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1. DESCRIPCIÓ GENERAL 
 

 

1.1  DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 

L’objecte del projecte és la construcció d’una nau industrial de compra, venda i manufactura de 

fruita i verdura. 

 

L’objectiu del projecte és dissenyar, projectar i executar una nau industrial amb estructura 

metàl·lica amb càmeres de refrigeració per a la realització i pràctica de la compra del producte al 

productor “agrari”, tria i empaquetat dels diferents productes vegetals i posterior venda a l’engròs al 

mercat. 

 

En aquesta nau s’ha de disposar dels medis estructurals i logístics suficients per poder dur a terme 

l’objectiu a partir de :  

 

- Recepció ràpida del producte 

- 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 

 

 

1.2 PROPIETARI 

 

La propietat de la construcció objecte del present projecte correspon al Sr. JUAN CARLES 

MOIX DOMENECH, amb domicili a efecte de notificacions a la Carrer Major nº 5., al Terme 

Municipal de Vinyols i els Arcs (Tarragona), proveït del DNI 39889445-D. 

 Telèfon de contacte: 669669669 

  e-mail: Juan@fruitport.cat
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 1.3 EMPLAÇAMENT 
 

Al Polígon 11, camí de Vinyols Km 4, parcel·les 68-69-92-94-95, a la partida LES ARENES en el 

terme municipal de VINYOLS I ELS ARCS, província de TARRAGONA, ESPANYA, és on s’ha 

projectat la construcció d’una nau industrial de compra, venda i manufactura de fruita i verdura. 

 

La finca on es construirà la indústria, disposa d’una superfície de 64.000 m2. 

 

 

1.4 COMPLIMENT D’ORDENANCES REGULADORES. 
 

 

L’edificació a construir estarà en compliment amb les Normes subsidiàries de Planejament de 

la Comissió d’Urbanisme de Tarragona i, en especial, amb l’article 18è. d’Instal·lacions Agropecuàries 

 

18.1 “Totes les edificacions vinculades a les explotacions agropecuàries s’hauran d’instal·lar, 

preferentment sobre sòls d’escàs valor agrícola, que s’arborarà amb arbres de ribera o del lloc, sense 

admetre’s l’obra de fàbrica de totxana vista”. 

 

El sòl escollit per l’edificació del magatzem, serà el de menys valor agrícola de tota la 

parcel·la. L’exterior s’arborarà amb arbres de la zona. 

 

En la construcció no s’utilitzarà l’obra de fàbrica de totxana vista, però si que s’utilitzaran 

blocs de formigó prefabricat. 

 

18.2 “Hauran de separar-se totes les particions a una distància igual a la seva alçada, i de la via pública 

d’accés, en un mínim de 15 metres i un màxim de 20 metres”. 

 

La separació mínima de la construcció respecte les particions serà com a mínim de 12 metres, 

que supera l’alçada màxima de la nau que és de 12 metres. 

La separació del camí o via d’accés serà de 15 metres, per tant en compliment amb les normes. 
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1.5 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INDÚSTRIA 
 

1.5.1 PARCEL·LA 
 

La nau industrial de compra, venda i manufactura de fruita i verdura d’aquest projecte es 

construirà en una parcel·la amb una superfície de 64.000m2. 

Les superfícies descrites queden perfectament grafiades als plànols adjunts. S’ha respectat en 

tot moment la composició estètica, fent que s’ajusti el màxim al paisatge de la zona. 

 

1.5.2 NAU 

 

La nau constarà de dos pòrtics de dos aigües, de 20 i 25m de llum, 35 i 50 metres de llarg 

respectivament. 

Dos marquesines 4 i 10m de llum; de 25 i 45 metres de llarg i un port per atracar camions de 

15 per 20 metres. 

Ocupant una superfície de la nau 1950 m2, les marquesines 450 m2, i el port de 300 m2, fent un 

total de 2700 m2 d’obra a construir. 

La instal·lació tindrà les mides indicades en els plànols adjunts de planta i alçat. 

Amb un alçat lliure les naus de 9 m i les marquesines de 6m, i una alçada total de 12 m les 

naus, 7 m les marquesines. 

 

Les superfícies útils de les dependències seran: 

-  Serveis homes   18m2 

- Serveis dones   23m2 

- Serveis oficines   15m2 

- Oficines    55m2 

- Entrada    28m2 

- Magatzem   560m2 

- Càmera de refrigeració 1 375m2 

- Càmera de refrigeració 2 282m2 

- Sala d’empaquetament  375m2 
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- Tancat de màquines  60m2 

- Càmera de preparació  90m2 

- Port    300m2 

- Marquesina 1   450m2 

- Marquesina 2   100m2 

La construcció objecte del present projecte està, en la totalitat de les seves característiques, 

amb compliment de les Normes Urbanístiques establertes en el Pla General d’Ordenació Urbana del 

Municipi de Vinyols i els Arcs. 

 

1.5.3 DESCRIPCIÓ DEL MEDI NATURAL DE LES EXPLOTACIONS RURALS 

CIRCUMDANTS. 

 

El medi natural és el propi d’una zona corresponent a la comarca del Baix Camp. 

 

No existeix cap explicació rural circumdant específica que no sigui la del propi cultiu de les 

terres, que està format per zones de regadiu amb els cultius naturals, tant arbres fruiters com el recapte 

de verdures. 

 

1.5.4 CARACTERÍSTIQUES DE LA NAU. 

 

La nau estarà formada per fonaments continus,  de pilars metàlics”B 400 S” 
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2.  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR 

2.1. MOVIMENT DE TERRES 

 Es procedirà al condicionament del terreny amb excavació i anivellació fins les cotes 

preestablertes. 

 Les excavacions d’anivellament de terres i per a la formació de rasa correguda i pous de 

fonamentació es realitzaran per mitjans mecànics a cel obert i per a l’assentament de pilars de les mides 

ressenyades als plànols adjunts. 

Aquest moviment de terres es completa amb l’obertura de les rases interior i arqueta registrable i 

sifònica per a la instal·lació de la xarxa de sanejament i per l’evacuació d’aigües pluvials fins a la xarxa 

existent. 

 

2.2. FORMIGÓ EN MASSA 

 El rebliment dels ciments es realitzarà amb formigó en massa de resistència característica  

25 N/mm2 i s’armaran a base d’acer tipus B-400S, amb previ sanejament del terreny amb formigó pobre 

10 N/mm2  

 En les operacions de col·locació de formigó en les rases i pous de fonamentació s’utilitzarà  un 

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 espolvorejat amb quars per 

augmentar la seva resistència. Les malles s’uniran galvànicament amb conductor de coure nu de 50 mm. 
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 2.3. OBRA DE FÀBRICA 

 La coronació perimetral del pavelló, des de 1.5m d’alçada fins a coberta es realitzarà mitjançant 

panells sandwich integral term (característiques en catàleg) i fins a 1.5m es construirà 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 de c.p. i amb acabaments decoratius i 

coronació perimetral. El sostre de la nau es realitzarà 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, estaran d’acord amb la Norma NBE-MV-201/1.972 i la NBE-FL-90 sobre murs 

resistents de fàbrica de maó. 

 2.4.  ESTRUCTURA 

 La totalitat de l’estructura del pavelló s’ha calculat mitjançant el programa CYPE. Primerament 

vam dibuixar l’estructura al “generador de pórticos”, i un cop vam tenir col·locades totes les 

sobrecàrregues i dimensionades les corretges,  vàrem transportar la obra al “Metal 3D”. A partir d’aquí, 

vam acabar de dibuixar l’estructura de la nau,  degut a que no es tracta d’un pòrtic que ja vingui 

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 càcul de les sabates en el 

“CypeCad”.  
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Tal com es reflexa als plànols adjunts 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 20m d’ample té una pendent de 16º i el pòrtic de 25 m d’ample té 13º. Això s’ha fet 

per harmonitzar l’estructura visualment. La marquesina de 4m d’ample té 16º de pendent cosa que la  

marquesina de 10 m té 6º d’inclinació; també s’ha fet per harmonitzar l’estructura visualment. 

La utilitat de la marquesina de 10 m és per aixoplugar el producte que porti l’agricultor en arribar 

a la nau abans de ser atesos; cosa que la marquesina de 6m està destinada a l’aparcament dels cotxes dels 

treballadors, visites, etc... 

Es tracta d’una estructura formada per 36 pilars HEB-260 i 24 pilars HEB-120 . Les bigues de les 

dos estructures són 38 ut. IPN- 300 i en les marquesines 6 ut. IPN-200, 10ut. IPN- 180. Els arriostraments 

col·locats  en el primer i els últims pòrtics i també els quarts 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. 
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2.5. XARXA DE SANEJAMENT 

 La xarxa de sanejament es realitzarà a base de tubs de PE recoberts de formigó, per la recollida 

d’aigües pluvials de conducció soterrada i paral·lels a les parets, fins a la unió amb les arquetes, finalitzant 

amb la corresponent connexió a la xarxa pública de clavegueram com s’ha descrit anteriorment. 

 Aquestes derivacions d’estesa per l’exterior i interior disposaran de les corresponents connexions 

a cada un dels baixants de la coberta. 

 L’evacuació de les aigües pluvials es realitzarà als diferents desaigües previstos per tota la seva 

superfície mitjançant els pendents , amb les corresponents connexions pels baixants de PE, els quals seran 

conduïts per la cara interior dels murs de tancament fins a la unió amb la xarxa general de claveguerons o 

canalització de la xarxa general de sanejament. 

 

2.6.  COBERTA 

 Per la coberta de la nau s’ha optat per utilitzar una coberta tipus sandwich perquè té les 

característiques de ser un tipus de coberta que 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 que hem utilitzat és un panell tipus sandwich pla, construït per un nucli 

aïllant de poliestireno expandit (EPS), intercalat 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. 
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Características morfológicas 
Certificaciones y homologaciones 
• El núcleo aislante KNAUF Therm Th 35 SE empleado en la fabricación del panel sándwich Cubigrec Therm, 
posee el certificado 
AENOR nº 020/001787, conforme UNE-EN 13163: 2002. 
• Los paneles sándwich gama Therm de Knauf Insulation poseen clasificación española M1 en su reacción al 
fuego, según expediente 
nº 21022420 de 28/11/2.001, emitido por LGAI Technological Center. 
• La empresa fabricante Knauf Miret S.L. posee el certificado AENOR de registro de empresa ER-0079/2/94, 
conforme UNE-EN 
ISO 9002:1994. 
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 2.7.  TANCAMENT I SERRALLERIA 
 
 Aquest apartat es limita a descriure la formació i col·locació de les diverses portes metàl·liques i 

finestres de l’edificació. 

 Per la porta principal de la nau de 5m d’ample hem seleccionat una porta seccionada Speed amb 

aïllament tèrmic i antirobatori.(Característiques en el catàleg). 
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 Per les càmeres frigorífiques necessitem un tipus de porta en combinació amb les portes 

especifiques de la càmera, que no ocupi espai, que sigui de ràpida obertura i tancament ràpid i tingui poca 

conductivitat tèrmica. Per aquest fet s’ha escollit el model V4014 COLD..(Característiques en el catàleg). 
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 Entre la sala de tria i el magatzem  hem seleccionat una porta d’obertura ràpida  i visibilitat 

interior i exterior per seguretat, donat que la gran afluència de personal i mercaderies podrien originar 

algun accident. (Característiques en catàleg). 
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 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. 
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 A dins de les oficines com en els serveis utilitzarem una porta més estètica, però segura  al mateix 

temps. 
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 Per 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 acer 

inoxidable per suportar les inclemències del temps. 
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 Característiques de les portes flexibles: 
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 En la porta exterior del recinte posarem una porta corredera de seguretat, de la longitud 

corresponent  a la descrita en  els plànols. 
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2.8. PINTURA 

 Pintat de parets i sostres respectivament,  amb pintura plàstica de fàcil neteja, acabat llis, prèvia 

capa de fons i regularització diluïda i dues capes d’acabat. 

 Pintat de façanes de zona sobre rasant a base de pintura plàstica especial per a exteriors amb color 

tipus colors terrossos. 

 

 2.9.  INSTAL·LACIONS 

 La instal·lació elèctrica i d’enllumenat interior i exterior de la nova construcció es realitza 

bàsicament sota canalització vista, incloent-t’hi la posada a terra i la pertinent instal·lació de l’enllumenat 

d’emergència, tot segons el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
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 2.10. URBANITZACIÓ EXTERIOR 

 Les operacions realitzades en el present apartat seran la formació del paviment exterior en la 

rampa del port, més la formació del tancat en els límits de la propietat.  El tancat inclou les portes d’accés 

directe a la finca o solar  amb plantació d’arbres típics de la zona al voltant de la finca 

 El tancat  es realitzarà de la següent manera, amb una cimentació de 0,40 x 0,40 m a base de 

formigó de Rc = 25 N/mm2 construint un muret de blocs de formigó de 20 x 20 x 40 cm agafats amb 

morter de c.p. tipus M40b fins a 0,60 m d’alçada.  Col·locació de tancat metàl·lic electrosoldat tipus 

Rivisa de 350 x 75 x 6,5 mm, amb suports de tub rectangulars cada 3 m, i una alçada total de 2,00 m. 

 Aquest tipus de tancats descrits disposaran de la totalitat d’accessoris i elements complementaris, 

de fixació i tensat de tipus galvanitzat i peces prefabricades de coronació del mur. 

 El paviment de la rampa del port es formarà a base de formigó de resistència característica 25 

N/mm2, d’espessor 25 cm amb malla electrosoldada de repartiment de 200 x 6 mm, col·locat tot sobre 

base de grava de 15 cm d’espesor formant juntes de dilatació mitjançant màquina de tall amb disc i 

reomplint a base de material plàstic, amb acabat superior rugós.  A la col·locació del formigó se li donaran 

pendents per l’accés a la càmera i per a la recollida i conducció d’aigües pluvials, cap els embornals. 

Tot el que resta de la finca o parcel·la estarà recoberta de zahores artificials de 1º de diàmetre 20, amb un 

gruix de 15 cm compactades. 

 

 2.11.  SERVEIS 

 Es preveu una xarxa de distribució de serveis consistent en una rasa proveïda de tubs de 

protecció per les línies elèctriques, telefonia i també escomeses d’aigua potable i contra incendis.  La 

citada discorre pel pati perimetral i disposa d’arquetes de registre per les connexions i canvis d’adreça.  

Aquestes rases enllacen amb els armaris o casetes de centralització de comptadors i recepció 

d’escomeses exteriors. 
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 2.12. COMPLIMENT DE REGLAMENT DE SEGURETAT CONTRA                
INCENDIS  

 Referent a la justificació del compliment del Reglament o normativa sectorial equivalent, 

manifestar que el considerem un únic sector d’incendis.   

 Existeix únicament dos sortides a l’espai exterior segur.  Aquestes sortida compleix amb l’apartat 

pertinent de la norma, encara que cal tenir en compte que el recorregut d’evacuació no serà superior a 50 

m fins a un espai exterior segur. 

 L’estabilitat al foc exigida per a un nivell de risc intrínsec en l’estructura portant de l’edifici és 

RF-60, per tant tots els elements projectats tindran una estabilitat al foc superior. 

 Els sistemes d’extinció d’incendis es determinaran en el projecte d’activitats a realitzar. 

 

 2.13. RAMPA I ABRIC 

 La rampa estarà situada entre la recàmera de refrigeració i el port per realitzar una carga ràpida i 

eficaç de la fruita i verdura al tràiler corresponent. 

 La rampa seleccionada es la “Rampa niveladora HTL-2 con uña retràctil” apart 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 645 mm; amb un ample de 2400 mm amb compensacio de nivell A - 370, B – 365. 

El sistema d’obertura dels camions es farà amb el sistema DOBO que és un sistema de transport 

del producte higiènic i evita els canvis de temperatura del producte. 
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 Característiques 
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 Sistema de muntatge. 
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 L’abric seleccionat en contra de les lones que no ofereixen un impediment segur a les 

temperatures exteriors de la càmera, és l’abric de molles inflables DAS-3, que és com un airbag  al voltant 

del camió. Aquest  es una aposta fiable, ja que abriga tot el remolc adaptant-se  a les diferents mides  fent 

que no perdem frigories de la càmera i no entrin agents externs que podrien malmetre el producte. 
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 3. CARACTERÍSTIQUES DE LA CÀMERA FRIGORÍFICA. 

 

 Donada la mercaderia que es tracta en aquesta nau ,ja que va destinat al consum humà i és un 

producte de ràpida caducitat, per podriment de la fruita  o la verdura, s’ha optat per incorpora-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 que ja ha estat 

empaquetat fins que arriba el transport corresponent per ser comercialitzat. En aquesta cámera s’hi troba 

una subcàmera més petita que és la que fa la funció 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. 
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3.1.  CARACTERÍSTIQUES 

 Per conèixer la potència i el motor ha instal·lar en les càmeres frigorífiques varem utilitzar el 

programa de la casa “ PECOMARK ” el programa  “ PECOCAM 2002 ”. 

 3.1.1 ESPECIFICACIONS DE DISSENY 

- Dimensions del servei 

Llarg: 25m Ample: 15m Altura: 6m Volum: 2250 m3 

- Ubicació: Tarragona 

- Ús en servei: Conservació (producte no congelat) 

- Producte: Verdures i fruta en general  

- Condicions ambientals exteriors en servei: 

-  Tº exterior de càlcul :   27.3 ºC 

-  Tº mitja exterior:   28.8 ºC 

-  Valor mig tº mitja mensual:   22.5 ºC 

-  Valor mig tº màxima mensual:  33.0 ºC 

-  Humitat mitja relativa:   65% 

- Condicions ambientals interior en servei: 

-  Tº mitja interior en servei:  0.0ºC 

-  Humitat relativa mitja interior en servei: 85% 

- Aïllament: 

MATERIAL PARED/TECHO M SUELO KCAL/HMºC 

Poliuretà 0.080 --- 0.0290 

 

. Terra: Ferm 

- Ús: Normal 

- Condicions de carga del producte: 

-  Temperatura entrada del producte: 28.8 ºC 

-  Temperatura final del producte:  0.0 ºC 

-  Capacitat total del producte en servei: 381.896 kg 
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-  Entrada diària:    45.828 kg/dia 

-  Calor especifica sobre congelació: 0.92 Kcal/kg ºC 

 

 3.1.2. NECESSITATS TÈRMIQUES 

-  Apartat  A 

Augment tèrmic per parets i sostre i terra:  14.335 Kcal/h 

- Apartat B 

Augment tèrmic per aportacions aire exterior: 2.638 Kcal/h 

- Apartat C 

Augment tèrmic per ventilació forçada:  0 Kcal/h 

- Apartat D 

Augment tèrmic per fenòmens exteriors:  12.135 Kcal/h 

 - Respiració de persones:   380 Kcal/h 

 - Objectes introduïts a Tª superior:  869 Kcal/h 

 - Motors elèctrics pròpia instal·lació: 6.761 Kcal/h 

 - Altres motors:    2.734 Kcal/h 

 - Il·luminació:    1.390 Kcal/h 

- Apartat E 

Augment tèrmic per refredament del producte: 50.594 Kcal/h 

- Apartat G 

Augment de tèrmic per reaccions amb el producte: 11.569 Kcal/h 

 

 RESULTAT: 

Potència total teòrica:  91.270 Kcal/h 

Factor de seguretat:   30% -- 27.381 Kcal/h 

Factor de funcionament:  87% -- 17.798 Kcal/h 

Potència total ha instal·lar:  136.449 Kcal 
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Aquesta potència s’ha de instal·lar per cada càmera. 

Per tant la potència total ha instal·lar  teòrica en la nau és de : 272.898 Kcal 

 

 3.1.3. ESPECIFICACIONS EN LA SELECCIÓ DE MATERIALS 

 

- Especificacions generals 

Potència frigorífica de selecció:  136.449 Kcal 

Temperatura d’evaporació en funcionament: -6 ºC 

Temperatura d’evaporació en selecció: -8 ºC 

Temperatura ambient de disseny:  0.0 ºC 

Temperatura de condensació de disseny: 41.3 ºC 

 

- Selecció compressor: 

Potència frigorífica:    136.449 Kcal/h ---  158.662 W    

Temperatura d’evaporació en selecció: -8 ºC 

Temperatura de condensació del disseny: 41.3 C 

- Selecció unitat condensadora 

Potència frigorífica:    136.449 Kcal/h ---  158.662 W    

Temperatura d’evaporació en selecció: -8 ºC 

Temperatura ambient de l’aire:  27.3 ºC 

- Selecció evaporador 

- Seleccionar l’evaporador d’acord amb les especificacions 

- Potència frigorífica REAL donada per el compressor o unitat condensadora especificacions de 

selecció. 

Temperatura d’evaporació en funcionament: -6 ºC 

Temperatura d’evaporació en selecció: -8 ºC 

Temperatura ambient de disseny:  0.0 ºC 

Salt de temperatura total real:  6 ºC   (Tºaire entrada evap. – Tºaire sortida evap.) 

 38



DISSENY I CÀLCUL D’UNA NAU INDUSTRIAL DE COMPRA, VENDA I MANUFACTURA DE FRUITA I VERDURA 

Descarche:     Mínima Bateria 

Separació aleta aconsellada aprox.:  4.5 mm (Min) 

- Selecció condensador 

- Seleccionar el condesador d’acord amb les especificacions 

- Potència frigorífica REAL donada per el compressor en especificacions de selecció. 

Temperatura d’evaporació en selecció: -8 ºC 

Temperatura ambient de disseny:  0.0 ºC 

Temperatura de condensació del disseny: 41.3 C 

Compressor hermètic o semi-hermètic: 1.35 

Compressor obert:    1.25 

Seleccionar condensador amb potència amb un DT=14 ºC 
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 Donades aquestes característiques utilitzarem una central frigorífica que ja  incorpora tant el 

compressor com el condensador i l’evaporador,  i per aquet fet 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 ,Qe :285.99 . P: 146.84 . catàleg PECOMARC 

 Per  tant, la potència real utilitzada en la nau és de: 293.68 kw 
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 Els panells aïllants són de tipus sandwich utilitzant-ne uns de gruix 100mm per les 

especificacions realitzades en el programa de càlcul PECOCAM. 

AVIS TECHNIQUE: 2/99-678 
Producto certificado: PAN/001 según UNE 41950 por AENOR. 
 
Los paneles aislantes prefabricados KIDE, tipo SANDWICH, están constituidos por: 

• AISLAMIENTO:  
Espuma rígida de poliuretano sin CFC  
Densidad 40 Kg/m3 (tolerancia + 3 Kg/m3 - 0)  
Según norma UNE 41950 dentro del grupo A por tener una CONDUCTIVIDAD TÉRMICA l=0,023 
W/mºC=0,020 Kc/h mºC 
COEFICIENTE DE 
TRANSMISIÓN TÉRMICA 
media "K"

Reacción al fuego: 
- STANDARD: Panel M2 
(según ensayo CSTB nº 
RA99-131) 
- BAJO PEDIDO: Panel M1 (según ensayo CSTB nº RA00-576)

Espesor panel en mm. 60 75 100 120 150 180 200 
K (W/m2 ºC) 0,38 0,31 0,23 0,19 0,15 0,13 0,12 
K (Kc/h m2 ºC) 0,33 0,27 0,20 0,17 0,13 0,11 0,10 
PESO PANEL kg/m2 
REVESTIDO 2 CARAS CHAPA 0,5 mm. 11 12 13 14 15 17 18 

Rango de trabajo: Entre - 40ºC y + 75ºC según espesor. 

• REVESTIMIENTO: 
STANDARD:  
Chapa de acero ligeramente nervado (profundidad del nervado 0,7 mm ± 0,1), galvanizado (Z 275 ó ZA 225 
gr/m2) y prelacado poliester (25m) con un film de protección pelable.  
Color blanco pirineo 1006 calidad alimentaria (cumple normativa sanitaria según directiva CEE 90/128).  
Espesor 0,5 mm.

BAJO PEDIDO:  
Chapa de acero prelacado plastisol 100 m. Espesor 0,5 mm.  
Chapa de acero inoxidable AISI 304 2B. Espesor 0,6 mm.  
Chapa de acero plastificado PVC alimentario de 120 m. Espesor 0,5 mm.  
Chapa de acero de otros espesores 

• SISTEMA DE UNIÓN:  

Junta machihembrada de poliuretano, con cajetines insertados que realizan el ensamblaje de los paneles 
mediante un gancho excéntrico (de acero inoxidable AISI 430), el cual se hace girar con una llave cuadrada y 
engancha a un eje metálico. Los ganchos van insertados únicamente en el lado largo del panel. 

Dichos ganchos garantizan la unión y la estanqueidad con una fuerza de tracción superior a 200 kg. .  

• PANELES :  

Largo: Longitud máxima de 12.000 mm. 
Ancho: 1.140 mm. útil. Ancho total 1.150 mm.  
Espesor: 60, 75, 100, 120, 150, 180, 200 mm.  
Tolerancias: Según norma UNE 41950  
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 4. CONCLUSIÓ 

 Considerem suficients les especificacions descrites sobre la construcció d’una  nau industrial de 

compra, venda i manufactura de fruita i verdura , per tal de que disposin d’una idea exacta  de les 

característiques principals de l’obra a realitzar, i així, poder concedir la corresponent Llicència Municipal 

d’Obres, que es sotmet a la seva consideració. 

 A Vinyols i els Arcs, 6 de maig del 2007. 

 EL TITULAR, EL FACULTATIU, 
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             5.  NORMES ADOPTADES 
 

 5.1.  NORMES TECNOLÒGIQUES DE L’EDIFICACIÓ 

 5.2.  NORMA MV-101 

 Amb les següents accions de càlcul: 

 

 Acció gravitatòria

 

 Concargas. 

 Elements de formigó en massa. .........................................................  2.000 Kg/m3. 

 Elements de formigó armat................................................................  2.400 Kg/m3. 

 Elements de totxo massís. ..................................................................  1.800 Kg/m3. 

 Elements de totxo buit........................................................................  1.400 Kg/m3. 

 Forjat ceràmic fins 20 cm de h ..........................................................  240 Kg/m2. 

 Forjat amb biguetes i revoltons de formigó fins ...............................  
 24 cm d’altura.....................................................................................  200 Kg/m2. 

 Paviment de gres hidràulic fins 5 cm d’espessor..............................  80 Kg/m2. 

 Tauler de doble rassilla o encadellat .................................................  150 Kg/m2. 

 Coberta de teula àrab..........................................................................  60 Kg/m2. 

 Coberta de fibrocement......................................................................  25 Kg/m2. 

 
  Sobrecàrregues. 

 Terrat sols accessible per conservació...............................................  100 Kg/m2. 

 Terrat accessible .................................................................................  150 Kg/m2. 

 Habitacions en habitatges ..................................................................  200 Kg/m2. 

 Sales d’estar........................................................................................  250 Kg/m2. 

 Balcons volats.....................................................................................  450 Kg/m2. 

 Sobrecàrrega horitzontal ...................................................................  50 Kg/m2. 

 Escales ................................................................................................  300 Kg/m2. 

 Sobrecàrrega per neu..........................................................................  40 Kg/m2. 

 Sobrecàrrega en garatges per turismes ..............................................  400 Kg/m2. 

 Sobrecàrrega en garatges por camions ..............................................  1.000 Kg/m2. 
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Acció del Vent

 Donades les característiques de situació y forma del edifici en projecte, considerant un valor del 

vent de (velocitat) de 28 m/seg., resulta una pressió dinàmica de 50 Kg/m2 donant un coeficient eòlic de 

1,2. 

•

•

•

 Altura de coronació de l’edifici. 11 a 30 metres. 

 Situació d’exposició al vent. exp. 

 Construcció tipus rectangular. 

 

 Acció Tèrmica i Reològica: 

 Atès el tipus d’estructura projectada no es dóna la necessitat de tenir en compte les esmentades 

accions. 

 

 Pressió del Terreny en Ciments. 

•

•

 Coeficient de treball admissible 2 Kg/cm2. 

 Naturalesa del terreny: argilós compacte. 

 

         5.3. NORMA MV-104 DE 1966 SOBRE EXECUCIÓ D’ESTRUCTURES DE           
ACER LAMINAT EN LA EDIFICACIÓ 

         5.4. NORMA NBE-FL-90, SOBRE MURS RESISTENTS DE FÀBRICA DE              
TOTXO 

         5.5. INSTRUCCIÓ EH-E PER PROJECTE D’EXECUCIÓ D’OBRES DE                 
FORMIGÓ EN MASA O ARMAT 
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 ESPECIFICACIONS PER L’ACER DE LES ARMADURES: 

•

•

•

•

•

•

 - Tipus d’acer:....................................................................... Acer de duresa natural. 

 - Denominació segons UNE 36088:.................................... AE 46 N. 

 - Límit elàstic:....................................................................... F/yk = 4.600 Kp/cm2. 

 - Utilizació: ........................................................................... igual en tota la obra. 

 - Nivell de control: ............................................................... reduït. 

 - Coeficient de seguretat: ..................................................... 1,5. 
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ESPECIFICACIONS PEL FORMIGÓ: 

 - Formigó per  a cimentacions: ............................................ H-200, F/ck = 200 Kg/cm2. 

 - Formigó per pilars:............................................................. H-250, F/ck = 250 Kg/cm2. 

 - Formigó de paviment:........................................................ H-175, F/ck = 175 Kg/cm2. 

 - Tipus d’àrid: ....................................................................... roca matxacada. 

 - Tamany màxim de l’àrid: .................................................. 20 mm. 

 - Ciment: ............................................................................... P - 350. 

 - Consistència: ...................................................................... 6 - 9B. 

 - Coeficient de seguretat: ..................................................... 1,60 
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6.  PLEC DE CONDICIONS 

 6.1.  GENERALS 

 Aquest plec pretén  recollir el conjunt de propietats i característiques que han de complir els 

materials emprats en la instal·lació, així com les condicions tècniques per a la seva recepció, 

emmagatzematge, col·locació i posada en obra, que garanteixi que l’obra acabada s’ajusta al nivell de 

qualitat especificat en el Projecte, de conformitat amb la Normativa i Reglamentacions vigents 

d’obligat compliment. 

 Els materials que tinguin plec, com és el cas del ciment, guix i formigons preparats, hauran de 

complir les condicions funcionals i de qualitat fixades per aquests i la seva recepció es realitzarà de 

conformitat amb les prescripcions que ells determinen. 

 

 6.2.  MATERIALS 

 La caixa general de protecció es podrà instal·lar, superficialment, encastada o muralment, 

encara que es  recomana aquesta última.  En qualsevol cas, s’utilitzaran caixes de protecció 

homologades per UNESA. 

 El conjunt prefabricat per a la centralització de comptadors, tindrà com a mínim en posició de 

servei el grau de protecció IP-403, excepte en les seves parts frontals i en les exposades a cops, que 

una vegada en servei la tercera xifra característica no serà inferior a 7.  En qualsevol cas, s’utilitzaran 

conjunts homologats per UNESA. 

 Les abraçadores, muntades sobre platines planes i/o en pont, disposades en els badius per on es 

realitzarà l’estesa vertical de la xarxa de distribució elèctrica, estaran protegides amb material aïllant 

fins a 70 ºC. 
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Els tubs protectors rígids més utilitzats en les instal·lacions són de PVC, estancs, estables fins 

a 60º C i no propagadors de la flama.  També es podran fer servir tubs metàl·lics rígids blindats amb o 

sense aïllament interior, d’acer, d’al·legació d’alumini i magnesi, de zinc, etc., essent estancs i no 

propagadors de la flama, en tots els casos. 

 Els tubs protectors flexibles que poden corbar-se amb les mans sense aplicació  

de calor;  més utilitzats són els de PVC, estancs, estables fins els 60º C i no propagadors de  

la flama. 

 Els conductors que s’utilitzin en la instal·lació seran de coure de primera qualitat i hauran de 

suportar una tensió nominal no menor a 750 V. 

 En derivacions individuals i instal·lacions interiors, s’utilitzaran conductors amb aïllament de 

poliolefina lliure d’hàlogens tintats en blau clar per a conductors de neutre, negre, marró per els de 

fase i bicolor groc - verd per als de protecció. 

 Quan es cregui necessari identificar tres fases diferents, es podrà fer servir el color gris per a la 

tercera. 

 En les línies repartidores es faran servir conductors de coure de primera qualitat de tensió 

nominal 1.000 V, proveïts de doble aïllament, que està format per una primera capa de polietilè 

reticulat o etilè propilè i una segona capa de poliolefina lliure d’halògens. 

 Els quadres de distribució seran de material no inflamable. 

Les caixes de derivació i mecanismes, seran de material aïllant, podent fer servir les 

metàl·liques sempre que estiguin protegides contra la corrosió.  Estaran proveïdes de marques de 

ruptura per permetre el pas dels tubs protectors. 
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Les caixes encastades de mecanismes estaran equipades amb borns per a les connexions a la 

xarxa de posada a terra;  s’utilitzaran conductors nus de coure de primera qualitat en l’interior de tubs 

protectors rígids i flexibles. 

 Les barres de posada a terra seran de coure recoberts de cadmi, proveïdes d’orificis pel 

connexionat de les línies de terra, de dimensions 25 x cm d’espessor. 

 Les regletes de coure estaran recobertes de cadmi de dimensions 25 x 330 mm  

i 4 mm d’espessor, amb suports de material aïllant pel punt de posa a terra. 

 Les piques de posada a terra seran d’acer recobert de coure de 14 mm de diàmetre  

i 200 cm de longitud. 

 

 6.3.  EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

 La caixa general de protecció es fixarà al perímetre mitjançant espàrrecs enroscats rebuts en 

l’obra de fàbrica. 

 Si la instal·lació o muntatge es realitza en habitacle mural, aquest estarà equipat de porta 

rebuda a la fàbrica mitjançant patilles d’ancoratge. 

 El punt de posada a terra es fixarà al parament de resistència, no menor a la del paredó. 

 El conjunt prefabricat per a la centralització de comptadors monofàsic i/o trifàsics, es fixarà al 

parament de resistència no menor a la del paredó. 

 El mòdul de comptadors del conjunt quedarà a una distància no menor de 50 cm  

del paviment. 

 El quadre de comptadors estarà ventilat, construït amb materials no inflamables i separat 

d’altres locals que presentin risc d’incendi o produeixin vapors corrosius. 

 L’interruptor de control de potència, es col·locarà i fixarà en caixa disposada en habitacle 

mural i estarà proveït d’una tapa que quedarà en rasada amb el parament.  Sobre aquesta tapa es 

col·locarà una etiqueta metàl·lica amb indicació del nom de l’instal·lador i data en la qual s’ha fet la 

instal·lació. 
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La instal·lació interior es farà generalment mitjançant conductors aïllats en tubs protectors, i el seu 

traçat presentarà les següents característiques: 

•

•

•

•

•

•

•

•

 El traçat serà continu i podrà fer-se per murs, envà o particions interiors i forjats de terrats. 

 S’evitarà el traçat de la xarxa per zones en les quals es preveuen infiltracions, fugues o 

condensacions d’aigua. 

• Especial atenció requereix la impermeabilització dels tancaments exteriors, així com la 

proximitat de canonades de conducció de l’aigua i zones exposades a l’aigua, al fer la neteja. 

 El traçat pels paraments es realitzarà seguint línies paral·leles a les verticals i horitzontals, les 

verticals es distanciaran com a màxim 20 cm de les cantonades  

i cèrcols de porta, i les horitzontals es distanciaran com a màxim 50 cm del terra i els sostres. 

 Les instal·lacions elèctriques es distanciaran 20 cm de les línies de telefonia, sanejament, aigua 

i gas. 

 Es recomana el traçat a una alçada mínima de 250 cm, respecte del paviment, per a una millor 

protecció contra eventuals danys mecànics i a un distància no menor de  

20 cm del sostre. 

 Es recomana que l’estesa sigui totalment independent d’altres canalitzacions no elèctriques.  

En cas contrari, es prendran les mesures de protecció contra contactes indirectes, elevacions 

importants de la temperatura, condensacions, inundacions, corrosions i explosions que 

poguessin produir-se. 

 Es disposarà de registres, com a mínim, cada 15 metres de recorregut en trams rectes i cada 

dos canvis de direcció. 

 El marcarà exteriorment el traçat de les línies o circuits i la situació de les caixes de registre i 

mecanismes, abans de procedir a l’execució de la instal·lació per tal que sigui aprovada per la 

Direcció Facultativa. 
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En cas de ser una instal·lació encastada. Els tubs quedaran recoberts per una capa d’un 

centímetre, com a mínim, de revestiment. 

 Els tubs aniran en contacte amb la fàbrica i les alineacions es faran amb cura, de manera que 

els registres quedin a la mateixa alçada. 

 Els canvis de direcció es realitzaran amb tubs convenientment corbats, amb T o en les caixes 

de registres. 

 Els radis mínims de corbatura pels tubs protectors es realitzaran segons el quadre següent: 

 

TIPUS DE TUB PROTECTOR

Diàmetre de 
tubs en mm. 

MRB 

ARN 

MRN AFN MFN MFB 

9 90 85 54 48 53 

11 110 95 66 58 65 

13 120 105 75 65 71 

16 135 120 86 75 79 

21 170 ---- ---- ---- 100 

23 ---- 165 115 100 ---- 

29 200 200 140 125 130 

36 250 225 174 150 165 

48 300 235 220 190 210 

 

 

 

 

 

 

 52



DISSENY I CÀLCUL D’UNA NAU INDUSTRIAL DE COMPRA, VENDA I MANUFACTURA DE FRUITA I VERDURA 

RADIS MÍNIMS DE CORBATURA EN mm

MRB : Tub metàl·lic rígid blindat. 

MRN: Tub metàl·lic rígid normal, amb o sense aïllament interior. 

ARN: Tub aïllant rígid normal. 

AFN: Tub aïllant flexible normal. 

MFN: Tub metàl·lic flexible normal, amb o sense aïllament interior. 

MFB: Tub metàl·lic flexible blindat, amb o sense aïllament interior. 

 

 La unió dels tubs, garantirà la continuïtat de la protecció als conductors. 

 La posada en obra dels tubs protectors que vagin encastats, es realitzarà després dels treballs 

de construcció i guarnit de parets i sostres;  posteriorment, s’aplicarà l’emblanquina’t o revestiment 

que correspongui. 

 La posada en obra dels tubs en muntatge superficial, es realitzarà un cop acabats els treballs de 

construcció i revestiment de parets i sostres i quedaran fixats a aquests mitjançant abraçadores o brides 

protegides contra la corrosió i distanciades entre sí, com a màxim, 80 cm per a tubs rígids i 60 cm per 

a tubs flexibles. 

 Es disposarà d’abraçadores a un i altre costat dels canvis d’adreça i en les proximitats de les 

caixes, derivacions i empalmes dels tubs protectors. 

 A les juntes de dilatació de l’edifici, els tubs protectors rígids s’interrompran, quedant els 

extrems dels mateixos separats 5 cm i empalmant-se amb maneguets lliscants de longitud no menor a 

20 cm. 

 Al pas dels tubs protectors a través d’elements constructius, s’utilitzaran tubs normals com 

maneguets passamurs, de manera que la xarxa quedi protegida contra accions mecàniques, químiques i 

als efectes de la humitat. 
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El pas a través dels coronaments de façana, en maneguet es disposarà amb caiguda a l’exterior 

de la construcció. 

 El pas de sostres pel mig dels tubs s’obturarà amb material aïllant i incombustible, de manera 

que no permeti la caiguda d’objectes o la propagació del foc i sobresortirà, com a mínim, 10 cm per 

sobre del sostre. 

 No es podrà efectuar connexions o derivacions dels conductors en els passos dels sostres. 

 Les connexions entre conductors es realitzarà mitjançant borns de connexió en l’interior de les 

caixes de registre o derivació. 

 El traçat de la xarxa d’equipotencialitat seguirà els criteris ja establerts i connectarà mitjançant 

terminals, les masses metàl·liques dels locals humits amb el conductor de protecció de la instal·lació 

interior en un punt situat en la caixa de registre.  Les restants caixes de derivacions podran anar ocultes 

sota el revestiment. 

 Caixes de derivació encastades o en muntatge superficial estaran proveïdes de borns per a les 

connexions dels conductors. 

 A les caixes generals per encastar, que allotgen els mecanismes i borns per a la connexió dels 

conductors corresponents, les tapes quedaran adossades als paraments. 

 El quadre de protecció de les línies de força motriu, es fixarà a parament mitjançant espàrrecs 

enroscats rebuts a la fàbrica i s’efectuaran les connexions corresponents amb les línies de força motriu. 

 El quadre general de comandament i protecció d’enllumenat, es fixarà mitjançant espàrrecs 

enroscats rebuts a la fàbrica i s’efectuaran les connexions corresponents amb les línies d’enllumenat. 

 Les línies principals de terra s’estendran per serveis generals a l’interior del tub aïllant rígid 

fixat mitjançant abraçadores i els orificis passa tubs de la placa tallafocs.  Les línies auxiliars aniran en 

tub protector flexible, generalment encastats. 
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Les barres de posada a terra aniran fixades als paraments en dos punts, mitjançant cargols amb 

tacs.  Es connectarà al punt de posada a terra el conductor nus de coure mitjançant terminal en arqueta 

registrable, segons la instal·lació de posada a terra. 

 La línia d’enllaç amb terra anirà en contacte amb el terreny i les seves unions es realitzaran 

amb soldadura aluminotèrmica. 

 El punt de posada a terra anirà allotjat en arqueta connexió, segons la NTE-IEP, Instal·lacions 

d’Electricitat Posada a terra, i a ell es soldaran en un dels extrems la línia d’enllaç amb el terra i en 

l’altre el conductor d’enllaç de les línies de terra de l’edifici, centralitzades en la barra de la posada a 

terra. 

 

 6.4.  CONTROL 

 6.4.1.  Instrucció 

 L’autor és de l’opinió que en el camp de l’aplicació del control de qualitat en les edificacions 

s’han de diferenciar dues etapes o fases: 

 Un control de la fase de Projecte, on s’establirà el nivell de qualitat exigit a l’obra, especificant 

les propietats i característiques del materials a fer servir, així com les prescripcions tècniques 

per a la seva col·locació i posada en obra. 

•

• Una segona fase serà la del control pròpiament dit dels elements i instal·lació en obra; la qual 

podríem diferenciar en els següents aspectes: 

 Control de recepció dels materials i equips d’origen industrial. 

 Control de qualitat de materials i equips durant l’obra. 

 Control d’execució. 

 Control de recepció final o d’obra acabada. 

 Tot seguit passem a analitzar cadascuna d’aquestes fases de control de qualitat. 
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6.4.2.  Control de Recepció i Qualitat dels Materials i Equips 

 Es fixarà en funció del nivell de qualitat exigit a l’obra en el Projecte, els lots i la intensitat del 

mostreig.  De les mostres, es realitzarà una comprovació de les característiques aparents i es 

realitzaran els assaigs d’identificació i/o comportament que en cas determini la Direcció de l’obra, 

s’acceptarà o rebutjarà la partida. 

 Els materials i equips que arribin a obra amb un Certificat d’Origen Industrial, Segell 

d’Homologació o Conformitat i/o Marca de Qualitat, que acrediti el compliment de les propietats 

funcionals i de qualitat exigides per normes i disposicions legals vigents, la seva recepció es realitzarà 

comprovant les característiques aparents, excepte en el cas d’indicació expressa del Plec de 

Condicions Tècniques Particulars. 

 Durant l’obra i prèviament a la seva col·locació, es comprovarà que les característiques dels 

materials, susceptible de sofrir modificacions de les seves propietats, es mantenen per sobre dels 

valors fixats en el Projecte, Reglaments o Normes d’aplicació, en cas contrari serà objecte de rebuig la 

partida o el lot. 

 Per a la realització dels assajos, es seguiran les prescripcions de les Normes UNE, i en el seu 

defecte, les Normes Internacionals. 

 

 6.4..3.  Control d’Execució 

 En aquest apartat es pretén recollir el control sobre el conjunt d’operacions a efectuar per a la 

realització de la instal·lació, així com les condicions d’acceptació i rebuig, com a garantia  que l’obra 

acabada tindrà el nivell de qualitat exigit. 

 El control es realitzarà mitjançant periòdiques visites d’inspecció, durant les quals es 

comprovarà sistemàticament i per rotació, un conjunt d’operacions, verificant que s’executen de 

conformitat amb el que s’estableix al Plec de Condicions, Documents d’Idoneïtat Tècnica, i a les 

Normes de la bona pràctica constructiva. 

 Serà condició de rebuig amb caràcter general, el no compliment d’allò especificat, excepte que 

s’indiqui el contrari. 

 

 

 56



DISSENY I CÀLCUL D’UNA NAU INDUSTRIAL DE COMPRA, VENDA I MANUFACTURA DE FRUITA I VERDURA 

Els punts principals de la instal·lació que hauran de ser objecte d’especial control en la fase 

d’execució, seran els següents. 

 Caixa general de protecció. 

 Línies repartidores.  

 Centralització de comptadors. 

 Caixes de derivació. 

 Interruptor general de potència. 

 Quadre General de distribució. 

 Instal·lació interior. 

 Xarxa d’equipotencialitat. 

 Quadre de comandament i protecció d’enllumenat. 

 Quadre de protecció força motriu. 

 Línies d’enllumenat auxiliar. 

 Línies, barres, punts i piques de posada a terra. 

 

6.4.4.  Control de Recepció Final 

 És l’última etapa de control i comprèn el conjunt d’assajos i/o proves a realitzar sobre la 

instal·lació ja acabada i que té per objecte comprovar que aquesta compleix amb el nivell de qualitat 

exigit al Projecte i el seu funcionament.  Serà condició de rebuig el  fet de no arribar al nivell de 

qualitat exigit o un mal funcionament de la mateixa. 

Dins d’aquest apartat i com a recomanació, s’ofereix a continuació una relació de proves de 

servei a diversos elements en els quals es verificarà el bon funcionament de la instal·lació: 

 

 Control de funcionament dels Relè diferencials. 

 Control del funcionament dels PIES. 

 Control detecció de fugues. 

 Funcionament dels punts de llum. 

 Funcionament de les bases d’endoll. 

 Control de protecció dels electromotors de consum trifàsic. 

 Control de la resistència de posada a terra. 
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 Per a la realització d’aquestes proves o verificacions, es sol·licitarà a la Companyia 

Subministradora la connexió de la instal·lació a les seves xarxes de distribució. 

 

 6.5.  RESISTÈNCIA D’AÏLLAMENT 

 Les instal·lacions hauran de presentar una resistència d’aïllament, almenys, igual  

a 1.000 x U ohms, essent U la tensió màxima de servei, expressada en volts, amb un mínim  

de 250.000 ohms. 

 Aquest aïllament s’entén per a una instal·lació en la qual, la longitud del conjunt de 

canalitzacions i qualsevol que sigui el nombre de conductors que les componguin, no excedeixi de 100 

metres.  Quan aquesta longitud excedeixi del valor anteriorment citat i aproximadament, 100m de 

longitud, bé per seccionament, desconnexió, retirada de fusibles o obertura d’interruptors, cadascuna 

de les parts en què la instal·lació ha estat fraccionada, ha de presentar l’aïllament que correspongui. 

 Quan no sigui possible efectuar el fraccionament citat, s’admetrà que el valor de la resistència 

d’aïllament de tota la instal·lació sigui, en relació al mínim que el correspongui, inversament 

proporcional a la longitud total de les canalitzacions. 

 L’aïllament es mesurarà en relació a terra i entre conductors, mitjançant l’aplicació d’una 

tensió contínua subministrada per un generador que proporcioni en buit una tensió compresa entre 500 

i 1.000 volts. 
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7. Pressupost 

 

 

01 Moviment de terres Amid. Preu       
unitari Import 

      (€) 

0101 Anivellament i neteja del 
solar de les terres tipus vegetal, 
fins a una altura de 20 cm per sota 
del nivell de la vorera, mitjançant 
excavació mecànica a cel obert 
inclosa la carga i el transport de 
terres i abocament, situat a menys 
de 3 km de distància. (m2) 

64.000,00 15,00 960.000,00 

0102 Refinament i neteja de pous. 
(m2) 491,50 1,05 516,08 

0103 Excavació mecànica de rases 
per a clavaguerons, riostres i pous. 
(m3) 

320,00 53,60 17.152,00 

0104 Formació de clavaguerons i 
connexió per a aigues pluvials i 
negres a la xarxa existent de 
clavagueram públic. (uts) 

2,00 1500,00 3.000,00 

02 Cimentació     0,00 

0201 Ompliment de formigó pobre 
de Rck-100 kg/cm2 a la base de la 
sabata per a neteja i regulació de la 
base de recolzament del ciment. 
(m3) 

100,00 145,16 14.516,00 

0202 Ompliment de sabates, 
ciments correguts i riostres amb 
formigó tipus HA-25/B/20/IIa, 
amb col·locació i anivellament de 
motlles per anclatge de pilars de 
formigó. (m3) 

340,00 230,00 78.200,00 

0203 Subministra i col·locació 
d’armadures de ciments amb acer 
tipus B-400-S. (kg) 

15.700,00 0,90 14.130,00 
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204Ompliment del port, vibrat i  
amb formigó tipus HA-
300/B/20/IIa, amb col·locació i 
anivellament . (m3) 

45,00 240,00 10.800,00 

03 Estructura metàl·lica     0,00 

0301 Subministra i col·locació de 
l’estructura metàl·lica de tota 
l’estructura.  

1,00 400.000,00 400.000,00 

05 Forjats i coberta     0,00 

0501 Formació de coberta amb 
plaques de planxa galvanitzada 
tipus sandwich prefabricada amb 
aïllament tèrmic de 5 cm de 
poliuretà injectat o poliestirè, 
ambdòs classe M1 amb acabat 
interior de planxa lacada blanca 
fixades a les corretges amb ganxos 
especials, incloses les peces de la 
cumbrera i peces de remat  (m2) 

3.000,00 25,79 77.370,00 

0502 Formació de tancament amb 
plaques de planxa galvanitzada 
tipus sandwich prefabricada amb 
aïllament tèrmic de 5 cm de 
poliuretà injectat o poliestirè, 
ambdòs classe M1 amb acabat 
interior de planxa lacada blanca 
fixades a les corretges amb ganxos 
especials, incloses les peces de la 
cumbrera i les peces de remat  (m2) 

1.800,00 23,54 42.372,00 

0503 Subministra i col·locació del 
canaló de recollida d’aigues a base 
de planxa galvanitzada doble amb 
aïllament tèrmic interior, formant 
pendents i sellat. (ml) 

225,00 22,75 5.118,75 

06 Treballs de paleta       

0601 Formació de tancament de 
façanes amb bloc de 20x20x40, 
agafat amb morter. (m2) 

1.147,00 25,00 28.675,00 

0602 Formació de parets de fàbrica 
de dependències de totxana tipus 
“gero” de 10x14x29 cm, agafats 
amb morter de cp. M-40b. I 
remolinat (m2) 

120,00 99,80 11.976,00 
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07 Canteria     0,00 

0701 Subministra i col·locació 
punts d’aigua. (ut) 5,00 300,00 1.500,00 

0702 Subministres i col·locació 
d’encimeres per a encastar lavabos, 
inclosa la formació d’encasts de 
remates perimetrals i sòcol 
superior. (ut) 

22,00 400,00 8.800,00 

08 Carpinteria     0,00 

0801 Subministra i col·locació de 
portes de pas interiors xapades, 
inclòs el premarc. (uts) 

29,00 89,00 2.581,00 

09 Serralleria     0,00 

0901 Subministra i col·locació de 
portes metàl·liques dintre la nau 
(uts) 

12,00 800,00 9.600,00 

0902 Subministra i col·locació de 
portes de mides grans de dins i fora 
del recinte. 

8,00 6.000,00 48.000,00 

0903 Subministra i col·locació de 
finestres i vidrieres en façanes. 
(uts) 

3,00 1.500,00 4.500,00 

0904 Subministra i col.locació de 
rampa del port 1,00 30.000,00 30.000,00 

10 Paviment i revestiments     0,00 

1001 Formació de paviment de 
formigó Rc-200 kg/cm2 de 15 cm 
de espessor inclòs 15 cm de graba 
compactada o pedra caliça i malla 
de repartiment de 200x200x6mm 
amb juntes formant quadres de 
5,00x5,00m, acabat fratasat amb 
espolvorejat de quars gris. (m2) 

2.250,00 18,35 41.287,50 

1002 Subministra i col·locació de 
zahorras de 1º del 20 per tot el 
recinte. (m2) 

10.000,00 10,00 100.000,00 

1003 Revoco amb morter de cp 
reglejat en els vestuaris i lavabos. 
(m2) 

150,00 12,65 1.897,50 

1004 Subministra i col·locació de 
fals sostre tipus pladur vinílic de 
dimensions 60x60 cm tipus 
registrable amb perfileria vista 
fixades a l’estructura. (m2) 

150,00 16,96 2.544,00 
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1005 Paviment de la zona del port. 
(m2) 300,00 20,00 6.000,00 

11 Càmeres de refrigeració 300,00 20,00 6.000,00 

1101 Subministra i col·locació 
plaques sandwich. (m2) 1.000,00 300,00 300.000,00 

1002 Subministra i col·locació de 
motors frigorifics. (uts) 2,00 20.000,00 40.000,00 

12 Varis     0,00 

1201 Neteja de la obra abans de 
l’entrega definitiva. 1,00 1.150,00 1.150,00 

1202 Pressupost pel 
desenvolupament i control dels 
assajos de qualitat dels materials i 
execució dels assajos del formigó i 
altres materials de control 
obligatori. 

1,00 1.580,20 1.580,20 

1203 Pressupost pels treballs i 
material necessari per al 
cumpliment del programa de 
seguretat i salut de 
desenvolupament obligatori 

1,00 3.000,00 3.000,00 

1205 Treball d’enginyeria, direcció 
i control de l’obra. 10% 1,00 227.226,60 227.226,60 

TOTAL     2.499.492,63 
+16 % IVA     399.918,82 

COST TOTAL     2.899.411,45 
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9. CONCLUSIÓ 

Un cop finalitzat el projecte he pogut comprovat els aparts més importants per a la 

realització d’un projecte d’aquestes característiques. Un punt rellevant en la realització d’un 

projecte, sense cap dubte, és la recerca d’informació, tot i que no sempre trobes allò que 

necessites.  

L’apart més problemàtic ha estat trobar el disseny de la nau més adequat per la 

funció a la que va destinada aquesta estructura. 

 Durant la realització del projecte, he hagut de conèixer millor el programa “CYPE”, 

doncs tota l’estructura està calculada vers aquest programa. Així mateix, vaig haver de 

saber utilitzar el programa “PECOCAM” pel càlcul de les càmeres frigorífiques descrites en 

el projecte. Aquesta feina va ser complicada doncs desconeixia aquesta tipologia de 

programes.  

En la realització del projecte he pogut conèixer els diferents camps en els quals puc 

desenvolupar la meva tasca professional i he pogut experimentar la sensació de ser un 

enginyer tècnic en mecànica que ha portar a terme un encàrrec d’aquesta magnitud. 
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 
  

 El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 

desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 de 1 de 

desembre de 1.998 publicat al D.O.G. amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre del 13 de setembre 

de 1.989 i ampliat per l’Ordre del 16 d’abril de 1.992 (D.O.G. 22/6/92). 

 - El tècnic autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dins del plec de 

condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per  a la correcta execució de 

l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, les especificacions a les normes de compliment obligat i, 

en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri precisos per a la seva finalitat, poden en 

conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la 

definició dels lots o el número de proves perceptives i ordenant  complementaris o l’aplicació de 

criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció 

Facultativa. 

 - El tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dins de les prescripcions 

contingudes al projecte d’execució d’un programa de control de qualitat, del qual hauran de donar 

coneixement al promotor. 

 - Al programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que siguin 

necessaris controlar, les classes d’anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació 

econòmica de les anàlisis i proves que vagin a a càrrec del promotor. 

 - Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves 

complementàries en funció del contingut del projecte. 

 - Aniran a càrrec del promotor/propietari els gastos de les anàlisis i proves fetes per 

laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament a l’obra,  d’aquesta manera queda 

obligat a satisfer puntualment en el moment en què es produeixi el seu acreditament. 

 El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa 

segons el termini a determinar. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les 

gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per aconseguir el compliment 

puntual dels laboratoris i d’altres persones contractades a l’efecte. 
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 El retard en la realització de les obres motivat per la falta de disponibilitat dels resultats serà 

de risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, el qual podrà 

ordenar la paralització de tots o part dels treballs d’execució si consideren que la seva realització, 

sense disposar dels resultats, pot comprometre a la qualitat de l’obra executada. 

 - El constructor queda obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en 

compliment del programa de control de qualitat,  quedant facultat el propietari per rescindir el 

contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 

 

 AIGUA PER PASTAR: 

 L’aigua que s’utilitzarà per a l’elaboració del formigó haurà de ser sancionada per la pràctica. 

En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i els  pertinents, segons s’indica a l’article 6 del 

EHE. 

 En cas  que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 

l’obra establirà el nom, forma i freqüència necessària per realitzar els controls següents: 

 

 CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ: 

 Documentals: 

 - Es justificarà per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleixi les condicions 

exigides a l’article 6 del EHE (mitjançant  de laboratori), o bé justificarà especialment que no 

alteri perjudicialment les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons 

s’indica a l’article 63.2.3 del EHE. 

 De laboratori: 

 En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els  següents a un 

laboratori homologat, amb la metodologia referenciada al primer parèntesis i els criteris d’acceptació 

indicats a l’article 6 del EHE: 

 - Determianció del ph (UNE-7.234/71) 

 - Determinació de substàncies solubles (UNE-7.130/58). 

 - Determinació del contingut total de sulfats (UNE-7.131/58). 
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 - Determinació de l’ió-clor (UNE-7.178/60) (EM-91, art. 10.1). 

 - Determinació de hidrats de carboni (UNE-7.132/58). 

 - Substàncies orgàniques solubles en éter (UNE-7.235/71). 

 

 ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ: 

 L’àrid que s’ulitizarà en l’elaboració del formigó tindrà les característiques que s’especifiquen 

a la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

-    Tamany màxim de l’àrid: 20 mm. 

-  Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran  d’identificació al laboratori, segons 

s’indica a l’article 7.1 del EHE. 

- Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 

 En el cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 

l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessària per realitzar els controls següents: 

 

 CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ: 

 Documentals: 

- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministre mitjançant la 

comprovació de l’albarà. 

- Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleixi  les condicions 

exigides als apartats 7.1 i 7.3 del EHE (mitjançant  de laboratori o experiència prèvia) o bé 

justificant que no alteri especialment les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg 

termini, segons s’indica a l’article 7.1 del EHE. 
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 Operatius:

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 

 De laboratori:

 En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els  següents, a un 

laboratori homologat, amb la metodologia referenciada al primer parèntesis i als criteris d’acceptació 

indicats al segon: 

  

- Estabilitat d’escòries siderúrgiques (EHE, art. 7.1). 

- Coeficient de forma en greus (UNE-7.238/71) (EHE, art. 7.3.3). 

- Compostos de sofre (UNE-7.245/71 i 83.120/88) (EHE, art. 7.3.1). 

- Terrossos d’argila (UNE-7.133/58) (EHE, art. 7.3.1). 

- Partícules toves (UNE-7.134/58) (EHE, art. 7.3.1). 

- Partícules de baix pes específic (UNE-7.244/71) (EHE, art. 7.3.1). 

- Contingut de matèria orgànica en arenes (UNE-7.082/54) (EHE, art. 7.3.1). 

- Equivalent d’arena EAV (UNE-83.131/90) (EHE, art. 7.3.1). 

- Reactivitat amb els alcalins del ciment (UNE-83.121/90) (EHE, art. 7.3.1). 

- Coeficient de friabilitat  en arena (UNE-83.115/89) (EHE, art. 7.3.2). 

-     Resistència al desgast en graves (UNE-83.116/90) (EHE-88, art. 7.3.2). 

-    Absorció d’aigua en arenes (UNE-83.133/90) (EHE, art. 7.3.2). 

-    Absorció d’aigua en graves (UNE-83.134/90) (EHE, art. 7.3.2). 

-    Pèrdua de pes amb sulfat sòdic o magnesi (UNE-7.136/58) (EHE, art. 7.3.2). 

 

  

  

 

 

 

 

 71



DISSENY I CÀLCUL D’UNA NAU INDUSTRIAL DE COMPRA, VENDA I MANUFACTURA DE FRUITA I VERDURA 

 

 CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ I-35:

El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen 

a la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats al “Plec per la 

recepció de ciments” (RC-88) i que, en resum, són els següents: 

 

- Tipus de ciment:  I-35. 

- Distintiu de qualitat:  amb segell oficial homologat. 

- Criteris de definició de partida, lot i mostra:  a definir per l’aparellador o 

arquitecte tècnic segons les indicacions dels articles 5.1 i 6.1 de la RC-88. 

 En cas que no quedi clarament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic 

responsable de l’obra establirà el nom, forma i freqüència necessària per realitzar els 

controls següents: 

 
 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ: 
 
 Documentals:
 

 -  Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministre mitjançant la 

comprovació de l'albarà i el full  de característiques, les quals contindran totes les dades 

inidicades a l’article 5.2.1 del RC-88. 

 
 

 Operatius:

- Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de 

l’arribada, segons l’article 5.2 del EHE. 

- Es comprovarà, per  a cada partida, que la forma de subministre s’ajusti a 

les indicacions de l’article 5.2 del EHE i dels articles 5.1 i 5.2.2 del RC-88.

  

 
-  En cas de no disposar de segell oficialment homologat, es realitzarà la presa de              
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mostres corresponents als  de recepció i referents a pèrdua al foc residu                     

insoluble, principi i final de l’enduriment, resitència a la compressió i estabilitat de       volum, 

segons s’indica als articles 6 del RC-88 i 63.1.2 del EHE. 

- En cas de disposar de segell oficialment homologat, els es podran substituir                    

per una còpia del document d’identificació del ciment, segons s’indica a l’article 63.1.2 del   

EHE. 

  

-   En tot cas, es realitzarà una presa de mostres preventives, segons s’indica a l’article       

63.1.2 del EHE. 

 

   De laboratori: 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els  següents, en un 

laboratori homologat, amb la metodologia referenciada al primer parèntesis i els criteris d’acceptació 

indicats al segon: 

 

- Pèrdua al foc (RC-88, taula 4 i art. 3.2). 

- Residu insoluble (RC-88, taula 4). 

- Principi i final d’enduriment (UNE-80.102/88) (RC.88, taula 3). 

- Resistència a compressió (UNE-80.101/88 o 80.116/86) (RC-88, taula 2). 

- Estabilitat de volum (UNE-80.102/88) (RC-88, taula 3). 

- Proporció de triòxid de sofre (RC-88, taula 4). 

- Proporció de clorurs (UNE-80.240/86) (RC-88, taula 4). 

- Proporció de sulfurs (RC-88, taula 4). 

- Proporció d’òxid d’alumini (UNE-80.215/88) (RC-88, taula 4). 

- Puzolanicitat a 8 o 15 dies (UNE-80.215/88) (RC-88, taula 4). 

- Calor d’hidratació (UNE-80.118/86) (RC-88, art. 3.1). 

- Índex de blancura (UNE-80.117/87) (RC-88, art. 3.2). 

 73



DISSENY I CÀLCUL D’UNA NAU INDUSTRIAL DE COMPRA, VENDA I MANUFACTURA DE FRUITA I VERDURA 

- Composició potencial de clinker (UNE-80.304/86) (RC-88, taulas 1,5,6 i 7) 

- Finura del molgut (UNE-80.107/86 i 80.106). 

- Pes específic real (UNE-80.103/86). 

- Humitat (UNE-80.220/85). 

- Contingut de puzolana (UNE-80.261/86) (RC-88, taula 1). 

- Cendres volants (UNE-80.262/87) (RC-88, taula 1). 

- Escòries siderúrgiques (UNE-80.263/85) (RC-88, taula 1). 

- Filler càlcic (RC-88, taula 1). 

- Diòxid de carboni (UNE-80.241/86). 

- Titani (UNE-80.228/88). 

- Determinació dels compostots en ciments de més de tres components (UNE-80.265/88) 

(RC-88, taules 1 i 5). 

 

 

FORMIGÓ FET A L’OBRA. H-200 

  

El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ” i tindrà les 

característiques que s’especifiquen a la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 

És a dir: 

 

- Tipus d’element de formigó: elements estructurals. 

- Resistència: H-200. 

- Consistència: plàstica. 

- Mesura màxima del granulat: 20 mm. 

- Tipus de ciment: I-35. 

- Contingut de ciment i recobriments mínims per ambient: normal. 

- Temps mínim de pastat: 1 min. 

- Coeficient de minoració adoptat al càlcul: 1.5. 

- Control estadístic d’execució: normal. 
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- Criteri de divisió de lots: seran lots independents la cimentació, les murs de contensió, els 

pilars de cada planta i cada forjat. 

 

En cas que no quedi específicament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic  responsable de 

l’obra establirà el nom, forma i freqüència necessària per realitzar els controls següents: 

 

 CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ: 

 Documentals: 

 - Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o  previs) que el                    

formigó resultant compleixi les condicions exigides a l’article 10 del EHE i al plec        de

   condicions, segons s’indica a l’article de 14 del EHE. 

  

 Operatius: 

- Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades a         

l’article 65 del EHE. 

- Es realitzaran provetes segons els articles 66, 69.3 i 10.3 del EHE amb el nombre    

necessari i amb criteri de divisió de lots indicats anteriorment, per disposar de dades de 

resistència a compresió a 7 i 28 dies.  

- Es realitzarà la presa de mostres necessàries per possibles comprovacions posteriors. 

 Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva 

col·locació a l’obra. 

 

 De laboratori: 

 Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en un laboratori homologat, amb 

les indicacions de les normes referenciades entre parèntesis i amb els criteris de toleràncies 

expressades als articles 10.1 i 69 del EHE: 

- Resistència a compressió de 7 dies (EHE, art. 69). 

- Resistència a compressió de 28 dies (EHE, art. 69). 
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 En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els  següents, amb la 

metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesis: 

- Mesura màxima del granulat (UNE-7.295/76 1R). 

- Clorur total ( EHE, art. 10.1). 

- Porositat. 

- Densitat (UNE-7.286/76 1R). 

- Resistència dels cicles gel-desgel (ASTM C-666/89). 

 

 

 FORMIGÓ PREFABRICAT A LA CENTRAL, H-200: 

 El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra precedirà de la central formigonera i tindrà 

les característiques que s’especifiquin a la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

- Tipus d’element de formigó: elements estructurals. 

- Resistència: H-200. 

- Consistència: plàstica. 

- Tamany màxim del granulat: 20 mm. 

- Tipus de ciment: H-200. 

- Contingut de ciment i recobriments mínims per ambient: normal. 

- Temps màxim de pastat: 45 min. 

- Altres característiques: la central disposarà del laboratori propi o  contractat acreditat. El 

formigó no contindrà additius. 

- Coeficient de minoria adoptat al càlcul: 1.5. 

- Control estadístic d’execució: normal. 

- Criteri de divisió de lots: seran lots independents la cimentació, els murs de contenció, els 
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pilars de cada planta i cada sostre. 

 En cas que no quedi especificament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 

l’obra establirà en nom, forma i freqüència necessària per realitzar els controls següents: 

 

 CONTROL EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ: 

 Documentals: 

- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministre mitjançant la 

comprovació de l’albarà, el qual contrindrà tots les dades indicades a l’article 15.2.7.2 del 

EHE. 

- Es comprovarà el nivell d’homologació demanat. 

  

 Operatius: (EHE, art. 64) 

- Es comprovarà la consistència tenint en compte la forma, freqüència i toleràncies 

indicades a l’article 65 del EHE. 

- Es realitzarà provetes segons els articles 66, 69.3 i 10.3 del EHE en el nombre necessari i 

amb el criteri de divisió de lots indicats anteriorment, per disposar de dades de resistència 

a compressió a 7 i 28 dies. 

- Es realitzarà la presa de mostres necessàries per possibles comprovacions posteriors. 

- En cas de formigons fabricats en una central que no disposi de laboratori propi o laboratori 

contractat que compleixi amb l’establert al R.D. 1.230/89, es realitzaran els  de recepció a 

l’obra dels components de formigó, segons s’indica a l’article 63 del EHE. 

- Si el formigó conté cendres volants i la central de producció no disposa de segell 

oficialment homologat, serà preceptiva la realització d’un assaig previ, segons s’indica a 

l’article 8.2 del EHE. 

  

 Totes les provetes disposaran de marca indentificativa del lot al qual pertanyen i la seva 

col·locació a l’obra. 
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De labortarori: 

 Es realitzaran prescriptivament las següents determinacions en un laboratori homologat, amb 

les indicacions de les normes i criteris de tolerància expressats als articles 10.1 i 69 del EHE: 

- Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 69). 

- Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 69). 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reseva el dret de fer els  següents, amb la 

metodologia i els criteris d’acceptació, referenciats entre parèntesis: 

- Mesura màxima del granulat (UNE-7.295/76 1R). 

- Ió – clorur total (EHE, art. 10.1) 

- Porositat. 

- Densistat (UNE-7.286/76 1R). 

- Resistència als cicles gel-desgel (ASTM C-666/89). 

 

BARRES D’ACER PER FORMIGÓ. AEH-500N 

 Les barres d’acer per armar que s’utilitzarà a l’obra tindrà les característiques que 

s’especifiquen a la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

- Designació: ................................... AEH-500. 

- Diàmetres: .................................... 6-8-10-12-16-20-25. 

- Distintius de qualitat: .................... segell CIETSID. 

Altres característiques: 

- Coeficient de minoració adoptat al càlcul: 1,15. 

- Control estadístic d’execució: normal. 
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-   Criteri de divisió de lots: a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic segons les            

indicacions dels articles: 71.2, 71.3, 71.4 i 71.6 del EHE. 

-  En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic                     

reponsable de l’obra establirà el nom, forma, freqüència i toleràncies necessàries per    

realitzar els controls següents: 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ: 

 Documentals: 

- Es controlarà, per cada subministre diferent, la correspondència entre la comanda,   

l’albarà i el que hi hagi especificat al projecte. 

- Es sol·licitarà, per cada subministre i tipus d’acer, el certificat de garantia del fabricant o 

bé l’acreditació i vigència del segell de qualitat reconegut per l’Administració, segons 

s’indica als articles 9.1 i 7.1 del EHE. 

- En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i 

tipus d’acer,el document d’homologació d’adherència, segons els articles 9.3 i 9.4 del 

EHE i l’annex 5 d’aquesta mateixa norma. 

 

Operatius: 

Es realizaran les determinacions necessàries per lot, amb l’objecte de verificar que la secció 

equivalent compleixi les especificacions de l’article 9.1 del EHE i atenent-se a les indicacions dels 

articles 71.2, 71.3, 71.4 i 71.6 de la mateixa norma. 

En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, amb l’objecte de 

verificar que les característiques dels resalts s’ajustin a les variacions consignades obligatòriament al 

certificat d’homologació d’adherència, segons s’indica a l’article 9.3 del EHE, i atenent-se a les 

indicacions dels articles 71.3, 71.4 i 71.6 de la mateixa norma. 

 

 

 79



DISSENY I CÀLCUL D’UNA NAU INDUSTRIAL DE COMPRA, VENDA I MANUFACTURA DE FRUITA I VERDURA 

En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries 

per lot, amb l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació (fabricant designació), 

segons s’indica als articles 9.3 i 9.4 del EHE. 

Es realitzarà la presa de mostres necessàries per  a la possible realització de posteriors  de 

comprovació. 

Totes les provetes disposaran de marca d’identificació del lot al qual pertanyen i la seva 

col·locació en obra. 

 

  De laboratori: 

 Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en un laboratori homologat, amb 

la metodologia referenciada al primer parèntesis i als criteris d’acceptació indicats al segon, atenent-se 

sempre a les indicacions dels articles 71.3 i 71.4 del EHE: 

- Límit elàstic (UNE-36.401/81) (EHE, art. 9 i 71.6). 

- Carga de ruptura (UNE-36.401/81) (EHE, art. 9 i 71.6). 

- Allargament en ruptura (UNE-36.401/81) (EHE, art. 9 i 71.6). 

- Doblegat simple a 180 ºC (EH-88, art. 9) (EHE, art. 9 i 71.6). 

- Dobegat-desdoblegat a 90 ºC (EH-88, art. 9) (EHE, art. 9 i 71.6). 

- Resistència al desenganxat en malles electrosoldades (UNE-36.462/80). 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els  següents en un 

laboratori homologat, amb la metodologia referenciada al primer parèntesis i als criteris d’acceptació 

indicats al segon: 

- Soldadura (EHE, art. 71.5) (EHE, art. 71.5 i 71.6) 

- Adherència (EHE, annex 5) (EHE, annex 5). 
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ACER LAMINAT PER ESTRUCUTRES. A-4

 L’acer que s’utilitza en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen a la 

memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

- Classe:  A-42b. 

- Sèrie: .HEB, IPE, tub circular i tub quadrat (SHS). 

- Tipus i ubicació indicats als plànols. 

- Coeficient de majoria de càrregues adoptat al càlcul: 1,6. 

- Criteri de divisió de lots: 20T. Per a cada sèrie i tipus d’acer. 

- S’identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 

l’obra establirà el número, forma i freqüència necessàries per realitzar els controls següents: 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ: 

Documentals: 

- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrador mitjançant la 

comprovació de l’albarà. 

- Es controlarà la garantia del fabricant per  a cada classe d’acer, segons s’indica a l’article 

3.1 del MV-102. 

 

Operatius: 

- Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació, segons s’indica a l’article 4.2 de la 

MV-102. 

- Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s’ajustin al que s’indica 

a l’article 4.5 del MV-102. 
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-    Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s’ajustin al que       

 s’indica a l’article 4.5 del MV-102. 

 

De laboratori: 

 En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els  següents, en un 

laboratori homologat i amb les indicacions i els criteris d’acceptació de les normes referenciades entre 

parèntesis: 

- Límit elàstic (MV-102, taula 2.2). 

- Resistència a tracció (MV-102, taula 2.2). 

- Allargament fins ruptura (MV-102, taula 2.2). 

- Doblegat sobre mandril (MV-102, taula 2.2). 

- Resilència (MV-102, tabla 2.2 i art. 3.6). 

- Estat d’oxidació (MV-102, taula 2.3). 

- Contingut de carboni en colada i producte (MV-102, taula 2.3). 

- Contingut de fòsfor en colada i producte (MV-102, taula 2.3). 

- Contingut de sofre en colada i producte (MV-102, taula 2.3). 

- Contingut de nitrogen en colada i producte (MV-102, taula 2.3). 

- Contingut de silici en colada i producte. 

- Contingut de manganès en colada i producte. 

- Duresa Brinell (MV-102, tabla 3.1). 
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MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL. SEGELL INCE: 
 
 Els maons que s’utilitzaran en l’execució de l’obra tindrà les característiques que 

s’especifiquen a la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats 

al “Plec per la recepció de toxanes” (RL-88) i que, en resum, són els següents: 

 

- Classe: no vista en la resta. 

- Tipus: calat. 

- Dimensions: 29 x 14 x 9. 

- Resistència a compressió: 100 Kp/cm2. 

- Distintiu de qualitat: segell Ince. 

- La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, 

identificant sempre el subministre amb el seu destí a l’obra. 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 

l’obra establirà el número, forma i freqüència per fer els controls següents: 

 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ: 

 
 Documentals: 
 

- Es controlarà, per a cada subministre diferent, la correspondència entre la comanda i 

l’albarà i amb el que hi ha especificat al projecte, segons les indicacions de l’apartat 5.2 de 

la RL-88. 

 

- Es sol·licitarà per a cada subministre i tipus de maó el document de garantia del fabricant 

de resistència a compressió segons s’indica a l’apartat 4.2 de la RL-88. 

 

- Es comprovarà, per a cada subministre i tipus de maó, la vigència i documentació del 

distintiu de qualitat demanada. 
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Operatius: 
 

 

- Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida                     

      subministrada,     segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 

 

-  Es comprovarà la inexistència de fisures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la RL-                 

      88. 

 

-    Es comprovarà la inexistència de exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 

 

-    Es comprovarà la inexistència de descantillats, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 

 

 

De laboratori: 

  
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els  següents, en un 

laboratori homologat i amb la metodologia referenciada al primer parèntesis i els criteris d’acceptació 

indicats al segon: 

 

- Dimensions i forma (UNE-67.030/85) (RL-88, apartat 4.1). 

- Resistència a compressió (UNE-67.026/84) (RL-88, apartat 7.2). 

- Eflorescència (UNE-67.029/85) (RL-88, apartat 4.2). 

- Succió (UNE-67.031/85) (RL-88, apartat 4.2). 

- Gelacitat (UNE-67.028). 

- Massa (RL-88, apartat 7.2) (RL-88, apartat 4.2). 
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CONTROLS EN EL MOMENT DE RECEPCIÓ: 
 
 Documentals:
 

- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministre mitjançant la      

comprovació de l’albarà. 

 
- Es comprovarà, per a cada subministre i tipus de peça, la vigència i documentació del 

distintiu o qualitat sol·licitada. 

 
 

Operatius: 
 
- Es controlarà el bon estat de les peces. 
 
-   Es comprovarà la compatibilitat entre viguetes i peces de entrevigat, per la seva             

utilització conjunta, segons s’indica a l’article 9.1.2 del EF-88. 

 
 
 
  

  

 85



DISSENY I CÀLCUL D’UNA NAU INDUSTRIAL DE COMPRA, VENDA I MANUFACTURA DE FRUITA I VERDURA 

AÏLLAMENT TÈRMIC. POLIESTIRÈ EXTRUIT:

 
 - El material que s’utilitzarà com aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen a la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

tipus i classe de material: 

 

- Conductivitat tèrmica: 0,028 W/mºk. 

- Gruix: 40 mm. 

- Segell o Marca de qualitat: segell Ince. 

- Altres característiques: Tipus V. 

- Divisió en unitats d’inspecció a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic segons les 

indicacions de l’apartat 5.1 de l’annex 5 de la NBE-CT-79. 

 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 

l’obra establirà el nom, forma i freqüència necessària per realitzar els controls següents: 

 
 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ: 
 

Documentals: 
 

- Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministre i el que hi ha especificat 

al projecte, mitjançantla comprovació de l’albarà. 

 
- Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves dimensions i 

toleràncies, segons s’indica a l’apartat 6.1.6 de l’annex 5 de la CT-79. 

 
- Es verificarà que el fabricant garanteixi les característiques demanades a la comanda 

mitjançant la comprovació de l’equitatge, segons s’indica a l’apartat 5.1.7 de l’annex 5 de 

la CT-79. 

 
- Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de qualitat sol·licitada, amb objecte de 

realitzar la recepció del material sense fer comprovacions o , segons s’indica a l’apartat 

5.2.2 de l’annex 5 de la CT-79.  
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Operatius: 
 
- Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors. 

 
 
 

 De laboratori: 
 
 En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els  següents, en un 

laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 

 

 -    Conductivitat tèrmica (UNE-53.037/76). 

- Densitat aparent (UNE-53.144/69; 53.215/71; 569=6/74). 

- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-53.312/76). 

- Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE-7.405/76; 82.205/78). 

- Absorció d’aigua per volum (UNE-53.028/55). 

 
 
 

AÏLLAMENT ACÚSTIC. FIBRE DE VIDRE
 

 
El material que s’utilitzarà com aïllament acústic en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen a la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

 
 -  Tipus i classe de material: plafó de fibre de vidre. 

 -  Densitat aparent: normativa. 

 -  Gruix: 40 mm. 

 -  Segell o Marca de qualitat: segell Ince. 

 -  Altres característiques. 

- Divisió en unitats d’insprecció: a definir segons l’annex 4 de la CA-88 per                     

l’aparellador o arquitecte tècnic. 

 

 En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic reponsable de 

l’obra establirà el nom, forma i freqüència necessària per fer els controls següents: 

 

 

 

 87



DISSENY I CÀLCUL D’UNA NAU INDUSTRIAL DE COMPRA, VENDA I MANUFACTURA DE FRUITA I VERDURA 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ:

 
Documentals: 
 
- Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i el que                    

s’especifica al projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 

  
- Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves                    

dimensions i toleràncies, segons s’indica a l’apartat 4.4 de l’annex 4 de la CA-88. 

 
- Es verificarà que el fabricant garanteix les característiques demanades a la comanda 

mitjançant la comprovació de l’equitatge, segons s’indica a l’apartat 4.5 de l’annex 4 de la 

CA-88. 

 
- Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de qualitat sol·licitada, amb objecte de 

realitzar la recepció del material sense necessitat de fer comprovacions o , segons s’indica 

a l’apartat 4.6.2 de l’annex 4 de la CA-88. 

 
- Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica els resultats dels  d’ 

aïllament acústic de la solució constructiva realitzats, per tal de justificar la fitxa de 

compliment de la CA-88 sense necessitat de fer  a l’obra. 

 
 

Operatius: 
 
-  Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors. 

 

 

De laboratori: 
 
 En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els  següents, en un 

laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 

 
- Aïllament a soroll aeri (UNE-74.040/84). 

 
- Aïllament a soroll d’impacte (UNE-74.040/84). 

 
- Materials absorbents acústics (UNE 74.041/80). 

 
- Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 85.208/81). 
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AÏLLAMENT CONTRA EL FOC, PINTURA INTUMESCENT 
 

 

El material que s’utilitzarà com aïllament contra el foc en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifica a la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. Es a dir: 

 
-    Tipus de materials: pintura intumescent. 
 

 
- Toxicitat: no tòxic. 

 
 

- Altres característiques. 
 
 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable  

de l’obra establirà el nom, forma i freqüència necessària per fer els controls següents: 

 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ: 
 
 Documentals: 
 

- Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament el que s’especifica 

al projecte mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 
- Es controlarà que el fabricant o importador garanteixi les característiques requerides pel 

compliment de la CPI-91, mitjançant documents que recullin els resultats dels  necessaris 

o càlcul teòric – experimental (CPI-91, art. 17). Aquesta documentació haurà de tenir una 

antiguitat inferior a 5 anys (art. 17.3.3). 

 
- Quan un material hagi estat objecte de tractament d’ignifugació amb posterioritat a la seva 

fabricació, es comprovarà que els documents, que es recullin els resultats dels  realitzats al 

laboratori, mencionin explícitament que el material ha estat sotmès a un envelliment previ 

coherent amb el seu ús, abans d’obtenir la seva classe de reacció al foc, M, segons s’indica 

a l’article 17.2.2 de la CPI-91. 

 
 

-   Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideixi amb el producte. 
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Operatius: 
 
  - Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a les possibles comprovacions                    

posteriors. 

 

 
 

De laboratori: 
 
 En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els  següents, en un 

laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 

 
- Resistència al foc de les estructures i Elements de la construcció (UNE-23.093/81   IR). 

 
- Resistència al foc d’Elements de construcció vidriats (UNE-23.801/79). 

 
 
- Classe de reacció al foc dels materials de revestiment (UNE-23.727/90). 
 
 
La NBE-CPI-96 (Comentaris als articles 13.2) estableix requeriments de reacció davant del 

foc pels materials d’acabat o revestiment, així com pel mobiliari fix que representa una implantació 

massiva en locals de determinat ús i per tots aquells materials que per la seva abundància o la seva 

situació podem augmentar la perillositat d’un incendi. 

 

A Vinyols i els Arcs, 6 de maig del 2007.. 

 

EL TITULAR,                                                                      EL FACULTATIU, 
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ANNEX  2: 

 
ESTUDI BÀSIC 

DE SEGURETAT I SALUT 
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1.  OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 Es redacta el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, en compliment del  

RD núm. 1.627/1.997 del 24 d’Octubre que estableix les condicions mínimes de seguretat i salut en les 

obres, amb l’objecte de descriure els procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que s’hagin de fer 

servir, identificant els riscos laborals que puguin evitar-se indicant les mesures tècniques per fer-ho i la 

relació de riscos laborals que no puguin eliminar-se, especificant les mesures preventives i proteccions 

tècniques que tendeixin a controlar i reduir aquests riscos. 

 També es descriuran els serveis sanitaris i comuns de què haurà d’estar proveït el centre de 

treball i les condicions d’entorn en què es realitzi l’obra, tipologia dels materials i altres elements que 

s’hagin d’utilitzar, determinació del procés constructiu i ordre d’execució dels treballs. 

 

2.  CONDICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT: 

-Estabilitat i Solidesa: 

 S’haurà de procurar, de manera apropiada i segura, l’estabilitat dels materials i equips, i en 

general, de qualsevol element que, en qualsevol desplaçament pogués afectar a la seguretat i la salut 

dels treballadors. 

 L’accés a qualsevol superfície que consti de materials que no ofereixin una resistència 

suficient, només s’autoritzarà quan proporcionin equips o mitjans adequats per garantir la seguretat. 

 Es disposarà, en el muntatge de l’estructura coberta i qualsevol altra manipulació en alçades, 

de xarxes de seguretat per a la caiguda d’objectes o dels propis operaris, i en cas de no poder 

complimentar aquesta mesura, els operaris es lligaran amb cinturons de seguretat a les estructures 

fixes. 
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-Instal·lacions de Subministrament i Repartiment d’Energia: 

 Les instal·lacions elèctriques s’hauran d’ajustar a allò disposat en el vigent REBT. 

 Es garantirà la protecció contra contactes directes i indirectes, per la protecció de les 

canalitzacions i receptors que garantiran aïllament suficient de 1.000 V, i protecció contra la 

penetració de sòlids i aigua IP-55, juntament  amb la disposició d’interruptors magnetotèrmics i 

diferencials. 

 La realització i la manipulació d’aquestes instal·lacions, en la seva estesa principal, es 

realitzarà per un instal·lador elèctric autoritzat que emetrà el corresponent butlletí elèctric. 

 

-Vies i Sortides d’Emergència: 

 En general la present obra, com es realitza en un espai suficientment obert, garanteix suficient 

seguretat per a les persones pel que fa a  l’evacuació. 

 

 - Detecció i Lluita Contra Incendis: 

 Es disposaran extintors manuals d’incendis de pols polivalent i de CO2 per a sòlids en 

combustió i instal·lacions elèctriques, en quantitat de 1 cada 25 metres de recorregut. 

 

 - Ventilació: 

 En qualsevol lloc de l’obra es preveu que, en tot moment, es garanteixi la ventilació apropiada. 

 

 - Exposició a Riscs Particulars: 

 Els nivells sonors no seran nocius ni haurà altres factors externs a tenir en compte. 
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-Temperatura: 

 La temperatura en el lloc de treball no es veurà modificada per les condicions d’aquest, en cap 

cas. 

 

-Il·luminació: 

 La il·luminació en tot cas serà suficient. 

 

 - Portes i Portons: 

 No es preveu cap tipus de risc en aquest apartat. 

 

 - Vies de Circulació i Zones Perilloses: 

 Es delimitarà i identificarà de manera visible la zona de l’obra on està prohibit l’accés als 

treballadors no autoritzats i aliens a l’obra. 

 Tots els treballadors que puguin accedir a la zona de l’obra hauran de disposar de tots els 

equips de protecció individual que fixa el RD 773/1.997 del 30 de Maig. 

 

 - Nivells i Rampes de Càrrega: 

 No es preveu cap tipus de risc en aquest apartat. 

 

 - Primers Auxilis: 

 Es senyalitzarà de forma clara i visible la direcció i número de telèfon del servei local 

d’urgència. 
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- Serveis Higiènics: 

 Es disposarà una caseta prefabricada de vestuari per a ús del personal, amb una dutxa, inodor i 

rentamans. 

 

- Locals de Descàrrega o Allotjament: 

 No es disposarà d’aquests locals. 

 

- Dones embarassades i Mares lactants: 

 No es preveu que es doni aquesta circumstància. 

 

- Treballadors Minusvàlids: 

 No es preveu que es doni aquesta circumstància. 

 

- Caiguda d’Objectes: 

 Es faran servir xarxes de seguretat col·lectiva;  quan sigui necessari s’impedirà l’accés a les 

zones perilloses. 

 

- Bastides i Escales: 

 Els quaderns es fixaran adequadament perquè no es desplomin o desplacin accidentalment i 

seran revisats per l’encarregat del contractista. 

 Es posarà especial atenció en les escales de mà. 
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- Grues i Aparells Elevadors: 

 Hauran de complir la seva normativa específica i seran objecte d’expedient de legalització 

específica. 

 

- Vehicles i Maquinària de Moviment de Terres: 

 Compliran la seva normativa específica. 

 

- Instal·lació Màquines i Equips: 

 Seran manipulats per treballadors que hagin rebut una formació adequada, i presentaran unes 

bones condicions de manteniment i seguretat. 

 

- Instal·lacions de Distribució d’Energia: 

 Les instal·lacions elèctriques, de gas o d’altres energies, hauran de localitzar-se abans de 

l’obra per preveure un possible risc d’afectació. 

 

- Estructures Metàl·liques o de Formigó:

 Només es podran muntar o desmuntar sota vigilància de l’encarregat de l’obra, que estarà 

present durant tot el seu desenvolupament. 

 

- Enderrocs: 

 Els treballs d’enderroc que puguin suposar un risc per als treballadors seran supervisats per 

l’encarregat de l’obra, el qual estarà present al llarg del tot el seu desenvolupament. 
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3.  SERVEIS SANITARIS 

 Es disposarà de serveis sanitaris suficients en l’interior de la caseta metàl·lica prefabricada, 

incloent una dutxa, un inodor i un rentamans, i una superfície de quatre metres quadrats de vestuari. 

 

4.  CONDICIONS D’ENTORN 

 Les presents obres es desenvoluparan en l’interior del recinte de la propietat, per la qual cosa 

s’haurà de prohibir, concretament, l’accés a persones no autoritzades.  

 Es dóna la circumstància que en el perímetre de l’obra es produirà prou circulació com per 

haver de senyalitzar i delimitar el perímetre de l’obra que pugui presentar riscos d’accidents. 

 

5.  PLA BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 En aplicació de l’estudi bàsic de seguretat i salut, el contractista, subcontractista i els 

treballadors autònoms que estiguin a l’obra, es responsabilitzaran de redactar un pla de seguretat i 

salut en el treball on s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en 

l’estudi bàsic i altres que es puguin produir en funció del seu sistema d’execució de l’obra. 

 El contractista es responsabilitza de la correcta formació dels treballadors en matèria de 

seguretat i salut en el treball que, periòdicament, actualitzarà la formació del seu personal per evitar 

possibles accidents. 

 El pla de seguretat i salut es presentarà a l’aprovació del coordinador en matèria de seguretat i 

salut abans de l’inici de l’obra. 

Els qui intervinguin en l’execució de l’obra, així com les persones amb responsabilitat en 

matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en la mateixa i els representants dels 

treballadors, podran i hauran de presentar els suggeriments i les alternatives que creguin oportunes, 

estant el pla de seguretat i salut en l’obra a disposició de tots els citats, per adoptar amb la seva 

experiència  les millores o previsions màximes possibles contra accidents laborals. 

 Els contractistes i els subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les mesures 

preventives fixades en el pla de seguretat i salut, pròpies o les dels treballadors autònoms per ells 

contractats. 
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6. DESIGNACIÓ DEL COORDINADOR EN MATÈRIA DE                   
SEGURETAT I SALUT 

 El coordinador de seguretat i salut supervisarà l’adopció de les mesures de seguretat previstes 

en l’estudi bàsic de seguretat i salut i aprovarà el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista. 

 En aquest projecte el coordinador de seguretat i salut al llarg de l’execució de l’obra 

coincideix amb la persona que assigna cada contractista per poder transmetre i aplicar, amb la deguda 

celeritat aquells requeriments que especifiquin la direcció facultativa o que hagin acordat entre ells. 

 

7.  CONCLUSIÓ 

 Exposat tot això, es sol·licita l’oportuna autorització a aquest Ajuntament, tot això previs 

tràmits administratius pertinents. 

 A Vinyols i els Arcs, 6 de maig del 2007. 

 EL TITULAR, EL FACULTATIU 
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ANNEX 3: 
 

CUMPLIMENT DEL 
DECRET 201/1994, 

REGULADOR DELS 
ENDERROCS I ALTRES 

RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ 
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EDIFICI INDUSTRIAL/PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 

1.- PARTICIPANTS 

1.1.- PRODUCTOR, POSSEÏDOR I GESTOR DELS RESIDUS 

  

Productor: JUAN CARLES MOIX DOMENECH 

Posseïdor: Constructor per determinar. 

 Gestor: Ajuntament de Vinyols i els Arcs. 
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1.2.- OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR I DEL POSSEÏDOR 

a) Garantir que les operacions de valoració i disposició dels rebuigs compleixen el Decret. 

b) Garantir que les operacions de gestió “in situ” compleixen el Decret. 

c) Abonar els costos que s’originin per la gestió dels residus. 

 

2.- RESIDUS 

2.1- RESIDUS D’ENDERROC 

 Inexistents. 

 

2.2- RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 

a) De la pròpia acció de construir (formigons, morters, ceràmiques, etc.) 

b) D’embalatges dels productes que arriben a l’obra. 

 

2.3- RESIDUS D’EXCAVACIÓ 

Els que resulten dels treballs d’excavació previs a la construcció (de naturalesa pètria). 

 

3.- OPERACIONS 

3.1- DESTRIAMENT I RECOLLIDA SELECTIVA 

 Factible quan: a) La construcció ho permeti materialment. 

  b) Es disposi a la zona de plantes de reciclatge suficients i adients. 

  c) L’operació sigui viable econòmicament. 
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3.2- REUTILITZACIÓ, RECICLATGE I TRACTAMENT ESPECIAL 

 3.2.1. REUTILITZACIÓ 

 3.2.1. RECICLATGE 

 3.2.2 TRACTAMENT ESPECIAL 
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4.- ELEMENTS VERSUS VIES D’ELIMINACIÓ 

4.1.- AVALUACIÓ DEL VOLUM DE RESIDUS 

4.1.1.- RESIDUS D’ENDERROC 

 4.1.1.1.- EDIFICIS D’HABITATGES. 
  Inexistents pel fet de no haver-hi edifici per a enderrocar. 

 4.1.1.2.- EDIFICIS INDUSTRIALS. 
  Inexistents pel fet de no haver-hi edifici per a enderrocar. 

 4.1.1.3.- VIALS. 
  Inexistents pel fet de no actuar en ells. 

 

4.1.2.- RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 

 4.1.2.1.- ORIGINATS PER LA PRÒPIA CONSTRUCCIÓ 

  4.1.2.2.2. Volum relatiu provinent del materials sobrers i de rebuig. 

 Materials d’edificació  % TOTAL 

 Formigó 4 11,96 

 Obra de fàbrica 6 25,12 

 Petris 5 2,74 

 Metalls 2 41,18 

 Fustes 1 18,69 

 Vidre 1 0,52 

 Plàstics 6 0,02 

 Betums 2 0,003 
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  4.1.2.2.3.- Volum real i aparent dels residus de construcció 

 Tipus de residu m3. residu aparent m2 construït  

   

 Sobrants d’execució 0,045 47,15 

 Partides d’obra Volum real  Volum aparent  

 Obra de fàbrica 0,0102 9,78 0,0175 16,79 

 Formigó 0,014 13,43 0,0244   23,41 Petris

 0,0011 1,05 0,0018 1,72 

 Altres 0,0007 0,67 0,0013 1,24 

 Total 0,026 24,93 0,045 47,15 

 

 

 4.1.2.2.- PROCEDENTS DELS EMBALATGES 

 Tipus de residu m3. residu aparent m2. construït  

   

 Embalatges 0,08 76,77 

 Material % Volum aparent = 47,15 

 Fusta 85 36,68 

 Plàstics 9,95 4,29 

 Paper + cartó 5 2,15 

 Metalls 0,05 0,021 

 Total 100 47,15 
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4.1.3.- RESIDUS D’EXCAVACIÓ 

 Moviments de Terres ........................  3000 m3

 Gran part d’aquestes terres s’aprofitaran per altres finalitats en la mateixa finca propietat del 

titular de l’obra. 

 

 4.2. OPERACIONS 

 4.2.1.- DESTRIAMENT I RECOLLIDA SELECTIVA 

 No és factible pel fet que l’excavació produirà una massa de compostos petris i vegetals 

diferents difícilment separables. 

 

 4.2.2.- REUTILITZACIÓ, RECOLLIDA I TRACTAMENT ESPECIAL 

 4.2.2.1.- REUTILITZACIÓ 

 Llistat d’elements de fàcil reutilització de l’obra en qüestió. 

 - Estructura: 

  Bigues i pilars (acer). 

  Encavallades (acer). 

  Forjat i coberta d’acer. 

 - Façanes: 

  Portes (entrada i magatzems, metàl·liques). 

  Finestres (metàl·liques d’alumini i vidre). 

 - Coberta: 

  Plaques , metàl·lica trapezoïdal tip sàndwitch. 

 - Particions interiors: 

  Envans fixos (de fusta) 

  Baranes (metàl·liques). 

  Portes (de fusta). 
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 Escales (metàl·liques). 

 - Acabats interiors: 

  Paviments sobreposats al sòl (ceràmica i terraso). 

  Revestiments verticals  (de fusta). 

 - Instal·lacions: 

  Mobiliari fix de cambres de bany. 

  Lluminàries i làmpades. 

 

 4.2.2.2.- RECICLATGE 

 Llistat d’elements de fàcil reciclatge de l’obra en qüestió. 

 - D’origen petri: 

  Formigó armat. 
  Obra de fàbrica ceràmica. 
  Pedra natural. 
  Graves i sorres. 
  Vidre. 

 - Metalls: 

  Coure 
  Ferro 
  Acer 
  Alumini 
  Al·liatges diversos 

 - Plàstics: 

  Poliestirens 
  Polietilè 
  Poliuretà 
  Policarbonat 
  Polipropilè 
  Polibutilè 
  PVC 

  

  

 

 - Fusta: 

 Tot tipus que no es reutilitzi i no hagi estat sotmesa a tractament a pressió amb determinats  

 productes. 
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 4.2.2.3. TRACTAMENT ESPECIAL 

 No es té constància de cap residu potencialment perillós en els terrenys on s’excavarà. Pel 

que fa a la construcció s’observaran les classificacions i prescripcions que hi figuren en el Catàleg de 

Residus de Catalunya. 

 

 4.2.3.- DESCONSTRUCCIÓ 

 No procedeix pel fet de no haver-hi edifici per a enderrocar 
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4.3. ELEMENTS VERSUS VIES D’ELIMINACIÓ 
 
 

MATERIALS SEMIELABORATS 

I/O ELABORATS 
VIES D’ELIMINACIÓ 

FAMÍLIA GRUPS FORMA 

TIPUS DE 

RESIDU 
MAGATZEM REUTILITZACIÓ RECICLATGE INCINERACIÓ COMPOSTAT

esquist 

guix 

runam de 

construc

ció 

INERT abocador 
reblerts i 

terraplenats 

triturat: 

granulats 

artificials 

  

marbre 

calcari 

sobrant 

de l’obra 
INERT abocador reutilitzable 

granulats 

artificials i 

pedres 

reconstituïdes 

  

M
A

TE
R

IA
L 

N
A

TU
R

A
LS

 

terres i 

materials 

per 

aterrassar 

dins la 

pròpia 

obra 

INERT abocador     

formigó 

en massa 

formigó 

lleuger 

sobrants 

de l’obra 

Residu 

Industrial 

banal 

abocador 

reutilitzable si no 

presenta 

alteracions 

granulats 

artificials 
  

PR
O

D
U

C
TE

 

M
A

N
U

FA
C

TU
R

A
T 

granit 

runam de 

construc

ció 

INERT abocador  
granulats 

artificials i per 

terraplenar 

  

C
ER

À
M

IC
S terra cuita 

materials 

refractaris 

sobrants 

de l’obra 
INERT 

terraplenats. 

Pedreres 

reutilitzable si no 

està contaminat 

terraplenats. 

Granulats 

triturats 
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MATERIALS SEMIELABORATS I/O 

ELABORATS 

FAMÍLIA GRUPS FORMA 

TIPUS DE 

RESIDU 

MAGATZEM REUTILITZACIÓ RECICLATGE INCINERACIÓ 

M
ET

À
L·

LI
C

S 

fundició acer 

inox. alumini 

coure aliatge

sobrants 

de l’obra 

R. 

INDUSTRI

AL 

BANAL 

recuperats 

directament o 

després d’una 

tria selectiva 

si no estan 

alterats, 

reutilització en la 

filera inicial de 

metalls 

reciclatge en 

les fileres 

metal·lúrgiques

 

FU
ST

A
 

tractada 

sense tra. 

tractada i 

mecanitzada

tot tipus 

de residu 

R. 

INDUSTRI

AL O 

ESPECIAL

les no 

tractades a 

l’abocador 

les no 

mecanitzades 

amb qualitats 

inicials 

aglomerats, 

pannells de 

partícules i ind. 

paperera 

P.C.I. = 4-5 

Kcal/g tractades 

V
ID

R
ES

 

transparent, 

translúcid, 

opac, armat, 

laminat, 

mirall 

sobrants 

de l’obra 
INERT abocador 

condicionat a la 

conservació de 

les propietats 

inicials 

  

PR
O

D
U

C
TE

S 
D

E 
SÍ

N
TE

SI
 paper, cartró, 

silicona, 

acrílics, 

poliamides, 

celul·lòsics, 

melamina, 

poliuretà, 

poliesters 

sobrants 

de l’obra 

Residu 

Industrial 

banal 

abocador   

P.C.I. = 5-7 

Kcal/g es poden 

alliberar gasos 

tòxics 
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5.  CONCLUSIÓ 

 Segons el que s’ha exposat, el titular sol·licita que tinguin a bé admetre el present 

document i en conseqüència concedir la Llicència d’Obres sol·licitada. 

 A Vinyols i els Arcs, 6 de maig del 2007. 

 EL TITULAR, EL FACULTATIU, 
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ANNEX 4: 

 
ESTUDI 

MEDIAMBIENTAL 
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1.OBJECTE DE L’ESTUDI 
 

L’avaluació d’impacte és una ajuda a l’hora de prendre decisions en enginyeria i 

planificació. La seva funció és la d’il·lustrar, per una banda, una sèrie d’actuacions i opcions 

viables, i per altra banda, valorar la gravetat de les repercussions ambientals de l’actuació que es 

projecta. La recuperació dels efectes mediambientals que es plantegen, és un objectiu addicional 

del procediment d’avaluació de l’impacta ambiental, que tracta d’introduir mesures correctores 

per a minimitzar l’impacta atribuïble a l’acció. 

 
Els objectius del present estudi d’impacte ambiental són caracteritzar els possibles 

efectes ambientals derivats de totes les fases de l’activitat projectada (la d’avantprojecte, de 

redacció del projecte, de construcció, d’explotació i desmantellament) i proposar mesures 

correctores per poder compatibilitzar aquests efectes en uns nivells que facin compatible el 

projecte amb el manteniment del medi ambient. L’estudi s’adapta a la legislació vigent en 

aquesta matèria: 

 
 
 
• DIRECTIVA 85/337/UE, de 27 de juny de 1985, sobre els projectes sotmesos a avaluació 

d’impacte ambiental. 

• DIRECTIVA 97/11/CE d’avaluació d’impacte ambiental que regula l’obligació de sotmetre 

els projectes públics i privats a una avaluació dels seus efectes sobre el medi ambient. A l’annex 

I es recullen totes aquelles activitats que han de sotmetre’s obligatòriament a un EIA i a l’annex 

II, aquelles que són potestat de cada estat 

(DOTZE n. L 73, de 14.03.97). 

 
 
• REIAL DECRET legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte ambiental. (BOE 

n. 239, de 5-10-88), l’estructura bàsica de que ha de constar un EIA. 
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2. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 

2.1. Situació geogràfica 
 

Al Polígon 11, camí de Vinyols Km 4, parcel·les 68-69-92-94-

95, a la partida LES ARENES en el terme municipal de VINYOLS I ELS ARCS, província de 

TARRAGONA, ESPANYA;  

 
2.2. Descripció de l’activitat 

 
 
 L’objecte de projecte es la construcció d’una nau industrial de compra, venda i 
manufactura de fruita i verdura. 
 

 
2.3 Descripció de les obres projectades 

 
En resum les obres que es realitzaran consistiran en: 

 
- Construcció d’una nau de 2700 m2  
-  
- Ocupant una superfície de la nau 1950 m2, les marquesines 450 m2, i el port de 300 m2. 
-  
- Amb reavilitacio de la zona, creant un tancat amb una superfície de 64.000m2 
 

 
Totes les obres porten associades la preparació del terreny. 
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3. ANÀLISI I SEL·LECCIÓ D’ALTERNATIVES 
D’EMPLAÇAMENT I        TECNOLÒGIQUES 

 
 

Dins de les alternatives que es presentaven per a la instal·lació de la nau, s’han de tenir en 

compte els següents factors: 

 
- Disposar d’una parcel·la suficientment gran per construir-hi la nau. 
 
- Proximitat amb els agricultors, el que facilitarà la seva localització. 

 
- Crear el mínim efecte negatiu al medi ambient de l’entorn. 

 
 

Després de l’estudi de les possibles ubicacions d’implantació de la planta, s’ha cregut 

convenient ubicar la nau, s/núm., per tal de complir els requisits que s’especifiquen 

anteriorment. 
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4. IDENTIFICACIO, DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DELS                               
IMPACTES AMBIENTALS 
 
 

Identificació 
 

Els impactes ambientals més rellevants originats pel projecte sobre els components 

ambientals són els següents: 

 

- Sobre l’atmosfera:  

 

Contaminació per emissió de gasos de vehicles i pols. 

Generació de soroll com a conseqüència de la construcció i funcionament del pavelló. 

 

- Sobre el sòl: 

 

Ocupació del sòl per la instal·lació de la nau. 

Compactació del sòl per assentament de les instal·lacions i trànsit de vehicles. 

 

 

- Sobre l’aigua: 

 

No es veurà afectada per l’abocament d’aigües residuals. 

 

 

- Sobre la vegetació: 

 

No sofrirà cap tipus d’impacte ja que la parcel·la on es situarà la nau no posseïa 

vegetació natural. 

 

 

- Sobre la fauna: 

 

No sofrirà tampoc impacte ja que tal com s’ha esmentat abans, no existeix fauna 

significativa en aquella zona. 

 

 

- Sobre el paisatge: 
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No hi ha un increment significatiu de l’impacte paisatgístic ja que en aquella zona ja 

existeixen altres empreses amb naus amb característiques similars i s’integrarà en el 

paisatge de la zona. 

 
 
 
 -    Sobre la socioeconòmica: 
 

Creació de llocs de treball  com  conseqüència de la construcció de la nau de 

comercialització dels productes dels agricultors de la zona. 

 
 
 
 

Descripció i valoració dels impactes. 
 
 

Per a la valoració qualitativa dels impactes prèviament identificats i descrits, es tindran en 

compte els originats en la fase de construcció, els de la fase d’explotació i finalment els de la 

fase de desmantellament. 

 
 

• Impacte sobre l’atmosfera: 
 

Té el seu origen em l’emissió de partículas sòlides o gasos i en la generació de sorolls. 
 

Emissió de partícules sòlides i gasos: 
 
- Accions causants de l’impacte: 
 
 Trànsit rodat de maquinària i camions. 

 Operacions de càrrega i descàrrega d’acopis. 

 Feines d’explanació. 

 
 
- Efectes causats per les accions: 
 
 Molèsties als operaris i a la fauna. 

 
 

      
- Naturalesa: 

       
  Negativa. 
 
  

         
   - Causa-efecte: 
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  Directe. 
 
  

- Extensió: 
 
  Localitzada 
  
 

- Reversibilitat: 
 
   A molt curt termini. 
 
  

      - Valoració global: 
 

Compatible i es recuperaran les condicions originals una vegada acabada la fase de 

construcció. 

 
 

 Generació de sorolls: 
 
 - Accions causants de l’impacte: 
 
  Trànsit de maquinària. 

  Operacions de càrrega i descàrrega d’acopis. 

  Feines de construcció. 

 
 
 - Efectes causats per les accions: 
 
   Molèsties als operaris i a la fauna. 
 
  

- Naturalesa: 
  

   Negatiu. 
 
 
 - Causa-efecte: 
 
    Directe. 
 
 
 - Persistència: 
 
   Temporal. 
 
  
  

- Extensió: 
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   Localitzada. 
 
 
 - Conca espaial: 

 
  Pròxima, només afectada a les zones pròximes a l’àrea de treball. 
 
 
 
- Reversibilitat: 

 
   A molt curt termini. 
 
 
 - Valoració global: 
 

Compatible, desapareguent l’impacte una vegada acabada la fase de construcció. 

 
 
 

• Impacte sobre el sòl: 
 

- Accions causants de l’impacte: 
 
   Trànsit de maquinària. 

   Feines d’excavació i explanació. 

 
 
 - Efectes causats per les accions: 
 
   Destrucció del perfil edàfic. 

   Compactació del sòl. 

 
 - Naturalesa: 
 
   Negatiu. 
 
 
  

- Causa-efecte: 
 

  Directe. 
 
 
- Persistència: 

 
   Permanent, en el cas de l’excavació del sòl. 

   Temporal en la resta. 

 
 - Extensió: 
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   Localitzada, només afecta a part de l’àrea ocupada per la planta. 
 
 
 - Conca espaial: 
 
   Pròxima. 
 
 
   
 - Reversibilitat: 
 
   Irreversible. 
 
 
 - Valoració global: 
 

Moderat, ja que afecta a una porció de sòl d baixa qualitat agronòmica i al     admetre 

mesures correctores. 

 
 
 

• Impacte sobre la fauna: 
 
 

- Accions causants de l’impacte: 
 
   Soroll generat per les feines de construcció. 
 
 
 - Efectes causats per les accions: 
 
   Possibles molèsties a la fauna. 
 
 
 - Naturalesa: 
 
   Negatiu. 

- Causa-efecte: 
 
   Indirecte. 
 
 
 - Conca espaial: 
 
   Propera. 
 
 

 
 
 
- Reversibilitat. 

 
  Reversible. 
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- Valoració global: 

 
Compatible, a causa de la poca existencia de fauna a les proximitats de la parcel·la. 

 
 

• Impacte sobre el paisatge: 
 
 

- Accions causants de l’impacte: 
 
   Aixecaments de les instal·lacions. 

   Accesos i vials. 

 
  
 - Efectes causats per les accions: 
 
   Canvis morfològics. 

   Introducció de nous components constructius en el paisatge. 

 
 
 - Naturalesa:  

 
   Negatiu. 
 
 

- Causa-efecte: 
 

  Directe. 
 
 
- Persistència: 
 
  Permanent. 
 
 
- Extensió: 

 
  Localitzada. 
 
 
- Conca espaial: 

 
  Propera, les obres seran visibles. 
 
  
 
- Reversibilitat: 
 
  Irreversible. 
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- Valoració global: 
 

Compatible, ja que està ubicat en una zona on hi ha més construccions d’aquest tipus. 

 
 

• Impacte sobre el medi socioeconòmic: 
 

 
- Accions causants de l’impacte: 
 
  Construcció de la nau. 
 
 
- Efectes causats per les accions: 

 
  Generació de llocs de treball. 
  Augment de la riquesa de la zona. 
 
 
- Naturalesa: 

 
  Positiu. 
 
 
- Causa-efecte: 

 
  Directe. 
 
 
- Persistència: 

 
    Temporal. 
 
 
  - Extensió: 
 
    Extensiu a les poblacions del voltant. 
 
 
  - Reversibilitat: 

 
    Irreversible. 
 
 
 
  - Valoració global: 

 
    Beneficiós. 
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5. MESURES CORRECTORES 
 

Seguint el que s’ha exposat a la metodologia i responent a la finalitat del present estudi 

s’ha elaborat, en funció del medi afectat i de les seves causes originàries dels impactes, una sèrie 

de mesures correctores dels mateixos, preventives en molts aspectes. 

 

De l’anàlisi dels impactes s’observa que sobre un mateix factor ambiental hi podem 

incidir diferents agents, amb les seves conseqüències i que poden minimitzar-se amb l’aplicació 

d’una mateixa mesura correctora, o bé, una sola pot incidir sobre varis factors, amb diferents 

conseqüències, podent-se corregir amb una sola acció minimitzadora. 

 

Evidentment les principals mesures correctores provenen de la fase d’explotació, per la 

contaminació per emissions a l’atmosfera, per sorolls i per alteració del sòl. 

 
 
 

5.1. Fase de construcció 
 
 

Els impactes que es produeixen en la fase de construcció solen desaparèixer quan finalitza 

aquesta. En aquesta s’han de prendre una sèrie de mesures prèviament planificades, i s’exposen 

a continuació: 

  

- Estabilització de vials d’obra, o almenys, rec continu mitjançant camió cubeta, per tal 

d’evitar els impactes ocasionats per la producció de pols. 

 

- S’evitarà la circulació de vehicles i maquinària pesada i descàrrega dels materials fora de 

llocs previstos, a fi de no compactar sòls innecessàriament. 

 

- Les obres de fàbrica, com el tancament de la parcel·la, es construiran amb unes 

dimensions que permetin el pas de mamífers de petites mesures. 

 

- Promoure una ràpida vegetació de les superficies nues, ja que així també s’evitarà la 

formació de pols i la iniciació de processos erosius. 

 

- Es realitzarà el major nombre d’instal·lacions i operacions d’obra dins del mateix  

recinte que ocuparà la nau, per així evitar els impactes de final d’obra i evitar costos 

innecessaris d’adequació paisatgística de l’entorn. 
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- S’elaborarà un Plà de Previsió de Desmantellament per aquelles instal·lacions que  

s’ubiquin fora del recinte que acollirà la nau, incloent l’eliminació de totes les restes 

d’obres, així com la restauració morfològica, tenint cura del drenatge. 

 
   -  Es controlarà periòdicament la maquinària, sobretot el sistema silenciador d’escapaments i 

mecanismes de rodadura per a minimitzar sorolls. De la mateixa manera, es revisaran les 

emisions dels escapaments i reparació de maquinària en llocs adequats, allunyats de 

cursos d’aigua i procurant que els vessaments de pintures, grasses i altres residus 

s’eliminin adequadament. 

 

 

-    S’evitarà la circulació i estacionament de la maquinària aprop dels llits d’aigua, tant 

naturals com aquells que són artificials, per a minimitzar el vessament accidental i 

contaminació d’aigua. 

 

- S’evitaran les incineracions de materials sobrants de les obres i de qualsevol altre emisió 

de gasos que perjudiquen l’atmosfera. 

 
 
 

5.2. Fase d’explotació 
 
 

Pel que fa a la contaminació atmosfèrica es proposen les següents mesures correctores: 
 
 

• Es procedirà al rec continu dels vials i accesos a la planta en fi de controlar la formació 

de pols. 

• A fi de garantir la no contaminació de les aigües i el sòl per generació d’aigües 

residuals, es procedirà a la construcció d’una adecuada xarxa de sanejament, connectada 

a la xarxa municipal de sanejament. 

• Es procedirà al tancament perimetral de la parcel·la amb la senyalització convenient, i 

evitar la utilització de fil de ferro per tal de no causar mals a la fauna. 

 

• Amb la finalitat d’esmorteïr l’impacte sobre el paisatge s’haurà d’instaurar a tot el llarg 

del perímetre de la parcel·la una pantalla vegetal conformada per arbres i matolls, 

escollint espècies autòctones de la zona. 

 

• Com a mesures correctores de l’impacte sobre el sòl i el paisatge, hauran de ser 

traslladats a l’abocador controlat tots els rebutjos generats en la planta, inclusos tots els 
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materials sobrants, rebutjats, defectuosos, o fora de servei, com puguin ser: maquinària i 

vehicles de transport fora de servei, material defectuós, recipients i envasos, etc. 

 
Per a garantir l’aplicació de les mesures correctores s’establirà un Programa de Vigilancia. 

 
 
 
 

5.3. Fase de desmantellament 
 

 
• Es procedirà a la retirada de paviments i subsolats i a la descompactació del sòl. 

 
 
 
 

6. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL (PVA) 
 
 

Per garantir l’aplicació de les mesures s’establirà un Programa deVigilància que té per 

objectius principals els següents: 

 
- Verificar la correcta execució del projecte. 
 
- Controlar el compliment de les mesures preventives i correctores previstes. 
 
- Comprovar que els impactes produïts són els previstos. 
 
- Detectar si es produeixen altres impactes no considerats en l’estudi, i posar en marxa les 

mesures correctores oportunes. 

 

- Complir els estàndards de qualitat de tots els materials emprats en la instal·lació. 

 

- Facilitar la informació ambiental necesaria amb l’objectiu que que els responsables d’obra 

i operaris coneguin els efectes negatius que es produeixen amb accions negatives 

definides. 

 

- Fer un seguiment exhaustiu de la total neteja de la zona ocupada per la instal·lació dins de 

la planta arribat el moment del seu desmantellament. 

 
Específicament es realitzaran els següents controls: 

 
• De carácter inicial 

 
- Medició dels nivells sonors i adopció de mesures correctores. 
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• De carácter continu 

 
- Control de la naturalesa de les runes o enderrocs, evitant l’abocament de fustes, 

plàstics, orgànics i materials de combustió espontània. 

 

- Control del nivell de pols sobre els vials i cunetes de guarda, a fi de procedir,    si fos 

necessari al rec des les pistes. 

 
 

• De caràcter quadrimestral 
 

- Vigilància dels voltants del recinte industrial, amb la finalitat d’evitar obstruccions   

que generin, localment, àrees d’inundació. 

 
 
 

• De carácter anual 
 

- Quantificació i definició dels impactes residuals. Aparició de zones humides o 

embassades. Es refinaran i revegetaran aquelles zones que hagin sofert depressions per 

assentament. 

 
- Control de nivells sònics en zones de major soroll i en les vies d’accés a la carretera 

per part del Servei de Prevenció aliè. 

 

- Control de l’enriquiment espontani en fauna i flora de les zones restaurades i   de 

l’entorn. 

 

 - Control de l’ambient en concret la pluja. 

 
 

 
• De carácter bianual 

 
- Control dels nivells d’emisió de partículas i contaminants per una ECA. 
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   ANNEX 5: 

CÀLCUL DE LES 

UNIONS DE 

L’ESTRUCTURA 
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1. CÀLCUL D’UNIONS  
 
1.1. Unions rígides 

 
 

Els criteris que hem seguit per dimensionar els cargols de les diferents  unions que hem 

realitzat són els següents: 

 
 
 
 

  

 
        
                           
         
                                                                                                                         
                  
        
 
          

(Exemple d’un pilar sotmès a flexió composta) 
  
 
 

Per dimensionar el diàmetre del cargol d’alta resistencia hem aplicat les normes NBE EA-95 i 

Eurocodi3. 

 
Les 2 comprovacions que hem dut a terme són:  
 

 
1) Comprovació de l’esforç a tracció:  
  
 

P*<Nu 
 

 

**
*

*** NFNF
I
dMNPP nn

máx
máx +⋅=+⋅

⋅
=+= σ                                    

 
I= Σ (F·d2) 

 
P*= força de tracció al cargol. 

M*= moment flector aplicat. 

dmàx= distància maxima dels cargols a l’eix. 

Fn= secció total dels cargols. 

N*= axil. 

M

Q

+
N
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n= nº de cargols. 

De les tensions obtingudes al Cype hem agafat les més desfavorables. 
 

nF0u F8.0NN ⋅σ⋅==  
 

N0= força de tracció dels cargols. 

σF= límit de fluència de l’acer. 

 
 

2) Comprovació de l’esforç a lliscament: 
 
 

T*<Tu 

 

n
QT

*
* =  

  
 

T*= esforç tallant de cada cargol.                    

Q*= T= tallant total al nus. 

n= nº de cargols. 

 
 

( ) s
*

0u nNN07.1T ⋅μ⋅−⋅=  
 

µ= coeficient de roçament de l’acer ( per l’acer A-42 µ= 0.52). 

ns= nº de superficies en contacte. 
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NUS 1 

 

Tenint les dades dels esforços i sabent que la placa a soldar fa 300x120 dimensionarem 

el cargol per fer la unió entre el IPE 300  amb el HEB 260  

 
  
 Axil= N*= -2.971 Tn 

My= - 1.416 Tn·m     

Ty =  0.665 Tn                        

 

El material del cargol d’alta resistencia és el A.10t i té un σF= 90 kg/mm2. 

  
S’ha escollit aquest material perquè és el que té mes resistencia a la tracció. 
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1ª Comprovació: P*<Nu 
 
 
 Utilitzarem un cargol de 16 mm per fer les comprovacions pertinents. 

  

e1 > 2·d   e1> 32 mm  

e1= 75 mm 

s > 3,5·d   s  > 56 mm 

s=  distància entre eixos= 75 mm 

 e2 > 1,5·d   e2 > 24mm 

 e2= 24 mm 

  
 
 

 
  
  P*= (M* · dmàx · Fn)/I + N*     
 

P*= (1.416·103 Tn·mm x 75 mm x 1206,37 mm2) / (7,567·106 mm4) + 2.971 Tn  
 
P*= 19.9 Tn 
 

 
 Fn= (Π/4)x162x6= 1206,37 mm2

 
I= 2x(1206,37x562)= 7,567·106 mm4

dmàx= dist màxima de l’eix del cargol a l’eix del perfil= 75 mm 

 

Nu= 0,8· σF ·Fn 

Nu= 0,8 x 90·10-3 Tn/mm2 x 1206,37 mm2 = 86,858 Tn 
 

  
19.9 Tn < 86,858 Tn       COMPLEIX 
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2ª Comprovació : T*<Tu 
 

T*= Q/n 

T*= 0.665 Tn /6= 0,1108 Tn 

 

Tu= 1,07·(N0-N*)· µ·ns 

Tu= 1,07x(86,858-2.971 Tn)x0,52x2= 93,34 Tn 

 

0,1108 < 93,34 [Tn] COMPLEIX 

 

-La unió es farà amb un cargol d’alta resistència (TAR16) de 16 mm de diàmetre 

perquè compleix les comprovacions. 

 

 

 

NUS 2 (cumbrera) 

 

Tenint les dades dels esforços i sabent que la placa a soldar fa 300x120 dimensionarem 

el cargol per fer la unió entre el IPE 300  amb el HEB 260  

 
  
 Axil= N*= 3.17 Tn 

My= 5.08 Tn·m     

Ty =  0.179 Tn                        

 

El material del cargol d’alta resistencia és el A.10t i té un σF= 90 kg/mm2. 

  
S’ha escollit aquest material perquè és el que té mes resistencia a la tracció. 
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 Utilitzarem un cargol de 16 mm per fer les comprovacions pertinents. 

  

e1 > 2·d   e1> 32 mm  

e1= 75 mm 

s > 3,5·d   s  > 56 mm 

s=  distància entre eixos= 75 mm 

 e2 > 1,5·d   e2 > 24mm 

 e2= 24 mm 

  
 
 

 
  
  P*= (M* · dmàx · Fn)/I + N*     
 

P*= (5.08·103 Tn·mm x 75 mm x 1206,37 mm2) / (7,567·106 mm4) + 3.17 Tn  
 
P*= 63,91 Tn 
 

 
 Fn= (Π/4)x162x6= 1206,37 mm2

 
I= 2x(1206,37x562)= 7,567·106 mm4

dmàx= dist màxima de l’eix del cargol a l’eix del perfil= 75 mm 

 

Nu= 0,8· σF ·Fn 

Nu= 0,8 x 90·10-3 Tn/mm2 x 1206,37 mm2 = 86,858 Tn 
 

  
63,91 Tn < 86,858 Tn       COMPLEIX 
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2ª Comprovació : T*<Tu 
 

T*= Q/n 

T*= 0.63.91 Tn /6= 0,03 Tn 

 

Tu= 1,07·(N0-N*)· µ·ns 

Tu= 1,07x(86,858-2.971 Tn)x0,52x2= 93,34 Tn 

 

0,03 < 93,34 [Tn] COMPLEIX 

 

-La unió es farà amb un cargol d’alta resistència (TAR16) de 16 mm de diàmetre 

perquè compleix les comprovacions. 

 

 

 

NUS 3 

 

Tenint les dades dels esforços i sabent que la placa a soldar fa 200x90 dimensionarem el 

cargol per fer la unió entre el IPE 200  amb el HEB 260  

 
  
 Axil= N*= 2.536 Tn 

My= 4.725 Tn·m     

Ty =  0.003 Tn                        

 

El material del cargol d’alta resistencia és el A.10t i té un σF= 90 kg/mm2. 

  
S’ha escollit aquest material perquè és el que té mes resistencia a la tracció. 
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 Utilitzarem un cargol de 20 mm per fer les comprovacions pertinents. 

  

e1 > 2·d   e1> 32 mm  

e1= 40 mm 

s > 3,5·d   s  > 56 mm 

s=  distància entre eixos= 60 mm 

 e2 > 1,5·d   e2 > 24mm 

 e2= 35 mm 

  
 
 

 
  
  P*= (M* · dmàx · Fn)/I + N*     
 

P*= (4.725·103 Tn·mm x 60 mm x 1884.9 mm2) / (4.62·106 mm4) + 2.536Tn  
 
P*= 118.2 Tn 
 

 
 Fn= (Π/4)x202x6= 1884.9 mm2

 
I= 2x(1884.9x352)= 4.62·106 mm4

dmàx= dist màxima de l’eix del cargol a l’eix del perfil= 60 mm 

 

Nu= 0,8· σF ·Fn 

Nu= 0,8 x 90·10-3 Tn/mm2 x 1884.9 mm2 = 135.71 Tn 
 

  
135.71 Tn > 118.2 Tn       COMPLEIX 
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2ª Comprovació : T*<Tu 
 

T*= Q/n 

T*= 0.003 Tn /6= 0,0005 Tn 

 

Tu= 1,07·(N0-N*)· µ·ns 

Tu= 1,07x(86,858-2.536 Tn)x0,52x2= 93,34 Tn 

 

0,0005 < 96,64 [Tn] COMPLEIX 

 

-La unió es farà amb un cargol d’alta resistència (TAR20) de 20 mm de diàmetre 

perquè compleix les comprovacions. 

 

 

NUS 4 

 

 

 

 

agafarem un cargol de 20 mm de diàmetre (TAR20). 

 

Com ja s’ha esmentat anteriorment la figura dibuixada més avall formarà part de la 

placa que  anirà soldada al cordó superior tal i com es mostra als plànols. 
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1ª Comprovació: P*<Nu 

 

 

e1 > 2·d   e1> 40 mm       

e1= 45 mm 

s > 3,5·d   s  > 64 mm 

s=  distància entre eixos= 65 mm 

 e2 > 1,5·d   e2 > 30 mm 

 e2= 32.5 mm 

 

 

 

 

Axil= N*= 3.481 Tn 

M= 0,666 Tn·m 

Ty= 0,247 Tn 

 

 

P*= (M* · dmàx · Fn)/I + N* 

Fn= 2x(Π/4xd2)= 2x(Π/4x202)= 628.3 mm2

dmàx= 32.5 mm 

I= 2x(628.3x32.52)= 1.328*106 mm4 

 
P*= (0.666·103 Tn·mm x 32,5 mm x 628.3 mm2) / (1.328*106 mm4) + 3.481 Tn 
P*= 13.72 Tn 
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Nu= 0,8· σF ·Fn= N0

Nu= 0,8 x 90·10-3 Tn/mm2 x 628.3 mm2 = 45.24 Tn 
 
 

13.72 < 45.24 [Tn] COMPLEIX 

 
 
 
2ª Comprovació : T*<Tu 

 

T*= Q/n 

T*= 2.247 Tn /2= 0.1235 Tn 

 

Tu= 1,07·(N0-N*)· µ·ns 

Tu= 1,07x(45.24-3.481 Tn)x0,52x2= 46.46 Tn 

 

0.1235 < 46.46 [Tn] COMPLEIX 

 

-La unió es farà amb un cargol d’alta resistència (TAR20) de 20 mm de diàmetre 

perquè compleix les comprovacions. 
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ANNEX 6: 
 

CARACTERISTIQUES 
PRINCIPALS DELS 

PERFILS HA 
UTILITZAR 
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CARECTERISTIQUES PRINCIPALS DELS PERFILS UTILITZATS 

PERFIL HEB 

 

 139



DISSENY I CÀLCUL D’UNA NAU INDUSTRIAL DE COMPRA, VENDA I MANUFACTURA DE FRUITA I VERDURA 
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PERFIN IPN 
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	ANNEXES  
	 
	 
	 
	 
	ANNEX  1: 
	- Tipus de ciment:  I-35. 
	- Distintiu de qualitat:  amb segell oficial homologat. 
	- Criteris de definició de partida, lot i mostra:  a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic segons les indicacions dels articles 5.1 i 6.1 de la RC-88. 
	 En cas que no quedi clarament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nom, forma i freqüència necessària per realitzar els controls següents: 
	 Operatius: 
	- Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, segons l’article 5.2 del EHE. 
	- Es comprovarà, per  a cada partida, que la forma de subministre s’ajusti a les indicacions de l’article 5.2 del EHE i dels articles 5.1 i 5.2.2 del RC-88.  
	ANNEX 3: 
	         
	ANNEX 4: 
	ANNEX 6: 


