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Resum- El projecte que a 
continuació es detalla, tracta del 
disseny i càlcul d’una nau 
industrial de compra, venda i 
manufactura de fruita i verdura. 
Donada la situació geogràfica de la 
zona on hi ha una gran activitat 
agrícola, i amb poques empreses de  
venda i manufactura de fruita i 
verdura, s’ha cregut necessari fer 
l’estudi del disseny, càlcul d’una 
nau industrial de compra, venda i 
manufactura de fruita i verdura. 
La importància d’aquesta nau és la 
funcionalitat , logística i situació 
geogràfica on està ubicada. La part 
estudiada en el present projecte, 
l’estructura metàl·lica, és la part més 
important del projecte conjuntament 
amb l’estudi de les càmeres frigorífiques 
ha instal·lar. La necessitat de tenir  més 
importància la funcionalitat, en contra 
d’un disseny innovador, ens ha donat joc 
ha realitzar una nau molt funcional, en 
que la mobilitat del personal i el 
producte sigui mínim. Per tant reduint 
costos i temps perduts. En ella estan 
ubicades les oficines, el magatzem, dos 
càmeres frigorífiques, una recàmera 
frigorífica i la sala de tria del producte. A 
l’exterior dos marquesines, una per 
vehicles de 4 x 25 metres i l’altre 
d’espera del producte de 10 x 45 metres, 
també s’hi ubica el port on poden atracar 
els tràilers per la càrrega del producte. 
En total l’espai ha construir és de 2.800 
m2 amb una finca de 64.000 m2. 
 

I. INTRODUCCIÓ 
 
La nau de compra, venda i manufactura de 
fruita i verdura està ubicada al poble de 
Vinyols i els Arcs (Tarragona) al Polígon 
11, camí de Vinyols Km 4, parcel·les 68-
69-92-94-95, a la partida LES ARENES. 
L’activitat principal de la zona és 
l’agricultura, de fruites i verdures de 
regadiu ja que esta situat en una zona amb 
moltes  aigües subterrànies. En aquesta nau 
s’ha de manufacturar  fruites i verdures 
acabades de collir o recol·lectar com ara, 
préssecs “activitat principal de la nau”, 
taronges, mandarines, pomes, prunes, peres, 
coliflor, pastanagues, tomàquets, 
albergínies, carbassons, bajoques, etc. 
 
A més de la bona ubicació d’estar al costat 
de la zona de recol·lecció, també està 
situada en una zona amb molt bones 

 



comunicacions, ja que està a 7 km de Reus, 
capital de comarca, a 9 km de l’aeroport, a 
20 km de Tarragona, capital de província 
amb un port marítim comercial, a 4 km de 
l’autopista AP-7, a 4 km de la carretera 
nacional A-7, i a 17 km de l’estació de tren 
d’alta velocitat “AVE” del camp de 
Tarragona. 
 
Amb aquestes referències la funcionalitat 
de la nau ha de ser: 
 
 -La recepció ràpida del producte 
 -El pesat ràpid del producte 
 -Control de qualitat del producte 
 -Mantenir el producte en perfectes 
 condicions 
 -Tria i selecció del producte 
 -Empaquetat del producte 
 -Ràpid moviment d’entrada i 
 sortida d’estocs 
 -Emplaçament pròxim al productor 
 i amb bones comunicacions 
 
 

II. ESTRUCTURA 
 
 
La totalitat de l’estructura del pavelló s’ha 
calculat mitjançant el programa CYPE. 
Primerament vam dibuixar l’estructura al 
“generador de pòrtics”, i un cop col·locades 
totes les sobrecàrregues i dimensionades les 
corretges,  varem transportar l’obra al “Metal 
3D”, allà es va acabar de dibuixar l’estructura 
de la nau.  Donat que no es tracta d’un pòrtic 
que ve determinat pel programa es van 
descriure els perfils de les barres, les 
longituds i la creació de les marquesines. Un 
cop obtinguts tots el perfils es va procedir a 
realitzar el càlcul de les sabates en el 
CYPECAD. 
La coronació perimetral del pavelló, des de 
1.5m d’alçada fins a la coberta es realitza 
mitjançant uns panells sandwich integral 
term (característiques en catàleg) i fins a 
1.5m es construeix un muret de fàbrica de 
blocs buits de formigó de 20 cm d’espessor 
formant baranes, ancorant un rodó ø 12 mm 
al forjat, col·locat cada 20 cm, tipus acer B 
400 S, tot això agafat amb morter i amb 
acabaments decoratius . El sostre de la nau es 
realitza mitjançat panells sandwich cubigrec 
term (característiques en catàleg). 
El càlcul de les accions que s’han tingut en 

compte pel dimensionat dels murs, així com 
totes les altres característiques, estan d’acord 
amb la Norma NBE-MV-201/1.972 i la 
NBE-FL-90 sobre murs resistents de fàbrica 
de maó. 
 
Tal com es reflexa als plànols adjunts, en 
l’estructura no es tracta d’un pòrtic simple a 
dues aigües, sinó que s’ha optat per dos 
pòrtics a dues aigües amb dos marquesines. 
El pòrtic de 20 x 35 metres d’ample té una 
pendent de 16º i el pòrtic de 25 x 50  metres 
d’ample té 13º. Això s’ha fet per harmonitzar 
l’estructura visualment. La marquesina de 4 x 
25 metres d’ample té 16º de pendent, i la  
marquesina de 10 x 45 metres té 6º 
d’inclinació; també s’ha fet per harmonitzar 
l’estructura visualment. 
 
La utilitat de la marquesina de 10 metres és 
per aixoplugar el producte que porti el 
agricultor en arribar a la nau abans de ser 
atesos. La marquesina de 6 metres està 
destinada a l’aparcament de cotxes dels 
treballadors, visites, etc... 
 
Es tracta d’una estructura formada per 36 
pilars HEB-260 i 24 pilars HEB-120 . El total 
de bigues de les dos estructures són 38 ut. 
IPN- 300 i de les marquesines 6 ut. IPN-200 i  
10ut. IPN- 180 Els arriostraments col·locats 
són de perfil circular i rectangular de 
dimensions:  40 x 2 ,   70 x 4, Ø 80 x 3, Ø 
60 x 4; la col·locació dels arriostraments, 
pilars i bigues està especificada en els  
plànols. 
 
Les cimentacions són de formigó armat 
d’una resistència característica de  
25 N/mm2 i estam armades a base d’acer 
tipus B-400S, amb previ sanejament del 
terreny amb formigó pobre 10 N/mm2. 
 
En les operacions de col·locació del formigó 
en les rases i pous de fonamentació 
s’utilitzarà el vibrador. El paviment de 
l’edifici presentarà un acabat compactat i es 
formarà a base de formigó de resistència 
característica o 30 N/mm2, amb un espessor 
de 15 cm, amb malles de repartiment de 200 
x 200 x 6 mm sobre 15 cm de grava 
prèviament compactada i làmina de plàstic 
per evitar el pas d’humitats. Posteriorment es 
formaran juntes de dilatació mitjançant la 
utilització d’una màquina de tall amb disc i 

 



s’ompliran amb material asfàltic.  L’acabat 
superior serà compactat i empolvorat amb 
quars per augmentar la seva resistència. 
 

III. LA COBERTA 
 
 
Per la coberta de la nau s’ha optat per 
utilitzar-ne una de tipus sandwich perquè 
s’adapta millor a les condicions del producte 
que hem de conservar a la nau i és la millor 
manera de protegir les càmeres frigorífiques 
de les inclemències del temps. 
 
Pel tancament de la façana hem utilitzat un 
panell sandwich pla, construït per un nucli 
aïllant de poliestireno expandit (EPS) 
intercalant entre dos làmines metàl·liques de 
recobriment, totalment enganxat amb cola i 
fabricades en continu; el panell seleccionat té 
un gruix de 50 mm amb contra xapat de 0.5 x 
0.5 amb un pes de 10.28 kg/m2, amb una 
transmissió tèrmica  K en w/m2.k: 0,63 i una 
resistència tèrmica R en un 2.k/w: 1.6 
 
Pel tancament del sostre de la nau hem 
utilitzat un panell sandwich grecado construït 
per un nucli aïllant de poliestireno expandit 
(EPS) intercalant entre dos làmines 
metàl·liques de recobriment, totalment 
enganxat amb cola i fabricades en continu; el 
panell seleccionat té un gruix de 50 mm amb 
contra xapat de 0.5 x 0.6 mm amb un pes de 
9.81 kg/m2, amb una transmissió tèrmica  K 
en w/m2.k: 0,62 i una resistència tèrmica R 
en un 2.k/w: 1.63. 
 
 

IV. CÀMERES FRIGORÍFIQUES 
 
 
Donada la mercaderia que es tracta en 
aquesta nau que va destinat al consum humà i 
és un producte de ràpida caducitat,  s’ha optat 
per incorporar-hi dos càmeres frigorífiques 
independents una de l’altra, amb dos equips 
motors independents.  
 
La primera càmera té la funció de disminuir 
la temperatura de la fruita o la verdura per 
mantenir el producte en perfecte estat des de 
que arriba a la nau fins que es classificat, triat 
i empaquetat. 
 
La segona càmera té la funció de mantenir el 

producte en perfecte estat des de està 
empaquetat fins que arriba al transport 
corresponent per ser comercialitzat; en 
aquesta càmera si troba una recàmera més 
petita que té com a funció fer de 
premagatzem per preparar el producte per a 
la seva distribució. I també ens proporciona 
un espai que ens serveix per no perdre 
frigories de la càmera principal. 
 
A l’exterior de la nau hem incorporat un 
tancat de 2 metres per 30 metres de llarg per 
posar la maquinària necessària per les 
càmeres. 
 
Per conèixer la potencia i el motor ha 
instal·lar en les càmeres frigorífiques varem 
utilitzar el programa de la casa  
“PECOMARK ” el programa  “ PECOCAM 
2002 ”. 
 
Per saber la potència ha instal·lar en les 
càmeres, és tant important saber les 
dimensions d’aquestes, com també saber el 
producte que s’ha d’emmagatzemar  i així 
mateix la situació geogràfica en la que 
s’ubica la nau. 
 
Les dimensions de la nau són: Llarg: 25m 
Ample: 15m Altura: 6m Volum: 2250 m3. 
La temperatura d’entrada del producte  és de 
28,8ºC i passarà a una temperatura final de 
0ºC. La humitat mitja relativa exterior és de 
65%  i la interior d’un 85%,  estant en els 
barems de percentatge indicat per a les  
verdures en general. La capacitat de càrrega 
de la càmera és de 381.896 kg amb un 
moviment diari de 45.828 kg. Amb una 
potència teòrica de 136.449 Kcal per càmera.  
Per aquestes característiques i d’altres 
especificades en el projecte, utilitzarem una 
central frigorífica que porta incorporat tant el 
compressor com el condensador i 
l’evaporador. Hem seleccionat una Central 
semi-hermètica Industrial. Model CMI-4-
40126 amb un compressor CV 40 model “Z-
50-154Y” amb una potència a +45ºC -10ºC : 
Qs: 322.97 kw ,Qe :285.99 kw. P: 146.84 kw 
. catàleg PECOMARC 
 
Per  tant la potencia real utilitzada en la nau 
és de: 293.68 kw 
 
 
 

 



V. TANCAMENTS I SERRALLERIA 
 
Aquest apartat es limita a la formació i 
col·locació de diverses portes metàl·liques i 
finestres de la nau. Per la porta principal de la 
nau de 5m d’ample hem seleccionat una 
porta seccionada Speed amb aïllament tèrmic 
i antirobatori.(Característiques en catàleg) 
Per les càmeres frigorífiques necessitem un 
tipus de porta que s’adapti a les portes 
específiques de la càmera, que no ocupi espai  
i que sigui de ràpida obertura i tancament 
ràpid i tingui poca conductivitat tèrmica. Per 
aquest fet hem escollit el model V4014 
COLD. .(Característiques en catàleg).  
 
Entre la sala de tria i el magatzem  hem 
seleccionat una porta d’obertura ràpida  i 
visibilitat interior-exterior per seguretat, ja 
que la gran afluència de personal i 
mercaderies podrien originar algun accident. 
V 6015 TR (Característiques en catàleg).  
 
La porta tipus sandwich amb vidres aïllants 
l’utilitzarem per separar les oficines, els 
serveis, les sales de  bàscules i la sala de tria 
del magatzem, per oferir tant un aïllament 
acústic com tèrmic de l’exterior.  
 
A dins de les oficines com en els serveis 
utilitzarem una porta més estètica, però al 
mateix temps segura. En la porta d’entrada a 
les oficines col·locarem una porta doble i 
resistent a les inclemències del temps. En les 
oficines col·locarem unes finestres dins i fora 
per aprofitar la llum solar, amb doble vidre i 
d’acer inoxidable.  
 
En la porta exterior del recinte posarem una 
porta corredera de seguretat, de la longitud 
corresponent en els plànols. 
 
 

VI. RAMPA I ABRIC 
 
 
La rampa està situada entre la recàmera de 
refrigeració i el port per tal de realitzar una 
carga ràpida i eficaç de la fruita i verdura als 
tràilers . La rampa seleccionada és la 
“Rampa anivelladora HTL-2 con ungla 
retràctil”, que a part de fer la seva funció 
també ens permet instal·lar una porta amb 
aïllament tèrmic. Amb un avançament  de 

2750 mm, una altura sobre el port de 645 mm 
i amb un ample de 2400 mm amb 
compensació de nivell. El sistema d’obertura 
dels camions es farà amb el sistema DOBO; 
és un sistema de transport del producte 
higiènic i sense canvis de temperatura del 
producte, ja que les portes s’obren dins de la 
càmera. L’abric seleccionat és un abric de 
molles inflables DAS-3, és com un airbag  al 
voltant del camió que abriga tot el remolc 
adaptant-se  a les diferents mides. D’aquesta 
manera  no perdem frigories de la càmera i 
evitem que entrin agents externs que podrien 
malmetre el producte. 
 

VII. LES UNIONS 
 

Els criteris que hem seguit per dimensionar 
els cargols de les diferents unions, hem 
aplicat les normes NBE EA.-95 i Eurocodi3: 
-Comprovació de l’esforç a tracció: P*<Nu. 
-Comprovació de l’esforç a lliscament: 
T*<Tu. 
El material del cargol d’alta resistència és el 
A.10t i té un σF= 90 kg/mm2. 
La situació dels nusos està especificat en els 
plànols. 
En el nus 1 hem seleccionat una placa de 300 
x 120mm. amb sis perforacions amb cargols 
de 16 mm. 
En el nus 2 hem seleccionat una placa de 300 
x 120mm. amb sis perforacions amb cargols 
de 16 mm. 
En el nus 3 hem seleccionat una placa de 200 
x 90mm. amb sis perforacions amb cargols 
de 20 mm. 
En el nus 4 hem seleccionat una placa de 120 
x 75mm. amb dos perforacions amb cargols 
de 20 mm. 
 
 
 
 
 

VIII. ALTRES ASPECTES DEL 
PROJECTE 

 
L’anàlisi  dels possibles efectes sobre el Medi 
Ambient durant l’execució de l’obra i els 
materials utilitzats és nul·la, ja que els 
materials emprats en l’execució de l’obra no 
presenten cap perill per l’ecosistema de la 
zona. 

 



Al estar envoltat de camps no presenta 
problemes de contaminació acústica ni 
visuals. 

[2] Dirección General de la Vivienda, la 
Arquitetura  y el Urbanismo. Norma Bàsica de la 
Edificacion NBE CPI-96. Condiciones de 
Protección Contraincendios en los Edificios. 
Ministerio de Fomento, Madrid, 1998 

 
La realització d’aquest Projecte, suposa un 
cost de 2.1 Milions d’Euros, amb un cost de 
743.8 Euros el metre quadrat de sòl 
edificat. 

 
[3] Argüelles Alvarez, R Estructuras de acero. 
Tomo I. Cálculo. Norma Bàsica y Eurocódigo. 
Editorial Bellisco , Madrid, 2001. 

 [4] Pecomark 2003, lista de Precios Deposito 
legal:B-3845-2003. Marzo 2003  
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