fusta o 

metàl·liques portaran la corresponent protecció antiincendis. 

2. Pendent conformat mitjançant una estructura auxiliar recolzada sobre un forjat 

horitzontal o volta i que es podrà executar de diferents maneres: 

a) envans de sostremort. Es realitzaran amb fàbrica alleugerida de maó buit 

col·locat a arc a plec de llibre, rebuda i rematada amb mestra inclinada de guix i 

comptaran amb buits en un 25% de la seva superfície. S’independitzaran del 

tauler mitjançant un full de paper. Quan la formació de pendents es porti a terme 

amb envanets alleugerits de maó buit senzill, les anguiles careners, marges 

lliures, doblegat en juntes estructurals, etc. s’executaran amb envà alleugerit de 

maó buit doble. Els envans estaran perfectament aplomats i alineats. A més, 

quan arribin a una alçada mitjana superior a 0,50 m, caldrà que es travin amb 

altres que siguin normals a ells. Les trobades estaran degudament lligades i, si 

s’escau, l’aïllament tèrmic disposat entre envanets serà del gruix i la tipologia 

especificats en la documentació tècnica. 

b) envans amb bloc de formigó cel·lular: després del replantejament de les anguiles 

i careners sobre el forjat, es començarà la seva execució (similar a la dels envans 

de sostremort) col·locant la primera filada de cada envà deixant separats els 

blocs ¼ de la seva longitud. Les següents filades s’executaran de forma que els 

buits deixats entre blocs de cada filada quedin tancats per la filada superior. 

 

Formació de taulers: 

Amb independència de quin sigui el sistema escollit, dissenyat i calculat per a la formació 

dels pendents, s’imposa la necessitat de configurar el tauler sobre el que s’ha de rebre 

el material de cobriment. Únicament quan aquest assoleix característiques relativament 

autoportants i unes dimensions superficials mínimes acostuma a no ser necessària la 

creació de tauler. En aquest darrer cas les peces de cobriment aniran directament 

ancorades mitjançant cargols, claus o ganxos a les corretges o cabirols estructurals. 
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El tauler pot estar constituït, per una fulla de maó, fusta, elements prefabricats, plafons 

o xapes metàl·liques perforades, formigó cel·lular armat, etc. La capa d’acabat dels 

taulers ceràmics serà de morter de ciment o formigó que actuarà com a capa de 

compressió, emplenarà les juntes existents i permetrà deixar una superfície plana 

d’acabat. En determinades ocasions, aquesta capa final es constituirà amb morter de 

guix. 

Quan augmenti la separació entre envans de suport, com succeeix quan es tracta de 

blocs de formigó cel·lular, s’han de disposar perfils en T metàl·lics, galvanitzats o amb 

algun altre tractament protector, a mode de corretges, la secció i separació de les quals 

vindran definides per la documentació de projecte o, si s’escau, les disposicions del 

fabricant. Sobre aquests perfils en T metàl·lics es recolzaran les plaques de formigó 

cel·lular, de dimensions especificades, que conformaran el tauler. 

Segons el tipus i material de cobertura a executar, pot ser necessari rebre, sobre el 

tauler, llistons de fusta o altres elements per a l’ancoratge de xapes d’acer, coure o zinc, 

teules de formigó, ceràmica o pissarra, etc. La disposició d’aquests elements s’indicarà 

en cada tipus de coberta de la que formin part. 

54.5. Amidament i pagament 
L’amidament i valoració s’efectuarà, generalment, per m² de coberta, mesurada sobre 

plans inclinats. El preu inclou el material de coberta pròpiament dit, els cargols i les 

peces especials per a la subjecció i la mà d’obra, transport i mitjançant auxiliars 

necessaris. Això no obstant, es tindran en compte, els enunciats assenyalats per a cada 

partida de l’amidament i pressupost, en els que es defineixen els diversos factors que 

condicionen el preu descomposat resultant. 

 

Article 56. Aïllaments 
 
56.1. Descripció 
Els aïllaments són sistemes constructius i materials que, per les seves propietats, 

s’utilitzen en les obres d’edificació per aconseguir aïllament tèrmic, correcció acústica, 

absorció de radiacions o esmorteïment de vibracions en cobertes, sostres, forjats, murs, 

tancaments verticals, cambres d’aire, falsos sostres o conduccions, i fins i tot substituint 

cambres de aire i envans interiors. 
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56.2. Components 
Hi ha molts tipus d’aïllants. Els principals són: 

- aïllants de suro natural aglomerat 

- aïllants de fibra de vidre. Es classifiquen per la seva rigidesa i acabat: 

o Feltres lleugers: 

§ normal, sense recobriment 

§ hidrofugat 

§ amb paper kraft 

§ amb paper kraft/alumini 

§ amb paper enquitranat 

§ amb vel de fibra de vidre 

o mantes o feltres consistents: 

§ amb paper kraft 

§ amb paper kraft/alumini 

§ amb vel de fibra de vidre 

§ hidrofugat, amb vel de fibra de vidre 

§ amb un complex d’alumini/malla de fibra de vidre/PVC 

o plafons semirígids: 

§ normal, sense recobriment 

§ hidrofugat, sense recobriment 

§ hidrofugat, amb recobriment de paper Kraft enganxat amb 

polietilè 

§ hidrofugat, amb vel de fibra de vidre 

o plafons rígids: 

§ normal, sense recobriment 

§ amb un complex de paper kraft/alumini enganxat amb polietilè fos 

§ amb una pel·lícula de PVC blanc enganxada amb cola ignífuga 

§ amb un complex d’oxiasfalt i paper 

§ d’alta densitat, enganxat amb cola ignífuga a una placa de cartró 

i guix 

- aïllants de llana mineral. Es classifiquen en: 

o feltres: 

§ amb paper kraft 

§ amb barrera de vapor kraft/alumini 
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§ amb làmina d’alumini 

o plafons semirígids: 

§ amb làmina d’alumini 

§ amb vel natural negre 

o plafons rígids: 

§ normal, sense recobriment 

§ autoportant, revestit amb vel mineral 

§ revestit amb betum soldable. 

- aïllants de fibres minerals, els quals es classifiquen en: 

o termoacústics 

o acústics 

- aïllants de poliestirè. Poden ser: 

o poliestirè expandit: 

§ normals, tipus I al VI. 

§ autoextingibles o ignífugs, amb classificació B davant el foc 

o poliestirè extrudit. 

- aïllants de polietilè. Poden ser: 

o làmines normals de polietilè expandit. 

o làmines de polietilè expandit autoextingibles o ignífugues 

- aïllants de poliuretà, els quals poden ser: 

o escuma de poliuretà per a projecció in situ 

o planxes d’escuma de poliuretà 

- aïllants de vidre cel·lular 

 

Els elements auxiliars poden ser: 

- cola bituminosa, composada per una emulsió iònica de betum i cautxú de gran 

adherència, per a la fixació del panel de suro, en aïllament de cobertes inclinades 

o planes, façanes i ponts tèrmics 

- adhesiu sintètic, a base de dispersió de copolímers sintètics, apte per a la fixació 

del plafó de suro en terres i parets 

- adhesius adequats per a la fixació de l’aïllament, amb garantia del fabricant de 

que no continguin substàncies que danyin la composició o estructura de l’aïllant 

de poliestirè, en aïllament de sostres i de tancaments per l’exterior 
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- morter de guix negre, per a massissar les plaques de vidre cel·lular, en ponts 

tèrmics, paraments interiors i exteriors, i sostres 

- malla metàl·lica o de fibra de vidre, per a l’agafada del revestiment final en 

aïllament de paraments exteriors amb plaques de vidre cel·lular 

- grava anivellada i compactada, com a suport del poliestirè en aïllament sobre el 

terreny 

- làmina geotèxtil de protecció, col·locada sobre l’aïllament en cobertes invertides 

- ancoratges mecànics metàl·lics, per a subjectar l’aïllament de paraments per 

l’exterior 

- accessoris metàl·lics o de PVC, com abraçadores de corretja o grapa-clip, per a 

la subjecció de plaques en falsos sostres 

 

56.3. Condicions prèvies 
Prèviament caldrà haver executat o col·locat el suport o base que sostindrà l’aïllant. La 

superfície d’aquest suport estarà neta, seca i lliure de pols, greixos o òxids. Haurà d’estar 

correctament sanejada i preparada. Si calgués, tindria una correcta emprimació que 

asseguri una adherència òptima. 

Els sortints i cossos estranys del suport s’han d’eliminar i els buits importants s’han 

d’emplenar amb un material adequat. 

En l’aïllament de terres, aquests hauran d’estar degudament compactats amb una capa 

de compressió de formigó de 100 a 150 mm de gruix i sense cap sinuositat que dificulti 

la correcta col·locació de l’aïllament. Les unions dels sòls i parets han de ser 

perfectament a esquadra. 

En l’aïllament de forjats sota el paviment, caldrà construir tots els envans prèviament a 

la col·locació de l’aïllament, o, com a mínim, aixecar-los dues filades. 

Quan s’aïlli mitjançant col·locació directa de plafons aïllants que estiguin en contacte 

amb parets d’obra, caldrà que aquestes estiguin arrebossades amb ciment, siguin planes 

i llises i no tinguin esquerdes ni fissures. 

En cas d’aïllament per projecció, la humitat del suport no superarà a la indicada pel 

fabricant com a màxima per a la correcta adherència del producte projectat. 

En rehabilitació de cobertes o murs, s’hauran de retirar prèviament els aïllaments 

danyats ja que poden dificultar o perjudicar l’execució del nou aïllament. 
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56.4. Execució 
Se seguiran les instruccions del fabricant en allò referent a la col·locació o projecció del 

material. 

Les plaques s’hauran de col·locar encavalcades, a topall o a talla juntes, segons el 

material. 

Quan s’aïlli per projecció, el material es projectarà en passades successives de 10 a 15 

mm, permetent la total formació d’escuma de cada capa abans d’aplicar la següent. 

Quan hi hagi interrupcions en el treball, caldrà preparar les superfícies adequadament 

per a la represa de les feines. Durant la projecció es procurarà un acabat amb textura 

uniforme, que no requereixi retocs a mà. En aplicacions exteriors s’evitarà que la 

superfície de l’escuma pugui acumular aigua, mitjançant un pendent adequat. 

L’aïllament quedarà ben adherit al suport, mantenint un aspecte uniforme i sense 

defectes. 

Caldrà garantir la continuïtat de l’aïllament, cobrint tota la superfície a tractar, posant 

especial cura en evitar els ponts tèrmics. 

El material col·locat es protegirà contra els impactes, pressions o altres accions que el 

puguin alterar o danyar. També s’ha de protegir de la pluja durant i després de la 

col·locació, evitant una exposició perllongada a la llum solar. 

L’aïllament anirà protegit amb els materials adequats perquè no es deteriori amb el pas 

del temps. El recobriment o protecció de l’aïllament es realitzarà de forma que aquest 

quedi ferm i el faci durador. 

 

56.5. Control 
Durant l’execució dels treballs s’haurà de comprovar, mitjançant inspecció general, els 

següents apartats: 

- estat previ del suport, el qual haurà d’estar net, ser uniforme i no tenir ni fissures 

ni cossos sortints 

- homologació oficial, en aquells productes que en disposin 

- fixació del producte mitjançant un sistema garantit pel fabricant que asseguri 

una subjecció uniforme i sense defectes 

- correcta col·locació de les plaques encavalcades 

- ventilació de la cambra d’aire, si n’hi hagués 
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56.6. Amidament i pagament 
En general, s’amidarà i valorarà el m² de superfície realment executada. En casos 

especials, es podrà realitzar l’amidament per unitat d’actuació. Sempre estaran inclosos 

els elements auxiliares i perfils de vora necessaris per a un correcte acabat, com adhesius 

de fixació, talls o unions i la seva col·locació. 

 

56.7. Manteniment 
S’han de realitzar controls periòdics de conservació i manteniment cada 5 anys, o abans 

si es descobrís alguna anomalia, comprovant l’estat de l’aïllament i, particularment, si 

s’apreciessin discontinuïtats, despreniments o danys. En cas de ser necessari algun 

treball de reforma en la impermeabilització, s’aprofitarà per a comprovar l’estat dels 

aïllaments ocults en les zones d’actuació. De ser observat algun defecte, serà reparat 

per personal especialitzat, amb materials anàlegs als utilitzats en la construcció original. 

 

Article 57. Paviments 
 
57.1. Paviments de rajoles de terratzo 
Les rajoles, ben saturades d’aigua, per al a qual cosa s’hauran de tenir submergides en 

aigua 1 h abans de la seva col·locació; s’assentaran sobre una capa de morter de 400 

kg/m³ confeccionat amb sorra, abocat sobre una altra capa de sorra ben igualada i 

piconada, procurant que el material d’agafada formi una superfície contínua de seient i 

rebut de paviment, i que les rajoles quedin amb els seus costats al límit. 

Acabada la col·locació de les rajoles se’ls aplicarà una beurada de ciment Pòrtland, 

pigmentada amb el color del terratzo, fins que se s’emplenin perfectament les juntes. 

Aquesta operació es repetirà a les 48 h. 

 

57.2. Paviments 
El paviment ha de formar una superfície totalment plana i horitzontal, amb perfecta 

alineació de les seves juntes en totes direccions. Si es col·loca un regle de 2 m de 

longitud sobre el paviment, en qualsevol direcció, no han d’aparèixer buits superiors a 5 

mm. 

S’impedirà el trànsit pels paviments fins que hagin transcorregut, com a mínim, 4 dies. 

Si el trànsit fos indispensable, es prendran les mesures necessàries perquè no es 

perjudiqui el paviment. 
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57.3. Paviments de rajoles envidrades 
Les rajoles envidrades que s’utilitzen en l’aplacat de cada parament o superfície, se 

entonaran perfectament dins del seu color per a evitar contrastos, excepte que la 

Direcció Facultativa ordeni el contrari. 

L’aplacat estarà composat per peces llises i les corresponents i necessàries peces 

especials i de cantell rom, i s’asseurà de manera que la superfície quedi llisa i unida, 

sense guerxament ni deformació a junta seguida, formant les juntes línia seguida en tots 

els sentits, sense trencaments ni volades. 

Les rajoles envidrades, submergides en aigua 12 h abans del seu ús, es col·locaran amb 

morter de ciment. No s’admetrà el guix com a material d’agafada. 

Totes les juntes es rejuntaran amb ciment blanc o de color pigmentat, segons els casos, 

i s’hauran d’acabar curosament. 

 

57.4. Amidament i pagament 
Els paviments s’amidaran i abonaran per m² de superfície de paviment realment 

executada. Els sòcols, graons d’escala s’amidaran i pagaran per metre lineal. 

En el cas d’amidament de paviments de rajoles envidrades es descomptaran els buits i 

es mesuraran els brancals i els bastiments de doelles. 

El preu comprèn tots els materials, mà d’obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris 

per acabar completament cada unitat d’obra d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec. 

 

Article 58. Fusteria 
 
58.1. Condicions prèvies 
La fusteria de taller es realitzarà conforme al que apareix en los plànols del Projecte. 

Totes les fustes estaran perfectament rectes, raspallades, fregades i ben muntades a pla 

i esquadra, ajustant perfectament les superfícies vistes. 

 

58.2. Condicions tècniques 
Les fulles hauran de complir les característiques següents: 

- resistència a l’acció de la humitat 

- comprovació del pla de la porta 

- comportament en l’exposició de les dues cares a atmosfera d’humitat diferent 

- resistència a la penetració dinàmica 
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- resistència a la flexió per càrrega concentrada en un angle 

- resistència de la testera inferior a la immersió 

- resistència a l’arrencada de cargols en els brancals, en una amplada no menor 

de 28 mm 

- quan l’ànima de les fulles resisteixi l’arrencada de cargols, no necessitarà peces 

de reforç. En cas contrari els reforços mínims necessaris vénen indicats en los 

plànols 

- en fulles de cantell, el peu anirà sense cantellejar i permetrà un ajust de 20 mm. 

Les fulles sense cantellejar permetran un ajust de 20 mm repartits per igual en 

el peu i en el capçal 

- els verguerons de la fulla vidriera seran com a mínim de 10x10 mm i quan no 

estigui cantellejat el buit per al vidre, sobresortiran de la cara 3 mm com a mínim 

- en les portes entaulades a l’exterior, les seves taules aniran sobreposades o 

encadellades de forma que no permetin el pas de l’aigua 

- les unions en les fulles entaulades i de faixa seran per acoblament, i hauran 

d’anar encolades 

- quan la fusta s’envernissi, estarà exempta d’impureses o emblaviment per fongs. 

Si va a ser pintada, s’admetrà que hi hagi emblaviment en un 15% de la superfície 

Bastiments de fusta: 

- els travessers de la porta de pas portaran pollegueres amb entrega de 5 cm, per 

a l’ancoratge en el paviment 

- els bastiments vindran muntats del taller, amb les unions de taller ajustades, amb 

les unions acoblades i amb els orificis per al posterior acargolament en obra de 

les plantilles d’ancoratge. La separació entre elles serà no superior a 50 cm i dels 

extrems dels travessers 20 cm havent d’estar l’acer protegit contra l’oxidació 

- els bastiments arribaran a obra amb riostes i llata d’empostissar per a mantenir 

l’esquadra, i amb una protecció per a la seva conservació durant 

l’emmagatzematge i posada en obra 

Tapajunts: 

- Les dimensions mínimes dels tapajunts de fusta seran de 10x40 mm 
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58.3. Amidament i pagament 
La fusteria es mesurarà per m² de fusteria, entre costats exteriors de bastiments, i del 

terra al costat superior del bastiment, en cas de portes. En aquest amidament s’inclou 

la mesura de la porta o finestra i dels bastiments corresponents més els tapajunts i les 

ferramentes. La col·locació dels bastiments es pagarà independentment. 

El preu inclou els materials, la fabricació en taller, el trasllat al lloc de col·locació, la 

recepció de bastiments, el seu acoblament, els elements de penjar i de seguretat i altres 

operacions o mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la seva perfecta i total 

execució. 

 

Article 59. Fusteria metàl·lica 
Per a la construcció i muntatge d’elements de fusteria metàl·lica s’observaran 

rigorosament les indicacions dels plànols del Projecte. 

Totes les peces de fusteria metàl·lica hauran de ser muntades, necessàriament, per la 

casa fabricant o personal autoritzat per la mateixa, essent el subministrador el 

responsable del perfecte funcionament de totes i cada una de les peces col·locades en 

obra. 

Tots els elements es faran en locals tancats i desprovistos d’humitat, assentades les 

peces sobre llates d'empostissar de fusta, procurant que quedin ben anivellades i no n’hi 

hagi cap que pateixi ni guerxament ni torçada. 

L’amidament es farà per m² de fusteria, mesurant entre costats exteriors. En el preu 

s’inclouen les ferramentes, verguerons, retenidores, etc., però queden exceptuades la 

vidriera, pintura i col·locació de bastiments. 

 

Article 60. Vidres 
Els vidres es muntaran ajustant-los amb cura en el buit en el que hagin d’encaixar, el 

qual prèviament haurà estat pintat amb pintura d’emprimació si és de metàl·lic. El vidre 

s’ajustarà bé per mitjà de ribets metàl·lics o de fusta perfectament ajustats als bastidors 

amb puntes si els ribets són de fusta i amb cargols si són metàl·lics. Tot l’entorn se 

segellarà amb silicona. 

Els vidres s’amidaran i abonaran per m2 de superfície real col·locada. El preu inclou tots 

els materials, mà d’obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar l’obra 

completament enllestida. 
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Article 61. Pintura 
 
61.1. Condicions generals de preparació del suport 
La superfície que s’ha de pintar ha d’estar seca, desengreixada, sense òxid ni pols, per 

a la qual cosa es faran servir raspalls, bufadors de sorra, àcids i bases quan siguin 

metalls. 

Els porus, esquerdes, escantells, etc., s’emplenaran amb màstics o empastaments per a 

deixar les superfícies llises i uniformes. Es faran amb un pigment mineral i oli de llinosa 

o vernís i un cos de rebliment per a les fustes. En els plafons s’utilitzarà guix amassat 

amb aigua de cola, i sobre els metalls s’utilitzaran empastaments composats de 60- 70% 

de pigment (blanc de plom), ocre, òxid de ferro, litopó, etc. i cossos de rebliment (creta, 

caolí, guix, espat pesat), 30-40% de vernís copal o àmbar i oli de fustes. 

Els màstics i empastaments s’utilitzaran amb espàtula en forma de massilla; els líquids 

amb brotxa o pinzell o amb l’aerògraf o pistola d’aire comprimit. Els empastaments, una 

vegada secs, es passaran amb paper de vidre en parets i s’allisaran amb pedra tosca, 

aigua i feltre, sobre metalls. 

Abans de la seva execució es comprovarà la natura de la superfície a revestir, així com 

la seva situació interior o exterior i condiciones d’exposició al fregament o agents 

atmosfèrics, contingut d’humitat i si existeixen juntes estructurals. 

Es rebran i es muntaran tots los elements que han d’anar en el parament, com 

bastiments de portes, finestres, canalitzacions i instal·lacions. 

Se comprovarà que la temperatura ambient no sigui major de 28ºC ni menor de 6ºC. 

La superfície d’aplicació estarà anivellada i llisa. 

En temps plujós se suspendrà l’aplicació quan el parament no estigui protegit. 

En finalitzar la jornada de treball es protegiran perfectament els envasos i es netejaran 

els estris de treball. 

 

61.2. Aplicació de la pintura 
Les pintures se podran aplicar amb pinzells i brotxa, amb aerògraf, amb pistola, 

(polvoritzant amb aire comprimit) o amb corrons. 

Les brotxes i pinzells seran de pèl animal o de niló. Podran ser rodons o plans, 

classificant-se per números o pels grams de pèl que contenen. 
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Els aerògrafs o pistoles consten d’un recipient que conté la pintura amb aire a pressió 

(1-6 atm), el compressor i el polvoritzador, amb orifici que vari des de 0,2 mm fins a 7 

mm, formant-se un con de 2 cm al metre de diàmetre. 

Depenent del tipus de suport se realitzaran una sèrie de treballs previs, amb objecte de 

que quan s’apliqui la pintura o revestiment s’aconsegueixi un acabat de gran qualitat. 

Els sistemes de preparació en funció del tipus de suport: 

- Guixos i ciments així com els seus derivats: 

Es realitzarà un fregament de les petites adherències i imperfeccions. A 

continuació s’aplicarà una mà de fons impregnant els porus de la superfície del 

suport. Posteriorment es realitzarà un empastament dels desperfectes, 

repassant-los amb una mà de fons. S’aplicarà seguidament l’acabat final amb un 

rendiment no inferior de l’indicat pel fabricant. 

- Fusta: 

Es procedirà a una neteja general del suport seguida d’un fregament fi de la 

fusta. A continuació se donarà una mà de fons amb vernís diluït mesclat amb 

productes de conservació de la fusta si fan falta, aplicat de forma que quedin 

impregnats els porus. Passat el temps de assecatge de la mà de fons, es realitzarà 

un fregament fi del suport, aplicant-hi a continuació el vernís, amb un temps de 

assecatge entre ambdues mans i un rendiment no menor de l’especificat pel 

fabricant. 

- Metalls: 

Es realitzarà una rascada d’òxids amb raspall, seguida immediatament d’una 

acurada neteja manual de la superfície. A continuació s’aplicarà una mà de 

emprimació anticorrosiva, amb un rendiment no inferior al consignat pel 

fabricant. Transcorregut el temps de assecatge, s’aplicaran dos mans d’acabat 

d’esmalt, amb un rendiment no menor a l’especificat pel fabricant. 

 

61.3. Amidament i pagament 
La pintura s’amidarà i abonarà en general, per m² de superfície pintada, efectuant-se 

l’amidament de la següent manera: 

- pintura sobre murs, envans i sostres: s’amidarà descomptant els buits. Les 

motllures s’ amidaran per superfície desenvolupada 

- pintura sobre fusteria: s’amidarà per les dues cares, incloent els tapajunts 

- pintura sobre finestrals metàl·lics: s’amidarà una cara 
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En els preus respectius està inclòs el cost de tots els materials i operacions necessàries 

per a obtenir el perfecte acabat de les obres, fins i tot la preparació, fregament, neteja, 

empastament, etc. i tots els mitjans auxiliares que calgui. 

 

Article 62. Ram de llauner 
 
62.1. Canonada de coure 
Tota la canonada s’instal·larà de forma que presenti un aspecte net i ordenat. 

S’utilitzaran accessoris per a tots los canvis de direcció i les esteses de canonada es 

realitzaran de forma paral·lela o en angle recte als elements estructurals de l’edifici. 

La canonada estarà col·locada al seu lloc sense necessitat de forçar-la ni flectir-la. La 

canonada anirà instal·lada de manera que es contregui i dilati lliurement sense que es 

deteriori per cap treball ni per si mateixa. 

Les unions es faran amb soldadura tova amb capil·laritat. Les grapes per a penjar la 

conducció de forjat seran de llautó espaiades 40 cm. 

 

62.2. Canonada de ciment centrifugat 
El muntatge es realitzarà enterrat, rematant els punts d’unió amb ciment. Tots els canvis 

de secció, direcció i escomesa, s’efectuaran per mitjà de pericons registrables. 

En la xarxa de sanejament se situaran pous de registre amb potes per a facilitar l’accés. 

El pendent mínima serà de l’1% en aigües pluvials, i superior a l’1,5% en aigües 

residuals. L’amidament se farà per m lineal de canonada realment executada, incloent 

el llit de formigó i els escarabats d’unió. Els pericons s’amidaran apart per unitats. 

 

62.3. Aparells sanitaris 
Els aparells sanitaris que s’instal·lin compliran les condicions de caràcter sanitari exigides 

i estaran degudament homologats. 

Aquests aparells s’abonaran per unitat d’aparell col·locat. El preu inclou l’aparell, les 

aixetes, les vàlvules de desguàs, i tots els treballs materials i mitjans auxiliars necessaris 

per a la seva instal·lació completa. 
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Article 63. Instal·lació elèctrica 
 
63.1. Condicions generals 
L’execució de les instal·lacions s’ajustarà a allò especificat en els reglaments vigents. En 

aquelles instal·lacions on calgui, se seguiran les normes de la companyia 

subministradora. 

Es procurarà que els traçats guardin en tot moment els: 

- fustatge i xarxes en nombre suficient de manera que garanteixin la seguretat 

dels operaris i vianants 

- maquinària, bastides, eines i tot el material auxiliar per a portar a terme els 

treballs d’aquest tipus 

Tots els materials seran de la millor qualitat, amb les condicions que imposin els 

documents que composen el Projecte, o els que es determinin en el transcurs de l’obra, 

muntatge o instal·lació. 

 

63.2. Conductors elèctrics de fase 
Els conductors elèctrics de fase seran de coure electrolític, aïllats adequadament, essent 

la seva tensió nominal d’aïllament de 0,6/1 kV per a la línia repartidora i de 750 V per a 

la resta de la instal·lació, havent d’estar homologats segons les normes UNE citades en 

la instrucció ITC-BT-06. 

 

63.3. Conductors de protecció 
Els conductors de protecció seran de coure i presentaran el mateix aïllament que els 

conductors actius. Es podran instal·lar per les mateixes canalitzacions que els conductors 

actius o bé en forma independent, seguint en aquest cas el que indiquin les normes 

particulars de l’empresa distribuïdora. La secció mínima d’aquests conductors serà 

l’obtinguda utilitzant la taula 2 de la instrucció ITC-BT-19, apartat 2.3, en funció de la 

secció de los conductors actius de la instal·lació. 

 

63.4. Identificació dels conductors 
Els conductors s’hauran de poder identificar pel color del seu aïllament: 

- blau clar per al conductor neutre. 

- groc-verd per al conductor de terra i protecció 
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- marró, negre i gris per als conductors actius o de fase. Si no hi hagués conductor 

neutre, un conductor actiu podria tenir el color blau clar 

 

63.5. Tubs protectors 
Els tubs protectors a utilitzar seran aïllants flexibles (corrugats) normals, amb protecció 

de grau 5 contra danys mecànics, i que puguin corbar-se amb les mans, excepte els que 

hagin d’anar pel terra o paviment, estries o falsos sostres, que seran del tipus Preplàs, 

Reflex o semblant, i disposaran d’un grau de protecció 7. 

Els diàmetres interiors nominals mínims, mesurats en mil·límetres, per als tubs 

protectors, en funció del nombre, classe i secció de los conductors que han d’allotjar, 

s’indiquen en les taules de la instrucció ITC-BT-21. Per a més de 5 conductors per tub, 

i per a conductors de seccions diferents a instal·lar pel mateix tub, la secció interior del 

tub serà, com mínim, igual a tres vegades la secció total ocupada pels conductors, 

especificant únicament els que realment s’utilitzin. 

 

63.6. Caixes d’empalmament i derivacions 
Les caixes d’empalmament i derivacions seran de material plàstic resistent o bé 

metàl·liques. En aquest darrer cas, estaran aïllades interiorment i protegides contra 

l’oxidació. 

Les dimensions seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que 

hagin de contenir. La seva profunditat equivaldrà al diàmetre del tub major més un 50% 

del mateix, amb un mínim de 40 mm de profunditat i de 80 mm per al diàmetre o costat 

interior. 

Les unions entre conductors es realitzaran sempre dintre de les caixes de empalmament, 

excepte en los casos indicats en l’apartat 3.1 de la ITC-BT-21. Les unions no es faran 

mai per simple recargolament entre si dels conductors, sinó utilitzant borns de connexió, 

conforme a la instrucció ITC-BT-19. 

 

63.7.Aparells de comandament i maniobra 
Els aparells de comandament i maniobra són els interruptors i commutadors, que tallaran 

el corrent elèctric màxim del circuit en el que estiguin col·locats sense formar un arc 

permanent, obrint o tancant els circuits sense possibilitat de prendre una posició 

intermèdia. Seran del tipus tancat i de material aïllant. 
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Les dimensions de les peces de contacte seran tals que la temperatura no pugui excedir 

en cap cas de 65ºC en cap de les seves peces. 

La seva construcció serà tal que permeti realitzar de l’ordre de 10.000 maniobres 

d’obertura i tancament, amb la seva càrrega nominal a la tensió de treball. Portaran 

marcada la seva intensitat i tensions nominals, i estaran provades a una tensió de 500 

a 1.000 V. 

 

63.7.Aparells de protecció 
Els aparells de protecció són els disjuntors elèctrics, fusibles i interruptors diferencials. 

Els disjuntors seran de tipus magnetotèrmic d’accionament manual, i podran tallar el 

corrent màxim del circuit en que estiguin col·locats sense originar la formació d’un arc 

permanent, obrint o tallant els circuits sense possibilitat de prendre una posició 

intermèdia. La seva capacitat de tall per a la protecció del curtcircuit estarà d’acord amb 

la intensitat del curtcircuit que es pugui presentar en un punt de la instal·lació, i per a la 

protecció contra l’escalfament de les línies es regularan per a una temperatura inferior 

als 60ºC. Portaran marcades la intensitat i tensió nominal de funcionament, així com el 

signe indicador del seu desconnexionament. Aquests interruptors automàtics 

magnetotèrmics seran de tall omnipolar, tallant la fase i el neutre a la vegada quan actuï 

la desconnexió. 

Els interruptors diferencials seran com mínim d’alta sensibilitat (30 mA) i a més de tall 

omnipolar. Podran ser purs, quan cada un de los circuits vagin allotjats en tub o conducte 

independent una vegada que surten del quadre de distribució, o del tipus amb protecció 

magnetotèrmica inclosa quan els diferents circuits hagin d’anar canalitzats per un mateix 

tub. 

Els fusibles a emprar per a protegir los circuits secundaris o en la centralització de 

comptadors seran calibrats a la intensitat del circuit que protegeixin. Es disposaran sobre 

material aïllant i incombustible, i estaran construïts de tal forma que no es pugui 

projectar metall al fondre’s. Hauran de poder ser reemplaçats sota tensió sense cap tipus 

de perill i portaran marcades la intensitat i tensió nominals de treball. 
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63.8. Punts d’utilització 
Les preses de corrent a emprar seran de material aïllant, portaran marcades la seva 

intensitat i tensió nominals de treball i disposaran, com a norma general, totes elles de 

posada a terra. El nombre de preses de corrent a instal·lar serà en funció de l’ús previst 

de l’edifici, com indica la instrucció ITC-BT-25. 

 

63.9. Posada a terra 
Les posades a terra podran realitzar-se mitjançant plaques de 500x500x3 mm o bé 

mitjançant elèctrodes de 2 m de longitud, col·locant sobre la seva connexió amb el 

conductor d’enllaç el seu corresponent pericó registrable de presa de terra, i el respectiu 

born de comprovació o dispositiu de connexió. El valor de la resistència serà inferior a 

20 Ω. 

 

63.10. Condicions generals d’execució de les instal·lacions 
Les caixes generals de protecció se situaran en l’exterior del portal o en la façana de 

l’edifici, segons la instrucció ITC-BT-13. Si la caixa es metàl·lica, haurà de portar un born 

per a la seva posada a terra. La col·locació del comptador s’efectuarà complint la 

instrucció ITC-BT-16 i la normativa de la companyia subministradora. 

El local de situació no ha de ser humit, i estarà prou ventilat i il·luminat. Si la cota del 

terra és inferior a la dels passadissos o locals contigus, s’hauran de disposar desguassos 

perquè, en cas d’avaria, descuit o trencament de canonades d’aigua, no es puguin 

produir inundacions en el local. Els comptadors es col·locaran a una alçada mínima del 

terra de 0,50 m i màxima de 1,80 m, i entre el comptador més sortint i la paret oposada 

s’haurà de respectar un passadís de 1,10 m, d’acord amb la instrucció ITC-BT-16. 

L’estesa de les derivacions individuals es realitzarà al llarg de la caixa de l’escala d’ús 

comú, podent efectuar-se per tubs encastats o superficials, o per canalitzacions 

prefabricades, segons es defineix en la instrucció ITC-BT-14. 

Els quadres generals de distribució se situaran en un local accessible i d’ús general. 

Hauran d’estar realitzats amb materials no inflamables, i se situaran a una distància tal 

que entre la superfície del paviment i els mecanismes de comandament hi hagi 200 cm. 

La connexió entre els dispositius de protecció situats en aquests quadres s’executarà 

ordenadament, procurant disposar regletes de connexió per als conductors actius i per 

al conductor de protecció. Es fixarà sobre los mateixos un cartell de material metàl·lic 
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en el que ha d’estar indicat el nom de l’instal·lador i la data en què es va executar la 

instal·lació. 

L’execució de les instal·lacions interiors s’efectuarà sota tubs protectors, seguint 

preferentment línies paral·leles a les verticals i horitzontals que limiten els locals on 

s’efectuarà la instal·lació. 

Haurà de ser possible la fàcil introducció i retirada de los conductors en los tubs després 

de haver estat col·locats i fixats, així com la dels seus accessoris. Es disposarà dels 

registre que es consideri convenients. 

Els conductors s’allotjaran en los tubs després de ser col·locats aquests darrers. La unió 

dels conductors en els empalmaments o derivacions no es podrà efectuar per simple 

recargolament dels conductors entre si, sinó que sempre s’haurà de realitzar utilitzant 

bornes de connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió, 

podent utilitzar-se brides de connexió. Aquestes unions es realitzaran sempre a l’interior 

de les caixes de empalmament o derivació. No es permetran més de tres conductors en 

els borns de connexió. 

Les connexions dels interruptors unipolars es realitzaran sobre el conductor de fase. 

No s’utilitzarà un mateix conductor neutre per a diversos circuits. 

Tot conductor s’ha de poder seccionar en qualsevol punt de la instal·lació en la que 

derivi. 

Els conductors aïllats col·locats sota canals protectores o sota motllures s’hauran 

d’instal·lar d’ acord amb allò establert en la instrucció ITC-BT-20. 

Les preses de corrent d’un mateix local han d’estar connectades a la mateixa fase. En 

cas contrari, entre les preses alimentades per fases diferents hi ha d’haver una separació 

de 1,5 m, com a mínim. Les cobertes, tapes o embolcalls, manovelles i polsadors de 

maniobra dels aparells instal·lats en locals amb parets i terres conductors, seran de 

material aïllant. 

Per a les instal·lacions en cambres amb bany i lavabos, seguint la instrucció ITC-BT-27, 

es tindran en compte els diferents volums i prescripcions per a cada un de ells: 

Les instal·lacions elèctriques hauran de presentar una resistència mínima de l’aïllament 

com a mínim igual a 1.000xU Ω, essent U la tensió màxima de servei expressada en V, 

amb un mínim de 250.000 Ω. 

L’aïllament de la instal·lació elèctrica es mesurarà amb relació a terra i entre conductors 

mitjançant l’aplicació d’una tensió contínua, subministrada per un generador que 
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proporcioni en buit una tensió compresa entre 500 i 1.000 V, i com a mínim 250 V amb 

una càrrega externa de 100.000 Ω. 

Es disposarà d’un punt de posada a terra accessible i senyalitzat, per a poder efectuar 

la mesura de la resistència de terra. 

Totes les bases de presa de corrent portaran obligatòriament un contacte de presa de 

terra. En cambres amb bany i lavabos es realitzaran les connexions equipotencials. 

Els circuits elèctrics derivats portaran una protecció contra sobreintensitats, mitjançant 

un interruptor automàtic o un fusible de curtcircuit, que s’hauran d’instal·lar sempre 

sobre el conductor de fase pròpiament dit, incloent la desconnexió del neutre. 

Les llumeneres es connectaran a terra sempre que siguin metàl·liques. 

La placa de polsadors de l’aparell de telefonia, així com el forrellat elèctric i la caixa 

metàl·lica del transformador reductor si aquest no estigués homologat, s’hauran de 

connectar a terra. 

Els diferents aparells hauran de portar en les seves clavilles d’endoll un dispositiu 

normalitzat de presa de terra. Es procurarà que aquests aparells estiguin homologats. 

Els mecanismes se situaran a les alçades indicades en les normes de instal·lacions 

elèctriques de baixa tensió. 

 

63.11. Amidament i pagament 
L’amidament del cable elèctric s’efectuarà per m lineal de cable instal·lat. La resta 

d’aparells elèctrics es mesuraran per unitats instal·lades. El preu que s’aplicarà serà el 

que figura en el Quadre de Preus número 1 del Pressupost. 

 

Article 64. Instal·lació de calefacció 
 
64.1. Definició 
La instal·lació de calefacció serà individual, utilitzant un combustible (propà o gas 

natural) o electricitat. 

Els elements que constitueixen la instal·lació de calefacció són els següents: 

- calderes 

- cremadors 

- xarxa de distribució 

- vàlvules 

- radiadors 
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- elements auxiliars de circulació (bombes, dipòsits d'expansió) 

- dipòsits de combustible 

 

64.2. Calderes 
Les calderes són els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de 

marques reconegudes; estaran proveïdes de tots els elements i equips auxiliars 

necessaris per al seu funcionament, com són cremadors i dipòsits de combustible, els 

quals s'instal·laran d'acord amb les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa i 

de la normativa vigent al respecte. 

Les calderes s’amidaran per unitat instal·lada, incloent la part proporcional d'aparells 

auxiliars, dipòsits, xemeneies i ajuts d'altres industrials necessaris per a completar la 

instal·lació. 

 

64.3. Xarxa de distribució 
La xarxa de distribució condueix el fluid de transport de la calor des de la caldera als 

elements de radiació i està formada per canonades de ferro soldat que aniran proveïdes 

de peces especials de dilatació. 

Els colzes, maneguets, tes, creuers. etc. , seran d'acer estirat sense soldadures i hauran 

de resistir una pressió hidrostàtica interior de prova de 15 kp/cm2. 

Les claus de pas emprades en les conduccions seran de fàcil accionament i revisió. 

S'instal·aran dipòsits d'expansió, d'una cabuda doble de l'augment de volum de tota 

l'aigua continguda en la instal·lació a temperatura de règim i estarà provista de 

sobreeixidor. 

Les bombes d'acceleració seran el màxim de silencioses possible i col·locades sobre 

esmorteïdors. El funcionament de la bomba haurà d'estar sempre assegurada per evitar 

l'ebullició de l'aigua de la caldera. 

La xarxa de canonades de distribució de calor s’amidarà en m lineals instal·lats, incloent 

en el seu cost la part proporcional d'aparells necessaris, especificats en el Projecte o 

indicats per la Direcció Facultativa per l seu funcionament, així com peces especials, 

ancoratges, muntatge i ajuts d'altres industrials. 
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64.4. Radiadors, convectors i plafons 
Els radiadors, convectors i plafons podran ser de foneria o d'acer, de manera que 

presentin la màxima superfície de radiació. 

Tots els radiadors hauran de suportar una pressió mínima de 5 atm. La calefacció des 

del sòl, sostre o parets serà la que en comptes de disposar d'elements terminals de 

radiació, és el propi circuit que amb la seva llargada genera la superfície de radiació. 

La temperatura de l'aigua no ultrapassarà els 60ºC. 

Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb junts d'endoll i cordó o amb 

maneguet. Els radiadors, convectors i plafons s’amidaran per unitats completament 

instal·lades amb les vàlvules de maniobra, ancoratges a murs i ajuts per a la seva 

col·locació. 

 

64.5. Radiadors elèctrics 
Quan el sistema escollit de calefacció sigui per radiadors o plafons de calor negre 

elèctrics, seran de primera qualitat i marca reconeguda. 

L’amidament dels radiadors elèctrics serà per unitats totalment subministrades i 

instal·lades, inclosa la repercussió del preu de la instal·lació elèctrica necessària, cas que 

aquesta no s'hagi inclòs a l'apartat d'instal·lació elèctrica. 

 

64.6. Conduccions d'aire calent 
Les conduccions d’aire calent, que podran ser de secció rectangular o circular i del 

material adequat a la velocitat de l'aire que circula pel seu interior, poden ser de xapa 

d'acer galvanitzat, guix o materials de fibres sintètiques, sempre que es compleixi la 

normativa vigent. 

Les conduccions d’aire calent s’amidaran per m lineal instal·lat, incloent en el preu la 

part proporcional de muntatge, reixes, filtres i comportes necessàries, així com els ajuts 

del ram de paleta necessaris per a la seva completa col·locació 
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Article 65. Instal·lació de climatització 
 
65.1. Definició 
La instal·lació de climatització són les destinades a mantenir, en els espais interiors de 

l'edifici, les condicions de temperatura, puresa d'aire i humitat adequades, 

independentment de les condicions exteriors. 

Per tant, i segons s'especifica en el Projecte, aquesta instal·lació podrà comptar amb 

equips per purificar, refrigerar, escalfar, humitejar i dessecar l'aire, així com la regulació 

de totes aquestes operacions. 

La instal·lació de climatització estarà composada pels següents elements: 

- equip condicionador d'aire 

- conductes 

- boques de difusió 

- escalfadors 

- quadre de control 

També es poden utilitzar equips autònoms o mixtos. 

 

65.2. Equips 
El tipus d'equips que calgui instal·lar vindrà definit en el Projecte i serà de marca 

reconeguda i aprovada per la Direcció Facultativa. 

Els elements constitutius de l'aparell són l'equip productor de fred, el productor de calor, 

si es troba inclòs en la instal·lació, i la zona de preparació o tractament de l'aire que, 

segons indica, realitzarà les operacions d'impulsió, extracció, filtració, polvorització 

d'aigua, desinfecció i condicionament tèrmic. 

Si la instal·lació de climatització és centralitzada, s’amidarà per unitat d'instal·lació 

completa, incloent en el preu tots els equips de tractament de l'aire, quadre elèctric, 

equips de maniobra (manuals i automàtics) i ajuts necessaris per a la seva instal·lació, 

excepte les conduccions. 

Si el sistema de climatització és per condicionadors autònoms o de finestra, l’amidament 

serà per unitat d'aparell completament instal·lat. 
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65.3. Conductes 
Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funció de la velocitat de l'aire 

en el seu interior, essent els més usuals la xapa d'acer, l'acer galvanitzat, planxa staff 

de fibres sintètiques; les boques de difusió seran reixes fixes o mòbils i boques circulars, 

perforades o concèntriques. 

La Direcció Facultativa escollirà el tipus, en funció de les zones en les quals s'introdueixi 

aire. L’amidament de conductes serà per m lineal col·locat, incloent en el preu la part 

proporcional de boques, comportes, i ajuts que calguin per realitzar la instal·lació d'acord 

amb el Projecte. 

 

Article 67. Instal·lació frigorífica 
 
67.1. Condicions generals 
La instal·lació frigorífica s’haurà d’ajustar al que especifica el Reglament de Seguretat 

per a Plantes i Instal·lacions Frigorífiques, i les seves instruccions tècniques 

complementàries. 

 

67.2. Maquinària frigorífica i accessoris 
La capacitat del recipient del líquid pertanyent a un equip frigorífic amb múltiples 

evaporadors serà com a mínim 1,25 vegades la capacitat de l’evaporador més gran. 

Les unions o elements que continguin refrigerants que hagin d’anar cobertes o 

protegides s’han d’inspeccionar i provar abans de la posada en marxa. 

No es podran col·locar canonades de pas de refrigerant en les zones de pas exclusiu. En 

els espais lliures utilitzables com a cambres hauran de ser col·locats a una alçada mínima 

de 2,25 m del sòl o tocant el sostre. 

Les vàlvules que s’instal·lin en canonades de coure han de tenir resistència i seguretat 

adequades, independents de la canonada. I les vàlvules d’accionament han d’anar 

numerades. 

 

67.3. Aparells indicadors de mesura 
Les instal·lacions frigorífiques s’equiparan amb els aparells indicadors i de mesura que 

siguin necessaris per a la seva adequada utilització i conservació. Els manòmetres 

instal·lats permanentment en el sector d’alta pressió han de tenir una graduació superior 

al 20% de la pressió màxima de servei. 
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La pressió de servei de la instal·lació serà indicada clarament amb un senyal vermell 

molt visible. 

 

67.4. Placa de característiques 
En la instal·lació s’ha de fixar una placa de característiques, situada a la sala de 

màquines, damunt d’algun element principal, on hi consti el nom de l’instal·lador i les 

dades de l’apartat 7 de la Instrucció MI IF-006. 

 

67.5. Instal·lació de la maquinària 
En la instal·lació de la maquinària cal considerar les prescripcions següents: 

- els motors i les transmissions han d’estar protegides suficientment amb la finalitat 

d’evitar possibles accidents 

- la maquinària frigorífica i els elements complementaris han d’estar disposats de 

forma que totes les seves parts siguin fàcilment accessibles. 

 

67.6. Protecció de les instal·lacions contra sobreimpressions 
Els compressors que funcionin a més de 1 kp/cm2 i amb un desplaçament superior a 1,5 

m3 per minut han d’estar protegits per la vàlvula de seguretat i disc de ruptura en la 

seva descàrrega abans de qualsevol vàlvula de pas o maniobra 

La presa de connexió de els vàlvules de seguretat s’efectuarà sempre en una part de 

l’element protegit, de manera que no pugui ser abastable per al nivell de líquid 

refrigerant. La capacitat de descàrrega de les vàlvules s’ajustarà a prescripció de l’apartat 

6 de MI IF- 009. 

 

67.7. Pressió de treball de les vàlvules de seguretat 
Les vàlvules de seguretat no calibraran a una pressió superior a la que indica el timbre, 

ni a 1,2 vegades a la d’estanqueïtat. Les vàlvules de seguretat tindran el reglament 

prescrit com a garantia del correcte calibratge. 

La seva descàrrega s’ajustarà a la prescripció de l’apartat B de la MI IF-009. 

 

67.8. Prova d’estanqueïtat 
Tots els elements frigorífics, inclosos els indicadors frigorífics de líquid que formen part 

del circuit refrigerant ha de ser igual o superior a la pressió de treball, i mai inferior al 
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que indica la taula 1 de la MI IF-010, sota la responsabilitat de l’instal·lador frigorista 

autoritzat. 

 

L’estanquitat de les cambres frigorífiques s’ha de comprovar abans del seu funcionament 

de manera que el temps no sigui inferior a 30 minuts en passar de 30 mm columna 

d’aigua a 24 mm columna d’aigua. D’altra banda, la instal·lació frigorífica ha de permetre 

pressions i depressions inferiors a 10 mm de columna d’aigua. 

 

67.9. Funcionament 
En un lloc ben visible de la sala de màquines hi ha d’haver una taula d’instruccions amb 

els següents detalls: 

- descripció general de la instal·lació, amb el nom de l’instal·lador, adreça i telèfon 

- descripció detallada dels elements de la instal·lació 

- instruccions detallades de la posada en funcionament de la instal·laci 

- instruccions detallades dels elements de control i indicadors de marxa de la seva 

instal·lació i funcionament en condicions de seguretat i rendiment òptim 

- instruccions en cas d’avaria o anomalies de funcionament 

- instruccions sobre el desglaç, renovació d’aire, aigua de refrigeració i 

condensació, greixatge i purgues d’oli i aire 

- instruccions sobre prevencions d’accidents i actuació en cas que sobrevinguin 

- instruccions per a evitar la congelació en el condensador en cas de temperatures 

d’ambient molt baixes 

- diagrama de la instal·lació amb indicadors dels números i altres referències de 

vàlvules de tancament i obertura 

- manera d’usar les màscares antigàs i els equips autònoms d’aire comprimit. 

 

67.10. Amidament i pagament 
L’amidament de les canonades s’efectuarà per m lineal instal·lat. La resta d’aparells de 

la instal·lació frigorífica es mesuraran per unitats instal·lades. El preu que s’aplicarà serà 

el que figura en el Quadre de Preus número 1 del Pressupost. 
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Article 68. Instal·lacions de protecció contra incendis 
 
68.1. Definició 
Les instal·lacions de protecció contra incendis es poden dividir en les classes següents: 

- instal·lacions de detecció automàtica d'incendis, les quals estan composades per: 

o equips de control i senyalització 

o detectors 

o fonts de subministrament d’aigua 

o elements d'unió entre els anteriors 

- instal·lació d'extinció, les quals poden estan composades per: 

o boques d'incendi 

o hidrants 

o extintors mòbils 

o sistemes fixos d'extinció 

- instal·lacions d'alarma i detecció, les quals poden estar formades per:  

o polsadors d'alarma 

o instal·lació d'alerta 

o instal·lació de megafonia 

o detectors d’incendi 

o instal·lacions d'enllumenat d’emergència 

 

68.2. Execució 
L’execució de la instal·lació de protecció contra incendis es farà seguint les 

especificacions del Projecte i complint amb la normativa vigent. 

 

68.3. Amidament  i pagament 
Els diferents elements de la instal·lació s’amidaran en unitats col·locades, incloent en el 

preu tots els ajuts del ram de paleta o altres industrials necessaris per la completa posada 

en servei de la instal·lació. 
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Article 69. Instal·lacions de telefonia 
 
69.1. Definició 
La instal·lació de telefonia consistirà en col·locar una presa de senyal, caixes 

repartidores, cables i els aparells d'usuari de comunicació telefònica de taula o muntats 

a la paret. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- replantejament 

- instal·lació de la presa de senyal 

- connexió a la xarxa del circuit de comunicació telefònica 

- fixació al lloc previst dels aparells d’usuari 

 

69.2. Execució 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replantejament previ que ha de 

ser aprovat per la Direcció Facultativa. 

S'ha de comprovar que les característiques dels aparells corresponen a les especificades 

al Projecte. La presa de senyal s’haurà d’instal·lar en llocs accessibles. Si la presa de 

senyal telefònic es munta superficialment, caldrà fixar la caixa al parament. Si, en canvi, 

la presa s’encasta, caldrà col·locar la caixa dins del corresponent caixetí, que haurà estat 

encastat prèviament. 

La distància mínima de la presa de senyal telefònic als serveis d'aigua, electricitat, 

calefacció i gas serà de 5 cm. 

Les caixes repartidores han de quedar fixats sòlidament al parament pels punts previstos 

en la documentació tècnica del fabricant. Les diferents connexions han d’assegurar el 

correcte funcionament. 

Els cables que s’utilitzaran seran homologats i compliran amb les normes d’instal·lació. 

Els telèfons han de quedar correctament connectats a la instal·lació segons les 

instruccions del fabricant. 

Un cop tot estigui instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 

 

69.3. Amidament i pagament 
Es mesuraran les unitats de quantitat instal·lada dels diferents aparells i els m lineals de 

cable col·locats. S’aplicarà el preu que figura al Quadre de Preus número 1. 
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Article 70. Sistema de transmissió de dades 
 
70.1. Definició 
El sistema de transmissió de dades disposarà de connectors fixos per a instal·lacions de 

comunicacions, col·locats encastats en caixes de mecanismes i cables amb conductors 

metàl·lics o de fibra òptica. 

 

70.2. Execució 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replantejament previ que ha de 

ser aprovat per la Direcció Facultativa. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació i s'ha de comprovar 

que les característiques tècniques dels elements corresponen a les especificades al 

Projecte. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. Tots els 

materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 

Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb els estris adequats i 

seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 

El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes. 

No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el 

cable ha d'anar folgat a dintre de la caixa de mecanismes. 

En les instal·lacions amb cables metàl·lics, els connectors també han de ser del tipus 

apantallat, amb pantalla de 360º al voltant del connector. L'apantallament de la 

instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de 

connectar amb la pantalla del propi connector. 

En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característica del senyal òptic 

no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector. Tampoc es 

poden perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura 

excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica. 

Un cop executada la instal·lació, es procedirà a retirar tots els elements sobrants com 

ara embalatges, retalls de cables, etc. 

 

70.3. Amidament i pagament 
Es mesuraran les unitats de quantitat instal·lada dels diferents aparells i els m lineals de 

cable col·locats. S’aplicarà el preu que figura al Quadre de Preus número 1. 
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Article 71. Precaucions a adoptar 
Les precaucions a adoptar durant la construcció de l’obra seran les previstes en la 

diferent normativa de seguretat i salut laboral. 

 

2.3. Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat 
 

Article 72. Comprovacions i proves de servei 
 

D’acord amb l’article 7.4 del Codi Tècnic de l’Edificació, en l’obra acabada, ja sigui en la 

totalitat de l’edifici o bé en les seves diferents parts i instal·lacions, parcialment o 

totalment finalitzades, han de realitzar-se, a més de les que es puguin establir amb 

caràcter voluntari, les comprovacions i proves de serveis previstes en el Projecte, les 

ordenades per la Direcció Facultativa i les exigides per la legislació aplicable. 
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1. AMIDAMENTS 
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