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DESCRIPCIDESCRIPCIÓÓ DEL PROJECTEDEL PROJECTE

LL’’objectiu del projecte objectiu del projecte éés dissenyar, s dissenyar, 
projectar i executar una nau industrial projectar i executar una nau industrial 
amb estructura metamb estructura metààll··lica amb clica amb cààmeres de meres de 
refrigeracirefrigeracióó per la realitzaciper la realitzacióó i pri prààctica de ctica de 
compra del producte al productor compra del producte al productor ““agrariagrari””, , 
tria i empaquetat dels diferents productes tria i empaquetat dels diferents productes 
vegetals i posterior venda a lvegetals i posterior venda a l’’engròs al engròs al 
mercatmercat ..



CARACTERCARACTERÍÍSTIQUES LOGSTIQUES LOGÍÍSTIQUESSTIQUES

La recepciLa recepcióó rrààpida del productepida del producte
El pesat rEl pesat rààpid del productepid del producte
Control de qualitat del producteControl de qualitat del producte
Mantenir el producte en perfectes condicionsMantenir el producte en perfectes condicions
Tria i selecciTria i seleccióó del productedel producte
Empaquetat del producteEmpaquetat del producte
RRààpid moviment dpid moviment d’’entrada i sortida dentrada i sortida d’’estocsestocs
EmplaEmplaççament pròxim al productor i amb bones ament pròxim al productor i amb bones 
comunicacions.comunicacions.



SITUACISITUACIÓÓ

TERME MUNICIPAL DE VINYOLS I ELS TERME MUNICIPAL DE VINYOLS I ELS 
ARCS (TARRAGONA)ARCS (TARRAGONA)
Al PolAl Políígon 11, camgon 11, camíí de Vinyols Km 4, de Vinyols Km 4, 
parcelparcel··les 68les 68--6969--9292--9494--95, a la partida 95, a la partida 
LES ARENES LES ARENES 
La Vila de Vinyols i els Arcs dista per La Vila de Vinyols i els Arcs dista per 
carretera 7 Km de carretera 7 Km de ReusReus, 9 , 9 kmkm de de 
ll’’aeroportaeroport i 20 Km de Tarragona. i 20 Km de Tarragona. 



ECONOMIA DE LA ZONAECONOMIA DE LA ZONA

La vila La vila éés eminentment agrs eminentment agríícola. El pagcola. El pagèès s 
dd’’aquest terme saquest terme s’’ha preocupat molt de la ha preocupat molt de la 
seva font de riquesa, i ha convertit en seva font de riquesa, i ha convertit en 
regadiu tot el terme de secregadiu tot el terme de secàà. D. D’’aquesta aquesta 
forma, el poble ha esdevingut innovador, forma, el poble ha esdevingut innovador, 
pioner en el conreu del presseguer vingut pioner en el conreu del presseguer vingut 
d'Amd'Amèèrica. Actualment, aquest rica. Actualment, aquest éés el s el 
principal cultiu, juntament tambprincipal cultiu, juntament tambéé amb amb 
ll’’avellana i lavellana i l’’oliva. oliva. 



PRODUCTES TPRODUCTES TÍÍPICS DE LA ZONAPICS DE LA ZONA



VERDURESVERDURES



FRUITESFRUITES



LA NAULA NAU



CONFIGURACICONFIGURACIÓÓ



DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓ



SITUACISITUACIÓÓ



LL’’ESTRUCTURAESTRUCTURA

11ªªnau  ample:nau  ample: 20 m, 20 m, 
llarg:llarg: 35 m,35 m,

22ªªnau ample:nau ample: 25 m, 25 m, 
llarg:llarg: 50 m 50 m 

11ªªmarquesinamarquesina
ample:ample: 4   m, 4   m, 
llarg:llarg: 25 m,25 m,

22ªªmarquesinamarquesina
ample:ample: 10 m, 10 m, 
llarg:llarg: 45 m,45 m,







Els pilars estan formats Els pilars estan formats 
per 36 pilar HEBper 36 pilar HEB--260, 24 260, 24 
pilars HEBpilars HEB--120 120 
Les bigues de les dos Les bigues de les dos 
estructures  38 ut.     estructures  38 ut.     
IPNIPN-- 300 i en les 300 i en les 
marquesines 6 ut.      marquesines 6 ut.      
IPNIPN--200, 10ut. 200, 10ut. IPNIPN-- 180180
ArriostramentsArriostraments 40 x 2 ,     40 x 2 ,     
 70 x 4,  70 x 4,  ØØ 80 x 3,           80 x 3,           
ØØ 60 x 460 x 4



FAFAÇÇANAANA



SABATESSABATES



34 ut. De 310 x 310 x 7034 ut. De 310 x 310 x 70
24 ut. De 200 x 200 x 5024 ut. De 200 x 200 x 50
2 ut.  De 255 x 255 x 1402 ut.  De 255 x 255 x 140



SUPERFSUPERFÍÍCIES CIES ÚÚTILS DE LES SALESTILS DE LES SALES

Serveis donesServeis dones 2323 m2m2
Serveis homesServeis homes 1818 m2m2
Serveis oficinesServeis oficines 1515 m2m2
Oficines Oficines 5555 m2m2
EntradaEntrada 2828 m2m2
MagatzemMagatzem 560560 m2m2
CCààmera de refrigeracimera de refrigeracióó 11 375375 m2m2
CCààmera de refrigeracimera de refrigeracióó 22 282282 m2m2
Sala dSala d’’empaquetamentempaquetament 375375 m2m2
Tancat de mTancat de mààquinesquines 6060 m2m2
CCààmera de preparacimera de preparacióó 9090 m2m2
PortPort 300300 m2m2
Marquesina 1Marquesina 1 450450 m2m2
Marquesina 2Marquesina 2 100100 m2m2



OFICINES I SERVEISOFICINES I SERVEIS



LES CLES CÀÀMERES FRIGORMERES FRIGORÍÍFIQUESFIQUES



CARATERCARATERÍÍSTIQUESSTIQUES
SSóón 2 cn 2 cààmeres dimensionades : llarg:25,00 m, ample: 15,00 m Alt: 6,00 m meres dimensionades : llarg:25,00 m, ample: 15,00 m Alt: 6,00 m Volum: 2.250,00 m3 Volum: 2.250,00 m3 
UbicaciUbicacióó: : TarragonaTarragona
-- ÚÚs del servei: s del servei: ConservaciConservacióó (producte no congelat)(producte no congelat)
-- Producte: Producte: Fruites i verdures en generalFruites i verdures en general
-- Condicions ambientals exteriors al servei: Condicions ambientals exteriors al servei: 

TTªª exterior de cexterior de cààlcul lcul : : 27,327,3 °°CC
TTªª mitja exterior mitja exterior : : 28,828,8 °°CC
Valor mitja TValor mitja Tªª mitges mensuals mitges mensuals : : 22,522,5 °°CC
Valor mitja TValor mitja Tªª mmààxima mensuals xima mensuals : : 33,033,0 °°CC
Humitat mitja relativa Humitat mitja relativa : : 6565 %%

-- Condicions ambientals interior del servei: Condicions ambientals interior del servei: 
TTªª mitja interior servei mitja interior servei : : 0,00,0 °°CC
Humitat relativa mitja interior servei : Humitat relativa mitja interior servei : 8585 %%

-- AAïïllant: llant: 
MaterialMaterial Paret/sostre mParet/sostre m terra mterra m
PoliuretanoPoliuretano 0,0800,080 ---------- 0,02900,0290
. Terra: FIRME. Terra: FIRME
-- ÚÚs: s: NORMALNORMAL
-- Condicions de carga del producte: Condicions de carga del producte: 

Temperatura entrada del producte : Temperatura entrada del producte : 28,828,8 °°CC
Temperatura final del producte Temperatura final del producte : : 0,00,0 °°CC
Capacitat total producte en serveiCapacitat total producte en servei : : 381.896381.896 KgKg
Entrada diEntrada diààriaria : : 45.82845.828 Kg/Kg/ddííaa
Calor especCalor especíífica sobre congelacifica sobre congelacióó : : 0,920,92 KcalKcal/Kg /Kg °°CC



NECESSITATS TNECESSITATS TÈÈRMIQUESRMIQUES
-- Apart "A":Apart "A":

Guanys tGuanys tèèrmics per parets, sostre i terra: rmics per parets, sostre i terra: 14.33514.335 KcalKcal/h/h
-- Apart "B":Apart "B":

Guanys tGuanys tèèrmics per aportacirmics per aportacióó dd’’aire exterior: aire exterior: 2.6382.638 KcalKcal/h/h
-- Apart "C":Apart "C":

Guanys tGuanys tèèrmics per ventilacirmics per ventilacióó forforççada: ada: 00 KcalKcal/h/h
-- Apart "D":Apart "D":

Guanys tGuanys tèèrmics per fenòmens exteriors:rmics per fenòmens exteriors: 12.13512.135 KcalKcal/h/h
. Respiraci. Respiracióó de persones: de persones: 380380 KcalKcal/h/h
. Objectes introdu. Objectes introduïïts a Tts a Tªª superior: superior: 869869 KcalKcal/h/h
. Motors el. Motors elèèctrics pròpia instalctrics pròpia instal··lacilacióó: : 6.7616.761 KcalKcal/h/h
. Altres motors: . Altres motors: 2.7342.734 KcalKcal/h/h
. Il. Il··luminaciluminacióó: : 1.3901.390 KcalKcal/h/h

-- Apart "E":Apart "E":
Guanys tGuanys tèèrmics per refredament del producte: rmics per refredament del producte: 50.59450.594 KcalKcal/h/h

-- Apart "G":Apart "G":
Guanys tGuanys tèèrmics per reaccirmics per reaccióó del producte: del producte: 11.56911.569 KcalKcal/h/h

RESULTAT FINALRESULTAT FINAL
PotPotèència total teòrica:ncia total teòrica: 91.27091.270 KcalKcal/h/h
Factor de seguretat:Factor de seguretat: 30% 30% 27.38127.381 KcalKcal/h/h
Factor de funcionament:Factor de funcionament: 87% 87% 17.79817.798 KcalKcal/h/h
PotPotèència total a instalncia total a instal··lar:lar: 136.449136.449 KcalKcal/h/h
PotPotèència total a instalncia total a instal··lar:lar: 158.662158.662 W W 



CENTRAL FRIGORCENTRAL FRIGORÍÍFICAFICA
Utilitzarem una central Utilitzarem una central 
frigorfrigoríífica que porta incorporat fica que porta incorporat 
tant el compressor com el tant el compressor com el 
condensador i lcondensador i l’’evaporador, evaporador, 
hem seleccionat una Central hem seleccionat una Central 
semisemi--hermhermèèticatica Industrial.Industrial.
Model CMIModel CMI--44--40126 amb un 40126 amb un 
compressor CV 40 model compressor CV 40 model ““ZZ--
5050--154Y154Y”” amb una potamb una potèència a ncia a 
+45+45ººC C --1010ººC : C : QsQs: 322.97 ,: 322.97 ,QeQe
:285.99 . P: 146.84 . cat:285.99 . P: 146.84 . catààleg leg 
PECOMARCPECOMARC



CCÀÀMARAMARA



PORTES I TANCAMENTSPORTES I TANCAMENTS



PORTA DE LA NAUPORTA DE LA NAU

Per la porta principal Per la porta principal 
de la nau de 5m de la nau de 5m 
dd’’ample hem ample hem 
seleccionat una porta seleccionat una porta 
seccionada seccionada SpeedSpeed
amb aamb aïïllament tllament tèèrmic i rmic i 
antirobatoriantirobatori



PORTES DE LES CPORTES DE LES CÀÀMERES MERES 
FRIGORFRIGORÍÍFIQUESFIQUES

Per les cPer les cààmeres meres 
frigorfrigoríífiques hem fiques hem 
escollit el model escollit el model 
V4014 COLDV4014 COLD



PORTA SALA DE TRIAPORTA SALA DE TRIA

Entre la sala de tria i Entre la sala de tria i 
el magatzem  em el magatzem  em 
seleccionat una porta seleccionat una porta 
dd’’obertura robertura rààpida  i pida  i 
visibilitat interior i visibilitat interior i 
exterior per exterior per 
seguretat.seguretat.



PORTES I FINESTRES PORTES I FINESTRES 



PORTA DE LA FINCAPORTA DE LA FINCA

En la porta exterior En la porta exterior 
del recinte posarem del recinte posarem 
una porta una porta correderacorredera..



RAMPA I ABRIC DEL PORTRAMPA I ABRIC DEL PORT



RAMPA DEL PORTRAMPA DEL PORT

La rampa La rampa 
seleccionada seleccionada éés la s la 
““Rampa anivelladora Rampa anivelladora 
HTLHTL--22 amb ungla amb ungla 
retrretrààctilctil””..



El sistema dEl sistema d’’obertura obertura 
dels camions es fardels camions es faràà
amb el sistema DOBOamb el sistema DOBO



LL’’ABRIC DEL PORTABRIC DEL PORT

LL’’abric seleccionat abric seleccionat éés s 
ll’’abric de molles abric de molles 
inflables DASinflables DAS--3, 3, éés s 
com un com un airbagairbag al al 
voltant del camivoltant del camióó que que 
abriga tot el remolc abriga tot el remolc 
adaptantadaptant--se  a les se  a les 
diferents mides.diferents mides.



LES UNIONSLES UNIONS
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