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Resum 

En el present document es presenta la memòria d’un projecte que es basa en la descripció 
de la indústria alimentària, concretament sobre la producció de menjars preparats. Es 
descriuen detalladament les 4 línies de producció que realitzarà l’empresa PRODUCTES 
ALIMENTARIS SALOM S.A. i que es desenvoluparan a la nau situada al polígon Industrial 
d’Inca (Mallorca). 

Per altre banda també es descriu breument alguns detalls constructius de la nau, diferenciant 
dues parts de l’edifici. Una zona és tracta de les oficines situades en la primera planta i la 
segona zona engloba tot el procés productiu i els magatzems com els molls de càrrega i 
descàrrega. 

En els annexos és descriuen algunes de les instal·lacions a implantar a la nau així com 
també es detalla l’estudi impacte ambiental com l’estudi de seguretat. 

Finalment, totes aquestes dades es representen de forma gràfica mitjançant plànols. 
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1. Introducció 

1.2. Objectius del projecte 

Realitzar en profunditat la descripció de la indústria, edifici, procés productiu, energia, 
matèries usades, i les emissions produïdes per l’activitat, per a una total definició de l’activitat 
industrial. 

En el present també s’estableixen els criteris que s’han de regir per a la realització de les 
obres corresponents, determinant les dades bàsiques i criteris de càlcul utilitzats, l’expressió 
gràfica del sistema mitjançant els plànols que s’adjunten, l’estudi de seguretat i salut, l’estudi 
d’impacte ambiental de l’activitat, l’estudi de protecció contraincendis, el plec de condicions i 
l’estimació del pressupost econòmic per a la total realització del present projecte.  

1.3. Abast del projecte 

Projecte d’activitats: Implantació de l’activitat a desenvolupar en planta per a poder 
aconseguir els objectius i tota la informació necessària per a la posta en marxa de la planta. 

Projecte d’execució: Definició de les solucions arquitectòniques, constructives i funcionals per 
dur a terme la construcció de l’edifici que acollirà l’activitat. Es completa amb informació 
gràfica mitjançant plánols. 
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2. Agents 

2.1. Dades de l’empresa 

NOM FISCAL DE L’EMPRESA:  PRODUCTES ALIMENTARIS SALOM S.L. 

NIF:  B – 62.625.399 

DIRECCIÓ:  Carrer dels Capellers 53, Polígon Industrial d’Inca 

  07300 Inca (Illes Balears) 

REPRESENTANT LEGAL: Joan Mateu Borrás amb D.N.I. 78.243.155 – C  

2.2. Autors del projecte 

Enginyer: Maria Sebastiana Salom Parets, 43165996 – X, col·legiada 2511 en el 
Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials Superiors de Balears (C.O.E.I.B). 
 C/ Joan Rosselló, 18. Alaró, 07340 ( Palma de Mallorca).    
Tel: 971-510768, 686258399 

Director d’obra: Joan Marín Coll, col·legiat 1002 en el Col·legi Oficial d’Enginyers 
Industrials Superiors de Balears (C.O.E.I.B). 

Director de l’execució de l’obra: Pere Mancha Saurina, col·legiat 1703 en el Col·legi 
Oficial d’Enginyers Industrials Superiors de Balears 
(C.O.E.I.B). 

Seguretat i salut:         
 Autor de l’estudi:  Maria Sebastiana Salom Parets, 2511, C.O.E.I.B 
 Coordinador durant l’execució de l’obra:   Pere Mancha Saurina, 1703, C.O.E.I.B 

Altres agents:     

 Constructor:  Construccions Coll S.A., C.I.F: 47436418.    
   C/ Palou, 27. Inca, 07300 ( Palma de Mallorca). Tel: 971-508399 
   Representant legal: Francesc Fiol Aguiló, 73626386 – C 
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 Entitat de Control de Qualitat:     Empresa Sanelec, S.L., C.I.F: 65932599. 
      C/ Manacor, 10. Inca, 07300 ( Mallorca) 
      Tel: 971-506178     
 Redactor estudi topogràfic: Montserrat Sampons Plasa, 100994, C.O.E.I.B. 
 Redactor estudi geotècnic:  Empresa Sureda S.A., C.I.F: 48719064  
     C/ Cabrit i Bassa, 1. Inca, 07300 (Mallorca).   
     Tel: 971508399     
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3. Dades de l’establiment 

3.1. Nom i direcció 

El nom de l’establiment és PRODUCTES ALIMENTARIS SALOM S.L. amb direcció Carrer 
dels Capallers 53 en el Polígon Industrial d’Inca 07300 (Illes Balears). 

3.2. Classificació i qualificació del sòl 

La parcel·la situada al carrer dels Capallers en el Polígon Industrial d’Inca en el qual es 
pretén construir la nova fàbrica de plats preparats està qualificada pel Pla General 
d’Ordenances d’Inca (PGOU) com zona industrial.  

En conseqüència la classificació del sòl és compatible urbanísticament amb l'activitat a 
desenvolupar segons les exigències de l'Ajuntament d’Inca. 

3.3. Característiques del sòl i subsòl 

Es disposa d'un estudi geotècnic del terreny on es desitja construir la nova fàbrica, inclòs 
com un document independent juntament amb la memòria del projecte.  

Aquest estudi inclou la qualitat del sòl i totes les característiques exigides pel vigent 
Reglament d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental. 
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3.4. Característiques urbanístiques 

3.4.1. Emplaçament 

La nau industrial es troba situada al polígon industrial d’Inca.  

El municipi d’Inca es troba a la part septentrional de la comarca coneguda com el Raiguer, a 

Mallorca, al peu de la serra de Tramuntana i enmig d’uns dels eixos més importants de l’illa, 

entre Palma i Alcúdia. 

La ciutat d’Inca es troba perfectament comunicat gràcies a l’autopista fins a Palma i a les 

línies ferroviàries que el connecten també amb Palma, Manacor i sa Pobla. 

3.4.2. Condicions d’ordenació de l’edificació 

El sòl del nostre polígon industrial correspon als terrenys classificats com a sòl urbà i 

qualificats com d’ús industrial corresponent al desenvolupament dels plans parcials ja 

executats en aquest tipus de sòl. 

En quant a les ordenances d’edificació en sòl urbà es mantenen les determinacions de les 

ordenances del Pla vigent de la ciutat d’Inca, com també el règim d’alçària i d’aprofitament. 

Aleshores, en el moment de construir la nau, ens hem d’adaptar en els següents límits: 

1.- Es tractarà d’una edificació aïllada. 

2.- L’índex d’edificabilitat per parcel·la és d’ 2,2 m2 sostre / m2 sòl. 

3.- L’ocupació màxima serà d’un setanta per cent (70%) de la seva superfície total 

4.- L’alçada total de l’edificació no excedirà els deu metres (10 m) corresponents a (PB+1), 

exceptuant xemeneies, antenes i aparells especials. 

5.- La separació als llindars de la parcel·la serà de tres metres (3m), tret del front a la via 

pública que serà de cinc metres (5m) 

6.- Parcel·la mínima de 1000 m2. 

7.- És de compliment obligatori que el número d’aparcaments s’ha d’adoptar com a mínim a 

una relació d’una plaça per cada 100 m2 de sostre construït.  
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Taula 3.1 - Condicions constructives 

8.- La zona verda ha d’ocupar com a mínim un deu per cent (10%) de la superfície total de la 

parcel·la. 

Una vegada s’han exposat les ordenances reguladores o límits a tenir en compte alhora de 

construir, a continuació es comprova que el nostre projecte compleixi la normativa: 

 

Concepte Previst en el Projecte Pla general d’Inca 

Tipus d’edificació Aïllada Aïllada 

Superfície parcel·la 6705 m2 ------ 

Ocupació 3186 m2 (47,52%) 70% màxim 

Edificació 
3826 m2                  

(0,60 m2 sostre / m2 sòl) 
2,2 m2 sostre / m2 sòl  

Altura 10 m 10 m màxim 

Separació a via 
pública 

5 m 5 m màxim 

Separació en llindars 3 m 3 m mínim 

Zona verda 670,5 m2 (10%)  10% mínim 

Aparcaments 46 1/100 m2 = 39 

 

 

Les condicions d’ús que s’indica en el PGOU d’Inca són els següents: 

1.- Usos dominants: 

 Indústria agrupada. 

2.- Usos compatibles: 

 Indústria urbana 
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 Serveis urbans 

3.- Ús complementari obligatori: 

 Aparcament 

4.- Usos complementaris: 

 Oficines i Serveis 

 Serveis Tècnics i Mediambientals 

Per tant, en tractar-se d’una indústria per la producció de menjars preparats, la seva 

instal·lació està permesa com ús dominant. 

3.4.3. Ordenança Municipal Reguladora dels Usos i les Activitats 

Segons les Ordenances Municipals reguladores dels Usos i les Activitats, incloses en el Pla 
General d’Ordenació d’Inca, modificat per últim cop el Desembre de 2005, l’activitat presenta 
les següents particularitats: 

- La Situació Relativa que aquesta presenta és del tipus 5, per tractar-se d’una activitat 
separada d’un altre ús per espai lliure sense edificar. 

- Està classificada com una activitat del Grup D, on els nivells d’emissió de contaminant 
està per sota dels nivells màxims admissibles. 

- En tractar-se d’una indústria separada, haurà disposar d’una zona de càrrega i 
descàrrega. Les condicions a complir de la zona de la càrrega i descàrrega, són les 
següents: 

 La zona de càrrega i descàrrega, estarà situada en el interior dels límits de parcel·la. 

 La zona de càrrega i descàrrega ha de tenir un accés exclusiu i independent del 
accés de personal fins a la línia de façana. 

 L’amplada de l’accés serà com a mínim de 4 m en carrers d’amplada igual o inferior 
a 6 m o de 3 m en carrers d’amplada superior a 6 m. 

- Com s’ha comentat a l’apartat anterior,  en tractar-se d’una indústria de superfície total 
en planta superior a 500 m2, haurà de precisar places d’aparcament en el seu interior. 
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4. Dades de l’activitat 

4.1. Descripció de l’activitat 

L’activitat a realitzar a la nova fàbrica objecte d’aquest projecte es la producció de plats 
preparats cuinats (canelons, lasanya ) pasta fresca i salses fresques per consum domèstic 
amb una producció prevista de 21 tones/dia. 

4.2. Llei de les Llicències integrades d’activitat de les Illes 
Balears 

Al desenvolupar una activitat d’aquestes característiques a les Illes Balears, és de 
compliment obligatòria la següent llei: 

- Llei (16/2006) del Règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes 
Balears, vigent des de dia 17 d’octubre d’aquest mateix any (B.O.I.B. 152, 28-10-
2006). 

L’objecte de la present llei és regular, en el marc de les competències de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears, el règim jurídic i el procediment d’intervenció administrativa de 
les activitats de titularitat pública o privada definides en aquesta llei, així com les condicions 
dels establiments que acullin aquestes activitats. 

Tal com comenta la llei en el Títol I – Capítol I – Article 3 dedicat a l’Àmbit d’aplicació, 
aquesta llei queda sotmesa a totes les activitats, les instal·lacions i els establiments, de 
titularitat pública o privada, susceptibles d’ocasionar molèsties, alterar les condicions de 
salubritat, causar danys al medi ambient o produir riscs per a les persones o per als béns. 

En el Títol I – Capítol I – Article 5 que parla dels Tipus d’activitats, l’activitat que es 
desenvolupa en el present projecte, segons les seves característiques i atenent en els criteris 
d’estabilitat en la ubicació és tracta d’una Activitat permanent i amb una tipologia d’activitat 
Major. D’aquesta forma, tal com es defineix en l’article 6 d’aquest mateix títol I, la nostra 
activitat és considerada una activitat major perquè la superfície construïda és superior a 
750m2. 

Segons el Títol I – Capítol I – Article 20, per poder exercir aquesta activitat és necessari 
obtenir prèviament de l’ajuntament la llicència d’obertura i funcionament. Així doncs, al 
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Taula 4.1 - Classificació CNAE

tractar-se d’una activitat definida com a major, l’autorització administrativa correspon a la 
conselleria competent en matèria de llicències  d’activitats del Govern de les Illes Balears.  

A l’article 21 del Títol I – Capítol I s’indica que la regulació de les activitats permanents, 
majors i menors, és constituïda per dos actes administratius:  

a) El permís d’instal·lació, que permet, si pertoca, l’execució de les instal·lacions 

b) La llicència d’obertura i funcionament, que recull el condicionament de totes les 
autoritzacions sectorials d’aplicació, de les mesures preventives, correctores i de 
control imposades i que permetrà, només aleshores, l’inici d’activitat. 

Finalment, l’article 30 del Títol I – Capítol II explica que les llicències d’obertura i 
funcionament d’activitats permanents majors s’atorgaran per un termini màxim de 10 anys, i 
abans d’acabar aquest termini hauran de ser actualitzades per un termini idèntic. 

4.3. Classificació CNAE 

Segons la classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE – 02), l’activitat de 
l’establiment es classifica com: 

 

Classificació  CNAE - 02 

Concepte Codi Descripció 

Secció D Indústries manufactureres  

Subsecció DA Indústries d’Alimentació, Beures i Tabac 

Divisió 15 Indústries de Productes Alimentaris i Beures 

Grup 158 Fabricació d’altres productes alimentaris 

Classe 1589 Elaboració d’altres productes alimentaris 
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4.4. Distribució en planta de l’edifici 

Respecte a l’edifici industrial en planta baixa, aquest consta d’un magatzem de matèries 
primes (el d’entrada i les distintes cambres frigorífiques) de superfície 203 m2, un magatzem 
de producte acabat (sortida) de 175 m2, i seguidament es troba la part de la nau on es duu a 
terme la producció la qual es pot englobar, ja que en ella es duu a terme tot el procés 
productiu. La matèria prima parteix des de el magatzem d’entrada, recorre la nau degut al 
procés productiu i acaba en el magatzem de producte acabat.  

Separats de la zona de producció i separats entre sí, es troben les oficines de la fàbrica, la 
zona de compressors, la sala de caldera, el menjador o sales de descans i els vestuaris. 
Finalment, a l’entrada principal de la nau i separat de la zona de magatzems es situa el 
vestíbul o entrada principal on es troba l’escala i l’ascensor, que dóna accés a la planta 
d’oficines ocupant 640 m2.  

Seguidament s’adjunta en forma de taula, la distribució superficial de l’edfici: 

 Superfície (m2) 

PLANTA BAIXA 3186   
SERVEIS GENERALS   262   
Entrada     30 
Vestuari femení     74 
Vestuari masculí     74 
Lavabos     35 
Menjador     49 
RECEPCIÓ MATERIES PRIMES   91   
Recepció       72 
Despatx     10 
Càrrega de bateries     9 
MAGATZEM MATÈRIES PRIMES   203   
Magatzem entrada     50 
Cambra general(1) +4ºC     35 
Cambra general(2) +4ºC     35 
Cambra frigorífica  -20ºC     40 
Cambra formatge     24 
Cambra ou     19 
PREPARACIÓ   306,5   
Magatzem preparació     26 
Zona rentat     19 
Zona preparació     20 
Cuina     158 
Cuina seca     40 
Cambra cuina     35 
Zona deixalles     8,5 
PRODUCCIÓ   1279   
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Taula 4.2 - Distribució en superfícies del edifici 

Sala blanca     319 
Sala controlada 1     397 
Sala controlada 2     412 
Despatx     7 
Magatzem cartrons     71 
Zona utillatge     18 
Zona rentat     14 
Zona contenidors farcits     11 
Sala de safates     22 
Lavabo 1     4 
Lavabo 2     4 
PALETITZACIÓ   167   
MAGATZEM PRODUCTE ACABAT   175   
EXPEDICIÓ PRODUCTE   105   
Sala d'expedició     70 
Despatx     7 
Lavabo femení     11 
Lavabo masculí     10 
Càrrega de bateries     7 
SALES TÈCNIQUES   156   
Sala elèctrica     44 
Sala aire comprimit     36 
Sala vapor     36 
Sala tractament d'aïgues     40 
ESCALES EMERGÈNCIA  15  
PASSADISSOS   339   
PARETS   87,5   

 

 Superfície (m2) 

PRIMER PIS 640   
OFICINES   640   
Direcció     35 
Subdirecció     27 
Sala juntes i reunions     50 
Despatxos     124 
Vestíbul     30 
Serveis     35 
Sala formació     32 
Espera i degustació clients     27 
Sala còpies     26 
Oficina tècnica     51 
Administració   38 
Metge     25 
Neteja     7 
Passadís     102 
Parets     31 
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4.4.1. Distribució superficial del magatzem de matèries primes 

El magatzem de matèria prima està compost per un magatzem d’entrada, dues cambres 
generals a una temperatura de +4ºC, una cambra frigorífica a una Tª de -20ºC i dues 
cambres de formatge i d’ou. Aquesta forma de distribuir l’arribada de matèries primes, és a 
causa de que hi ha matèries que necessiten unes condicions especials per conservar-se 
adequadament. El que s’emmagatzema en aquesta zona, són productes alimentaris que han 
de passar primer per la cuina i posteriorment per el procés productiu. 

S’ha destinat un passadís entre aquestes cambres i magatzems per al pas de persones i de 
maquinària de transport, així com camins d’evacuació. 

4.4.2. Distribució superficial de la zona de producció 

La zona de producció comprèn dues zones diferenciades on es realitzen les distintes 
operacions de producció. Diferenciem dues zones, ja que cadascuna d’elles ha de trobar-se 
en unes condicions adequades per motius d’higiene. Aquestes condicions s’indiquen en el 
apartat 5.4. que parla ja de tot el procés productiu, maquinària i del recorregut a seguir. Les 
dues zones que distingim són les següents: 

Sala blanca: es realitzen les primeres operacions necessàries per dur a terme el procés 
productiu, com el laminat, el pastat, entre d’altres.  

Sala controlada 1: en aquesta sala es realitzen, exclusivament, els tractaments tèrmics de 
les distintes línies. Aquest procés és un dels més important, ja que conforma una de les 
darreres fases de les línies de producció. 

Sala controlada 2: abans de passar a la paletització del material per emmagatzemar com a 
producte acabat, trobem aquesta sala en la que es realitzen les darreres operacions, com la 
d’assecat i la de refredament i finalment quan ja és té tot a punt, es realitza l’envasat del 
producte. 

Per tota la nau s’ha procedit també de passadissos de circulació i evacuació. 

4.4.3. Distribució superficial del magatzem de productes acabats  

En aquest magatzem disposem de tots els productes acabats de les distintes línies de 
producció ( emmagatzemat en safates i com a menjar preparat) i per a servir al client, 
mitjançant estants paletitzats tipus estàndard. La climatització d’aquesta sala ha de ser 
l’adequada per tal de que el producte es conservi adequadament. 

S’han disposat vàries files d’estants, deixant a la vegada passadissos de circulació i 
evacuació entre aquestes files. Destacar que a la zona final, en la d’expedició, existeix una 
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zona d’estacionament de carretes elèctriques de transport, igual que en la recepció de 
matèria prima. 

4.4.4. Distribució Superficial de la Cuina i de la Cuina Seca 

La distribució de la Cuina com de la Cuina Seca, és pel fet de que abans de que la matèria 
prima passi al procés productiu, ha de tractar-se abans, especialment en la línia de salses 
fresques, que la línia de producció d’aquesta no seria efectiva si primer no es tractés en la 
maquinària de la Cuina i de la Cuina Seca. Tal com es procedeix, també s’han deixat passos 
de circulació i evacuació. 

4.4.5. Distribució superficial de les Sales Tècniques 

En tota indústria és necessària la distribució de les Sales Tècniques per el bon funcionament 
de la planta i per aconseguir un clima adequat perquè els operaris puguin treballar. Entre 
aquestes sales destaquem: 

Sala elèctrica: on hi trobem el comptador principal de la nau i des d’on parteixen les línies 
secundàries que permeten la instal·lació dels subquadres. 

Sala de tractaments d’aigües: S’hi troba col·locada la planta osmotitzadora en la qual permet 
realitzar el tractament de l’aigua residual i així disminuir l’impacte ambiental en el moment de 
llança-la a la xarxa. 

Sala d’aire comprimit: Com el mateix nom diu, localitzem els dos compressors i l’assecador 
d’aire comprimit de la nau, per poder gaudir de la instal·lació d’aire en tota la nau. 

Sala de vapor: en aquesta sala s’instal·la la caldera com també els elements que permeten 
conformar la instal·lació d’aigua calenta sanitària mitjançant plaques solars situades en la 
coberta. 

Aquestes sales tenen accessibilitat a passadissos per la circulació i evacuació correponent. 

4.4.6. Distribució superficial del menjador i vestuaris 

En la distribució dels vestuaris com del menjador, s’han disposat de forma que es trobin 
localitzats en punts que tenen facilitat d’accés des de l’exterior. Aquest serveis també tenen 
la funció de sala de descans per els treballadors.  

4.4.7. Distribució superficial de la planta d’oficines 

A l’entrada de l’edifici hi trobem el vestíbul principal, on permet l’accés a la primera planta 
mitjançant les escales. Per les persones amb alguna discapacitat física, disposem de 
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l’ascensor equipat i dissenyat amb les dimensions adequades per les persones que 
necessitin de cadira de rodes. 

La planta d’oficines disposa d’una superfície de 640 m2. Es troben les oficines de direcció i 
administració, com també l’oficina tècnica i els despatxos dels diferents departaments. 
També localitzen una sala de reunions i una sala per als clients adaptada per degustar així el 
producte de la fàbrica. 

Com procedeix en tot l’edifici, també s’ha facilitat l’accés cap a l’exterior per el cas d’una 
evacuació. 

4.4.8. Accessos a la nau 

Una vegada en l’interior de la parcel·la, l’accés a l’edifici es pot realitzar a través de l’entrada 
principal que dóna accés a les oficines, del magatzem de matèries primes, del magatzem de 
productes acabats i paletització, a través de la zona de serveis, per els dos laterals ( un 
accés situat al costat dels vestuaris i l’altre situat al costat del menjador), i finalment 
existeixen 4 accessos a diferents punts de fàbrica. És a dir en total hi ha 9 accessos en la 
planta.  

L’entrada del personal directiu, administratiu, dels clients i la dels empleats es realitza per la 
porta principal situada a l’entrada de l’edifici, ja que s’hi troba un sistema d’entrada amb el 
qual, mitjançant una targeta, és controla l’entrada i la sortida de cadascun d’ells. Aquesta 
porta  és de doble fulla acristalada, carpinteria d’alumini, amb eix de gir horitzontal, obertura 
cap als laterals i de dimensions 2,5 m d’amplada per 2.2 m d’alçada.  

La resta d’accessos anomenats en el primer paràgraf, es realitzen a través de portes de 
doble fulla, compostes per pannells metàl·lics de doble paret de 1,9 m d’amplada i 2,2 m 
d’alçada, amb eix de gir vertical i obertura cap a l’exterior, disposades totes en la planta 
baixa. Aquests accessos són d’evacuació, en cas de produir-se un incendi, tot i que 
s’utilitzen per fer els recorreguts més curts, en opció d’haver de realitzar operacions que 
exigeixen l’accés a l’exterior.  

És important destacar de que les portes per a l’accés de persones presenten dimensions 
coherents amb la normativa contra incendis de vigent aplicació (ANNEX B.- Protecció Contra 
Incendis) 

Respecte a l’entrada de matèries primes i sortida de productes acabats, no és consideren 
accessos a causa de la seva finalitat. Aquestes operacions es realitzen mitjançant quatre 
portes seccionables (portes compostes per pannells metàl·lics prelacats de doble paret) 
emplaçades a la façana oest, una en la part de magatzem de matèria prima i l’alta en la part 
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del magatzem de productes acabats. Les dimensions d’aquestes portes són de 3 m 
d’amplada per 3,5 m d’alçada,permetent així el pas de les mercaderies transportades. 

4.4.9. Accessos a la primera planta: 

Per l’accés a la primera planta, planta d’oficines, s’ha de tenir en compte que es troba a una 
cota de 3,8 m damunt del nivell de la planta baixa. Per aquest motiu, amb la fi de salvar 
aquesta alçada s’ha disposat : 

- Una escala principal amb accés des de l’entrada de la planta baixa que comunica 
aquest amb el vestíbul de la planta d’oficines. Aquesta escala té una amplada de 1,4 m, 
consistent en tres trams i per tant dues esplanades intermèdies. Els escalons presenten 
una amplada de 30 cm i una alçada de 18,1 cm (segons la normativa del CTE en el 
document bàsic de Salubritat, DB-SU ) 

- Una escala exterior amb accés des de l’exterior (d’evacuació) i comunicant amb el 
lateral est de la planta d’oficines. Aquestes escales tenen una amplada 1,2 m i 
consistent amb un sol tram. Els escalons presenten una amplada de 30 cm i una alçada 
de 18,1 cm (Segons el DB-SU). L’accés a la planta es fa mitjançant una porta d’alumini i 
de dimensions 0,8 m d’amplada per 2,1 m d’alçada, amb una sola fulla, eix de gir vertical 
i obertura cap a l’exterior. 

- Un ascensor que comunica el vestíbul de planta baixa i el vestíbul de l’edifici d’oficines. 
La cabina té una amplada de 1,40 m, una llargada de 1,30 m i una alçada de 2 m. 

4.5. Distribució en planta de la parcel·la 

4.5.1. Instal·lacions dipòsits  

En la zona nord de la parcel·la, just a la sortida del magatzem de producte acabat hi trobem 
els distints dipòsits: 

- 2 tancs d’aigua, un és d’aigua de reserva i l’altra és el dipòsit d’aigua residual tractada 
que és llançada a la depuradora industrial. 

- 3 contenidors que permeten el reciclatge dels elements corresponents: paper, plàstic i 
rebuig. 

- 6 dipòsits de matèries primes, que es conserven adequadament en aquestes 
condicions. 

Aquestes instal·lacions ocupen aproximadament una superfície de 355 m2. 
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Taula 4.3 – Distribució en superfícies   

4.5.2. Zones de circulació i pàrking 

Senyalar que part de la superfície exterior del edifici industrial, s’utilitza per la circulació de 
persones y vehicles, les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies, habilitant a més 
una zona de pàrking per a turismes i camions, ocupant una superfície total aproximada de 
2657 m2. 

Existeixen dues zones de càrrega i descàrrega de matèries ubicades a la façana principal del 
edifici, una corresponent al magatzem de matèria prima i l’altra del magatzem de productes 
acabats, disposant respectivament d’un moll de càrrega formats en primer lloc per abrics 
retràctils (estructura en acer electro-zincat, frontal de cautxú entretelat, perfileria amb remat 
exterior d’alumini i cobertes perimetrals en PVC armats, de gran tenacitat), en segon terme 
per portes seccionables (portes compostes per pannells metàl·lics prelacats de doble paret.   

Finalment, pel que respecta a las zones de circulació de persones y vehicles així com les 
zones d’aparcament, aquestes es troben asfaltades mitjançant mescla bituminosa capaç de 
resistir el pas de camions de gran tonada.  

La distribució en planta del pati exterior urbanitzat es la següent: 

 

Superfície zones circulació i pàrquing 

DEPENDÈNCIA SUPERFICÍE (m2) 

Pàrking turismes 667 

Moll de càrrega i descàrrega 320 

Vials de circulació 1670 

Superfície total zones de 
circulació i pàrking 2657 

 

4.5.3. Zona verda 

En diferents àrees de la parcel·la s’han distribuït zones ajardinades perquè tal com s’indica 
en el pla general d’ordenació urbanístic d’Inca, s’exigeix un mínim del 10 % de zona verda, 
que correspon a uns 677,1 m2. També la distribució de zones verdes és per millorar 
l’impacte visual de la construcció. 



Pág. 24  Memoria 

 

Tota la zona verda rodeja les instal·lacions que formen els dipòsits d’acumulació, la zona del 
transformadors de AT/BT i els aparells de refredador d’aire. També és d’utilitat per la 
separació en la parcel·la veïna. 

4.5.4. Accessos a la parcel·la 

L’accés a la parcel·la des de la via pública prové de: 

 Entrada i sortida principal de vehicles. Situat en el carrer dels Capallers, i el qual dóna 
accés a l’edifici des de la façana principal.  

 L’entrada principal de camions. Situat en el carrer dels Capallers, i  ja dins la parcel·la al 
costat lateral Oest de l’edifici, hi trobem una barrera metàl·lica automàtica. La barrera 
l’activa un guàrdia de seguretat que es troba situat en la caseta de seguretat al costat 
esquerra de la barrera. 

 Sortida de camions situat al carrer dels Sabaters, i donant a la façana Sud. A la sortida 
també hi trobem una barrera metàl·lica automàtica igual que en l’entrada de camions. 
Aquesta barrera s’activa quan la persona del camió introdueix una targeta que li ha 
facilitat el guàrdia a l’entrada. 
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Taula 5.1 – Subministrament en dipòsits d’algunes M.P.  

5. Dades del procés industrial 

5.1. Matèries primes i productes intermedis 

La descàrrega de les matèries primeres que es rebin en camió es realitzarà en una zona 
pròpia de recepció climatitzada a 12ºC amb moll de càrrega i portes d'abric.  

El consum de matèries primeres principals establert a màxim rendiment i segons les 
produccions previstes a partir del tercer any de funcionament és el següent: 

Segons la matèria primera que es tracti se subministra i emmagatzema segons es detalla 

 

DIPÒSIT Kg/dia  

Farina de Blat tou 4412 1 sitja 30 t 

Semolina 3355 1 sitja 30 t 

Aigua osmotitzada 3205 1 tanc 15 m3 

Llet semidesnatada  3080 1 tanc 40 m3 

Ou pasteuritzat 1490 Contenidor inoxidable (cambra ou) 

Ou pasteuritzat (canelons/lasanya) 96 Contenidor inoxidable (cambra ou) 

Conyac 36º 52 Contenidor inoxidable (exterior) 

Vi blanc 8 Contenidor inoxidable (exterior) 

Oli 0,2º 343 Dipòsit exterior 

 

 

 

 

 



Pág. 26  Memoria 

 

MAGATZEM REFRIGERAT +4ºC Kg/dia 

Tomàquet 1845 

Crema de llet 630 

Margarina vegetal 425 

Ceba 380 

Pastanaga 318 

Xulla doble guarida 125 

Pernil guarit país 95 

Aroma espècies tortellini 94 

Lactosèrum 89 

Pastilles brou carn 77 

Pastilles brou verdures 48 

Mortadel·la 34 

Llet en pols descremada 18 

Bolets secs deshidratats 7 

SALA PREPARACIÓ Kg/dia 

Pebre negre mòlta 6 

Aroma de nou moscada 5 

Aroma de carn rostida 2 

Nou moscada mòlta 2 

Aroma pernil parma  1 

Aroma Boletus edulis 0,8 
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Àcid cítrica 0,8  

Aroma formatge parmesà 0,8  

Farigola 0,5  

CAMBRA FRIGORÍFICA -20ºC Kg/dia  

Carn de porc  2645  

Carn de vedella 180  

Carn de pollastre 150  

Espinac congelat 41  

Xampinyons congelats 26  

CAMBRA FORMATGE Kg/día  

Formatge ricotta  503  

Formatge emmental 212  

Formatge grana padano 69  

Formatge parmesà 31  

Formatge en pols 28  

MAGATZEM SEC Kg/día  

Espaguetis secs  478  

Macarrons secs 478  

Farina 372  

Pa rallat 333  

“Maizena” 173  

Sal 111  
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Taula 5.2 – Detall en quantitat Tn/dia de les M.P.  

Flocs de patata 70 

Midó modificat 48 

Sucre 30 

Fibra vegetal 7 

 TOTAL: 26,23 Tn/dia 

 

 

- La llet es descarregarà des de camions cisterna en uns dipòsits amb camisa 
refrigerada per aigua per a mantenir el producte a 4 ºC. Des dels dipòsits la llet es 
bombarà als sistemes de preparació de salses en la cuina. Els dipòsits i els sistemes 
de bombejament disposaran del corresponent sistema de neteja i desinfecció 
automàtics realitzant-se cada vegada que es buidi un dipòsit i abans de tornar a 
omplir-lo. 

- La sèmola i la farina de blat es rebran per transport pneumàtic en unes sitges 
d'emmagatzematge de 30 tn, situades en l'exterior, i a partir d'aquests pulmons amb 
transport pneumàtic s'alimentaran les diferents línies de fabricació. 

- L'ou líquid pasteuritzat es rebrà en contenidors d'inoxidable subministrats pel 
proveïdor i es mantindrà en una cambra frigorífica específica des de la qual es 
bombejarà a les pastadores. Tot el sistema de canonades disposarà d'un sistema de 
neteja per CIP. 

- Les carns de porc, pollastre i vedella es rebran congelades i es mantindran a -20ºC 
en una cambra específica adequada tot esperant ser processades.  

- La resta d'ingredients es mantindran en cambres a 4ºC existint una cambra 
específica per als formatges per a evitar contaminació i olor.  

- L'aigua que s'utilitzarà com ingredient en el procés és aigua de xarxa tractada en una 
instal·lació d'osmosi de la pròpia fàbrica, emmagatzemant-se en la sala de tractament 
d'aigües i bombejant-se a les pastadores, als equips de barreja de la cuina. 
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Taula 5.3 – Producció de les 4 línies en Kg/h 

- L'oli es rebrà en camió cisterna i s'emmagatzemarà en un tanc exterior situat en la 
zona de sitges. L'oli s'enviarà directament des del tanc a consum en la cuina.  

- El conyac i el vi es rebran en camions cisterna i s'emmagatzemaran en contenidors 
d'acer inoxidable de 1m3 de capacitat situats en la zona de sitges. D'aquí s’enviaran 
directament per canonada a consum en la cuina. 

La capacitat mitja de magatzematge de matèries primeres fresques serà de quatre dies. A 
partir de cada magatzem els productes seran distribuïts o bé a les zones de preparació 
incloses en la cuina o directament al processat automàtic. 

Es disposarà d'una zona de preparació de productes intermedis localitzada en la cuina per a 
la fabricació de salses beixamel, bolonyesa, carbonara, farciment de canelons, ragout, i 
altres per a la línia pasta amb salses, i per a la línia de canelons - lasanya.  

Les salses i farciments produïts es guardaran en dipòsits d'inoxidable de 1 m3 en una 
cambra d’emmagatzematge a 4ºC contigua a la cuina des d'on els productes seran 
bombejats als punts de dossatge.  

Els farciments produïts per a la pasta fresca farcida es guardaran en contenidors de 30 l. en 
la cambra cuina a 4ºC per a ser transportats manualment a les dossificadores de tortellini, 
ravioli,.... 

5.2. Producció 

El procés productiu inclou 4 línies de fabricació en continu dels següents productes i 
capacitats horaris: 

Nº LÍNIA CAPACITAT (kg/h) 

1 Pasta fresca llisa 205 

2 Pasta fresca farcida 325 

3 Salses fresques 105 

4 Canelons i Lasanya 650 

                                   TOTAL 1285 
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Taula 5.4 – Producció en Tn/any de les 4 línies

 PRODUCCIÓ ANUAL  ( Tn / any) 

LÍNIA 
Pasta 

fresca llisa 
Pasta fresca 

farcida 
Salses 

fresques 
Canelons i 
Lasanya 

TOTAL 

 816 1305 356 2190 4667 

 

 

Les capacitats de producció anuals previstes com fabricació màxima corresponen a operar 
en ple rendiment en règim continu de 2 torns/dia, cada torn de 8 hores i a raó de 5 
dies/setmana amb un total de 227 dies/any. 

5.3. Personal i torns de treball 

Per al correcte funcionament de la nova fàbrica està previst un personal de producció de 18 
persones per torn i un personal indirecte de 19 persones.  

En funció de les necessitats de mercat s'anirà progressivament incorporant nous torns de 
personal i ampliant el número de treballadors, si cal.  

La previsió actual de règim de treball és:  

- Dies productius: 227 dies / any  

- Torns:  

  Any 1:  1,5 torns / 5 dies setmana  

  Any 3:  2 torns / 5 dies setmana 

El personal de l’empresa PRODUCTES ALIMENTARIS SALOM S.L., està composta pels 
següents treballadors, distribuïts, en funció del seu càrrec, sexe, lloc de treball, etc., tal i com 
es mostra a continuació: 
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Taula 5.5 – Descripció del personal que treballa a l’empresa 

RECURSOS HUMANS 
Càrrec Lloc de treballl Sexe Núm. Torns

Director de l’empresa Oficines 1a planta M 1 1 

Subdirector de l’empresa Oficines 1a planta F 1 1 

Director  Financer Oficines 1a planta M 1 1 

Director  Producció Oficines 1a planta M 1 1 

Director  Comercial Oficines 1a planta F 1 1 

Director tècnic Manteniment Oficines 1a planta M 1 1 

Dpt. Administració i finances Oficines 1a planta M / F 3 1 

Dpt. Oficina Tècnica Oficines 1a planta M / F 3 1 

Dpt. Producció Oficines 1a planta M / F 2 1 

Dpt. Comercial Oficines 1a planta F 2 1 

Secretaria recepció Entrada edifici F 1 1 

Cap responsable de Producció Despatx fàbrica M 2 2 

Cap responsable entrada M.P. Despatx fàbrica M 2 2 

Cap responsable sortida P.A. Despatx fàbrica M 2 2 

Personal  producció Fàbrica M / F 15 2 
Personal indirectes o 

subcontratats Fàbrica M / F 16 2 

Personal de neteja - M / F 4 2 

TOTAL 58 

 

 

En total es disposa d’una plantilla de treball composta per 58 empleats.  

5.4. Descripció del procés i maquinària 

5.4.1. Aspectes generals 

La fabricació de plats preparats engloba 4 línies de fabricació distintes per la producció de 
Pasta fresca llisa, Pasta fresca farcida, Salses fresques i Canelons i Lasanya. 

El moviment del producte al llarg del procés de fabricació i segons mostra el diagrama de 
procés annex, inclou les següents etapes amb les seves zones de treball pròpies i 
condicionades a les necessitats d'higiene i serveis: 
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 1.- Recepció 

 2.- Emmagatzematge 

 3.-Producció i envasat 

 4.- Encartonat 

 5.-Paletització 

 6.- Magatzem 

 7.- Expedició 

El plànol 3a “Planta: Planta Baixa” mostra la distribució de les zones de treball i el plànol 4 
“Distribució en planta del procés productiu” inclou la ubicació de la maquinària. 

Una de les principals consideracions en el disseny de la fàbrica és la seguretat del producte 
fabricat incidint en els conceptes d'higiene dels ingredients, operaris, maquinària i en el 
manteniment de la cadena de fred per la qual cosa s'ha previst d’una sala blanca i dues 
sales controlada segons es descriu seguidament. 

SALA BLANCA: 

La sala blanca disposarà de sistemes de filtració i renovació d'aire, i controls de temperatura, 
humitat i grandària de bactèries. La temperatura de treball en l'interior de la sala blanca serà 
de 10 - 12ºC .  

SALES CONTROLADES 1 i 2: 

En producció i per a garantir el correcte acondicionament del producte es disposarà de dues 
sales controlades, amb un control de temperatura d’entre 15ºC i 25ºC i un control d'humitat 
menor del 50%.  

El procés de fabricació requereix nivells tèrmics distints segons les zones de treball que es 
detallen a continuació: 

Temperatura en zona de descàrrega de matèries primeres 10-12 ºC 

Temperatura màxima en cuines i zona de producció 27 ºC 

Temperatura en la sala blanca 10-12 ºC 

Temperatura de l'àrea d'encartonat i encaixat 10-12 ºC 

Temperatura en l'àrea de paletització 10-12 ºC 
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Temperatura de sortida del producte acabat des de les línies de 
producció 4 ºC 

Temperatura de magatzematge i expedició 2º C 

Seguidament es detalla per a cada línia de fabricació les característiques del procés i els 
equips inclosos. 

5.4.2. Línia de pasta fresca farcida 

El procés de fabricació de la línia de pasta fresca farcida inclou les operacions de pastat, 
laminat, format, pasteuritzat, assecat, refredat i envasat que es realitzen en els equips que es 
descriuen a continuació. 

EQUIPS: 

- 2 pastadores automàtiques contínues. En aquestes es fabrica la massa de la pasta. 
Els productes líquids (aigua, ou) es reben mitjançant bombeig, mentre que els sòlids 
s'addicionen des de les tremuges. Es disposa d'un sistema de micro-dosificació per a 
additius. Les conduccions de productes líquids disposaran de vàlvules per a connexió 
al sistema de neteja CIP. 

- 2 cintes transportadores. Cadascuna comunica una pastadora amb la seva 
respectiva “laminadora”. Les cintes són de poliester recobertes de PVC alimentari. 

- 2 “laminadores”. Per a la fabricació de fulla de pasta fresca. Inclouen safata de 
recuperació de retallades “recortes”.  

- 2 cintes transportadores. Cadascuna comunica una “laminadora” amb la seva 
respectiva “formadora”. Les cintes són de poliester recobertes de PVC alimentari. 

- 2 màquines formadores. Les formadores s'encarreguen de dosificar el farciment a la 
pasta i de donar-li en aquesta la forma definitiva, depenent del motlle instal·lat. Cada 
màquina conta amb un triturador de retallades que descarrega en la cinta de 
transport de retallades. El farciment es carrega manualment en una petita tremuja. 

- Cinta de transport. Aquesta cinta té dues funcions: 

1) Transporta les retallades que provenen de les màquines formadores fins a un 
grup de persones que s’encarreguen de realitzar el control de qualitat. Si les 
retallades no son adequades, altre cop les envien a la pastadora mitjançant 
transport pneumàtic. 
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2) Comunicar la pasta farcida des de les formadores fins al distribuïdor vibrant.  

- Distribuïdor vibrant. El distribuïdor vibrant s'encarrega de distribuir uniformement les 
peces de pasta farcida en la cinta transportadora de la màquina de tractament 
hidrotèrmic. 

- Tractament hidrotèrmic. Aquesta màquina sotmet a la pasta a un tractament de 
pasteurització. L'equip té una configuració en forma de túnel amb un pannell superior 
mòbil per a facilitar l'accés al seu interior i amb un aïllament amb pannell tipus 
sandwich. L'equip consta de dues zones diferenciades:  

1) Zona de vaporització. Aquesta zona consta de tres seccions: precalentament, 
tractament i radiació final. En les tres seccions l'aportació de calor es realitza amb 
vapor saturat o sobrecalentat. En la secció de tractament, el vapor incideix 
directament i de manera uniforme sobre el producte. En les altres dues zones, 
l'escalfament es realitza mitjançant serpentins situats damunt i sota la cinta 
transportadora. La zona conta amb dues campanes d'extracció d'humitat, una a 
l'entrada i l'altra a la sortida, amb tubs anti-condensació alimentats amb vapor per 
a evitar que caigui aigua sobre el producte. La zona disposa d'una cubeta inferior 
amb sifó per a la recuperació de condensats. 

2) Zona d'assecat. El producte s'asseca superficialment amb circulació d'aire calent 
mitjançant ventiladors. Això permet que el producte es desenganxi amb facilitat 
de la cinta. La calefacció de l'aire es realitza mitjançant un serpentí de vapor. 

- Pre-secador. El pre-secador s'encarrega de reduir el grau d'humitat de la pasta 
farcida a la sortida del tractament hidrotèrmic. Això s'assoleix fent circular 
transversalment aire escalfat mitjançant un serpentí de vapor. L'equip té una 
estructura modular i està revestida amb pannells de poliuretà expandit. L'equip conta 
amb pulveritzadors interns per a la neteja de les cintes.  

- Refredament. La màquina necessària per l’operació refreda la pasta mitjançant 
circulació longitudinal d'aire fred a través d'un túnel de refredament. El refredament 
de l'aire es realitza mitjançant un serpentí pel qual circula aigua. Una cubeta recull les 
aigües de condensació i de rentat. El túnel està aïllat amb poliuretà expandit i disposa 
de pulveritzadors interns per a la neteja de les cintes. Inclou armari elèctric remot. 
L'equip treballa a sobrepresió i disposa d'un sistema de doble filtre i llum per a 
garantir l'esterilitat de l'aire. 

- Cinta de transport. Comunica la màquina de refredament amb la talladora 
automàtica.  La cinta està fabricada en Intralox.  
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- Talladora automàtica. Realitza un tall programat de la pasta i carrega automàticament 
el producte en safates prèviament termo-formades en la “termoformadora”. 

- Cinta de transport. Comunica la talladora automàtica amb la termoformadora.  La 
cinta està fabricada en Intralox.  

- “Termoformadora”. Forma les safates a partir d'una bobina de APET, dintre de les 
quals es dosifica la pasta, substituint l'atmosfera d'aire de les safates per una 
atmosfera inerta composta de nitrogen i diòxid de carboni i les termosella amb una 
capa de polietilè.  

La següent taula resumeix el consum global de serveis de la línia, i no inclou la zona de 
paletització, que es contempla a part: 

 

Resum del consum de serveis 

Potència elèctrica (kW): 52 

Potència frigorífica (frigories/h): 41000 

Vapor sanitari a 3 bars (kg/h): 28700 

Aire comprimit (Nl/min): 66 

Nitrogen (Nl/h): 2640 

Diòxid de carboni (Nl/h): 1420 

Aigua de procés (l/h): 125 

Aigua de refrigeració (l/h): 222 

 

 

Existeixen dos punts d’extracció d’aire amb un diàmetre de xemeneia de 140 mm, un d’ells 
és de tractament hidrotèrmic, mentre que l’altre és de pre-secador.  

Existeixen també tres punts d’extracció de vapor amb un diàmetre de xemeneia de 140mm, 
dos d’ells de tractament hidrotèrmic, i l’altre és la sortida del serpentí de vapor. 

Taula 5.6 - Consums de la 1a línia de producció 
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5.4.3. Línia de pasta fresca llisa 

El procés de fabricació de la línia de pasta fresca llisa inclou les operacions de pastat, 
laminat, pasteuritzat, refredat, tallat i envasat que es realitzen en els equips que es descriuen 
a continuació. 

EQUIPS: 

- 2  pastadores automàtiques contínues. En aquestes es fabrica la massa de la pasta 
podent fabricar simultàniament dos tipus de pasta. Els productes líquids (aigua, ou) 
es reben mitjançant bombeig, mentre que els sòlids s’addicionen des de les 
tremuges. Es disposa d’un sistema de micro-dosificació per a additius. Les 
conduccions de productes líquids disposaran de vàlvules per a connexió al sistema 
de neteja CIP. 

- 2 cintes transportadores. Cadascuna comunica una pastadora amb la seva 
respectiva “laminadora”. Les cintes són de poliester recobertes de PVC alimentari. 

- 2 “laminadores”. Per a la fabricació de fulla de pasta fresca. Inclouen safata de 
recuperació de retallades “recortes”. 

- 2 cintes transportadores. Cadascuna comunica una laminadora amb el seu respectiu 
rodet calibrat. Les cintes són de poliester recobertes de PVC alimentari. 

- 2 rodets calibrats. Cada aparell conta amb dos parells de rodets calibrats, 
escalabornat i acabat, que permeten obtenir una làmina de massa del grossor 
desitjat. Inclou safata de recuperació de retallades. 

- Cinta de transport. Aquesta cinta té dues funcions: 

1) Transporta les retallades que provenen dels rodet calibrats fins a un grup de 
persones que s’encarreguen de realitzar el control de qualitat. Si les retallades no 
son adequades, altre cop les envien a la pastadora mitjançant transport 
pneumàtic. 

2) Comunicar la pasta llisa des dels rodets calibrats fins a la màquina de 
pasteuritzar (tractament hidrotèrmic).  

- Tractament hidrotèrmic. Aquesta màquina sotmet a la pasta a un tractament de 
pasteurització. L’equip té una configuració en forma de túnel amb un pannell superior 
mòbil per a facilitar l’accés al seu interior i amb un aïllament amb pannell tipus 
sandwich. L’equip consta de dues zones diferenciades: 
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1) Zona de vaporització. Aquesta zona consta de tres seccions: precalentament, 
tractament i radiació final. En les tres seccions l’aportació de calor es realitza amb 
vapor saturat o sobrecalentat. En la secció de tractament, el vapor incideix 
directament i de manera uniforme sobre el producte. En les altres dues zones, 
l’escalfament es realitza mitjançant serpentins situats damunt i sota la cinta 
transportadora. La zona conta amb dues campanes d’extracció d’humitat, una a 
l’entrada i l’altra a la sortida, amb tubs anti-condensació alimentats amb vapor per 
a evitar que caigui aigua sobre el producte. La zona disposa d’una cubeta inferior 
amb sifó per a la recuperació de condensats. 

2) Zona d’assecat. El producte s’asseca superficialment amb circulació d’aire calent 
mitjançant ventiladors. Això permet que el producte es desenganxi amb facilitat 
de la cinta. La calefacció de l’aire es realitza mitjançant un serpentí de vapor. 

L’equip conta amb un grup elèctric sobrecalentador de vapor, equipat amb resistències. 
També disposa d’un sistema de vibració a l’entrada de l’equip per a repartir uniformement 
la pasta sobre la cinta transportadora. 

- Refredament. La màquina necessària per l’operació refreda la pasta mitjançant 
circulació longitudinal d’aire fred a través d’un túnel de refredament. El refredament 
de l’aire es realitza mitjançant un serpentí pel qual circula aigua. Una cubeta recull les 
aigües de condensació i de rentat. El túnel està aïllat amb poliuretà expandit i disposa 
de pulveritzadores internes per a la neteja de les cintes. 

- Cinta de transport. Comunica la màquina de refredament amb la talladora 
automàtica.  La cinta està fabricada en Intralox.  

- Talladora automàtica. Realitza un tall programat de la pasta i carrega automàticament 
el producte en safates prèviament termo-formades en la “termoformadora”. 

- Cinta de transport. Comunica la talladora automàtica amb la “termoformadora”.  La 
cinta està fabricada en Intralox.  

- “Termoformadora”. Forma les safates a partir d’una bobina de APET, dintre de les 
quals es dosifica la pasta, substituint l’atmosfera d’aire de les safates per una 
atmosfera inerta composta de nitrogen i diòxid de carboni i les termosella amb una 
capa de polietilè.  

La següent taula resumeix el consum global de serveis de la línia, i no inclou la zona de 
paletització, que es contempla a part: 
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Taula 5.7 - Consums de la 2a línia de producció 

 

Resum del consum de serveis 

Potència elèctrica (kW): 45

Potència frigorífica (frigories/h): 14350

Vapor sanitari a 3 bars (kg/h): 22960

Aire comprimit (Nl/min): 156

Nitrogen (Nl/h): 2640

Diòxid de carboni (Nl/h): 1420

Aigua de procés (l/h): 115

Aigua de refrigeració (l/h): 135

 

Existeixen dos punts d’extracció de vapor i un punt d’extracció d’aire, tots ells de tractament 
hidrotèrmic i amb un diàmetre de xemeneia de 140 mm.  

5.4.4. Línia de salses fresques 

El procés de fabricació de la línia de salses fresques comprèn un procés de pasteurització i 
d’envasat que es realitza amb els equips que es descriuen a continuació. 

EQUIPS: 

- Pasteuritzar. La màquina necessària per aquesta operació sotmet al producte 
envasat a un tractament tèrmic de pasteurització a 85ºC seguit d’un refredament fins 
a 4 ºC. La pasteurització es realitza mitjançant circulació d’aire calent entre els 
envasos. Una vegada completat el cicle de pasteurització, el producte es refreda a 4 
ºC mitjançant circulació d’aire fred. Aquest aire es refreda per circulació a través d’un 
serpentí alimentat amb aigua. Encara que encara està pendent de definició, la 
calefacció de l’aire es realitzarà probablement mitjançant resistències elèctriques. 

- Cinta de transport. Comunica la màquina de pasteuritzar amb la “termoformadora”.  
La cinta està fabricada en Intralox.  

- “Termoselladora”. Les salses es reben per bombejament, directament des del dipòsit 
pulmó de la cuina humida i es dosifiquen calents a 80ºC en els envasos 
termoformats. Abans de termosellar els envasos, se substitueix l’atmosfera d’aire de 
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Taula 5.8 - Consums de la 3a línia de producció 

les safates per una atmosfera inerta composta de nitrogen i diòxid de carboni i les 
termosella amb un film de APET. 

La següent taula resumeix el consum global de serveis de la línia, i no inclou la zona de 
paletització, que es contempla a part: 

 

Resum del consum de serveis 

Potència elèctrica (kW): 25 

Potència frigorífica (frigories/h): 5885 

Aire comprimit (Nl/min): 64 

Vapor sanitari a 3 bars (kg/h): 17220 

Nitrogen (Nl/h): 1082 

Diòxid de carboni (Nl/h): 582 

Aigua de refrigeració (l/h): 62 

 

L’aigua de refrigeració s’utilitza per a refrigerar les bombes de buit de la “termoselladora” i no 
es recupera. 

5.4.5. Línia de canelons i lasanya 

El procés de fabricació de la línia de canelons i lasanya inclou les operacions de pastat, 
laminat, cocció, confecció, envasat i pasteurització que es realitzen en els equips que es 
descriuen a continuació: 

- Pastadora automàtica contínua. En aquestes es fabrica la massa de la pasta. Els 
productes líquids (aigua, ou) es reben mitjançant bombeig, mentre que els sòlids 
s’addicionen des de les tremuges. Les conduccions de productes líquids disposaran 
de vàlvules per a connexió al sistema de neteja CIP. 

- Cinta de transport. Comunica la pastadora automàtica continua amb la “laminadora”.  
La cinta està fabricada en Intralox.  

- “Laminadora”. Per a la fabricació de fulla de pasta fresca. Inclouen safata de 
recuperació de retallades “recortes”. 
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- Cinta de transport. Comunica la “laminadora” amb el rodet calibrat. La cinta està 
fabricada de PVC alimentari.  

- Rodet calibrat. L’aparell conta amb dos parells de rodets calibrats, escalabornat i 
acabat, que permeten obtenir una làmina de massa del grossor desitjat. Inclou safata 
de recuperació de retallades que comunica amb el grup de recuperació de retallades. 
L’equip disposa d’un grup de tall longitudinal per a pre-marcar la làmina a la sortida. 

- Cinta de transport. Aquesta cinta té dues funcions: 

1) Transporta les retallades que prové del rodet calibrat fins a un grup de persones 
que s’encarreguen de realitzar el control de qualitat. Si les retallades no son  
adequades, les envien de nou a la pastadora mitjançant transport pneumàtic. 

- Comunicar el rodet calibrat amb la màquina de coure.  

- Màquina de coure. Aquest equip cou les làmines de pasta fresca continuament 
mitjançant immersió en aigua a 90-98ºC. Consta de dues zones diferenciades: 

1) Pre-cocció. La làmina circula sobre una cinta transportadora inclinada d’acer 
inoxidable que se submergeix en el dipòsit d’aigua calenta. Ajustant la inclinació i 
nivell de l’aigua es controla el temps de cocció sense necessitat d’alterar la 
producció. Un sistema d’alimentació en continu d’aigua (aigua de rentat) 
garanteix que el nivell d’aigua en el dipòsit sigui constant. L’aigua del dipòsit es 
manté calenta i es recircula a través d’un bescanviador vapor-aigua extern. Tot 
l’equip està aïllat tèrmicament i compte amb dues campanes extractores de 
vapor. 

2) Rentat i refredat. La pasta cuita circula per una cinta de transport inclinada 
equipada amb filtres de rentat a ambdós costats del producte. Les aigües es 
recullen en un dipòsit de recollida amb una vàlvula de desguàs. Finalment, el 
producte rep un tractament suau d’assecat amb aire mitjançant un ventilador. 

- Mondini. És el nom genèric a tota la instal·lació on, a partir de la làmina de pasta 
cuita, i les salses i farcits preparats en la cuina humida, es confeccionen i s’envasen 
els canelons i la lasanya. A causa de la dificultat que comporta la manipulació dels 
canelons i la lasanya, el procés només està automatitzat per a la lasanya, sent la 
manipulació dels canelons fonamentalment manual. Els farciments i les salses es 
reben per bombeig, directament des de la cambra refrigerada de la cuina humida. 

- Elevador de cartel·les. Aquesta màquina s’encarrega d’alimentar lots d’envasos 
termosellats al sistema de càrrega superior del pasteuritzador.  



Implantació d’una indústria de menjars preparats a Inca  Pág. 41 

 

Taula 5.9 - Consums de la 4a línia de producció 

- Pasteuritzador. La màquina sotmet al producte envasat a un tractament tèrmic de 
pasteurització seguit d’un refredament fins a 4 ºC. La pasteurització es realitza 
mitjançant circulació d’aire calent entre els envasos. L’aire s’escalfa fent-lo circular a 
través d’un serpentí alimentat amb vapor a 6 bar. Una vegada completat el cicle de 
pasteurització, la màquina trasllada automàticament els envasos a la zona de 
refredament. El producte es refreda a 4 ºC mitjançant circulació d’aire fred. Aquest 
aire es refreda per circulació a través d’un serpentí alimentat amb aigua. Una vegada 
el procés ha finalitzat, un sistema de descàrrega retira els envasos i els diposita en 
una cinta transportadora que els duu a la zona d’encartonat. 

L’equip té una estructura modular i està aïllada tèrmicament mitjançant pannells de poliuretà 
amb una capa de llana de roca. Inclou un armari elèctric remot amb control PLC.  

La següent taula resumeix el consum global de serveis de la línia, i no inclou la zona de 
paletització, que es contempla a part. 

Resum del consum de serveis 

Potència elèctrica (kW): 51 

Potència frigorífica (frigories/h): 73800 

Vapor a 3 bar (kcal/h): 73800 

Vapor a 6 bar (kcal/h): 69700 

Aire comprimit (Nl/min): 422 

Nitrogen (Nl/h): 2640 

Diòxid de carboni (Nl/h): 1420 

Aigua de procés (l/h): 125 

Aigua de refrigeració (l/h): 222 

Capacitat de la màquina de coure (litres) 2050 

 

Existeixen dos punts d’extracció de vapor de la màquina de coure amb un diàmetre de 
xemeneia de 140 mm.  
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5.4.6. Cuina  

EQUIPS: 

En la cuina s'elaboren i es condicionen totes les salses i farcits empleats en les línies de 
producció.  

Les salses i farcits s'emmagatzemen en contenidors dintre de la sala refrigerada de la cuina. 
Per a alimentar a producció, la salsa o farciment es transvasa a un contenidor especial 
equipat amb agitador i camisa de calefacció. Al contenidor s'escalfa a la temperatura 
adequada i s'homogeneïtza abans de bombejar a producció.  

Les salses fresques no s'emmagatzemaran en la sala refrigerada de la cuina, sinó que es 
bombejaran directament des del tanc pulmó del mesclador Delmix 500.  

Totes les línies d'alimentació a producció, inclosos els contenidors especials, disposaran de 
ràcords sanitaris DIN per a la seva neteja amb un sistema CIP.  

La cuina disposarà dels següents equips industrials: 

- 2 Contenidors especials. Aquests contenidors s'empren per a emmagatzemar el 
producte que es bombeja cap a les línies de producció. Disposen de camisa per a 
calefacció i agitador especial per a mantenir una adequada temperatura i 
homogeneïtat del producte emmagatzemat. Aquests contenidors disposaran de 
ràcords sanitaris DIN i bombes per a la seva neteja mitjançant el sistema CIP. 

- Una mescladora Delmix 1500, amb una capacitat de 1.5 m3, destinada a la fabricació 
exclusiva de salsa beixamel i ragout de lasanya. L'equip inclou a la descàrrega un 
bescanviador Frytherm SWT-60C, alimentat amb aigua, per a refredar la salsa a 
15ºC. La mescladora i el bescanviador disposen de connexions per a neteges CIP. 

- Una mescladora Delmix 500, amb una capacitat de 0.5 m3, destinada a la fabricació 
de salses fresques. La mescladora disposa de connexions per a neteges CIP. El 
Delmix 500 compte a la seva sortida amb un tanc pulmó calent de 750 litres per a 
emmagatzemar salses calentes. Des d'aquest tanc les salses són bombejades 
directament i en continu a producció, sense necessitat de passar per un dels 
contenidors especials de la sala refrigerada. 

- 2 fregidores industrials de 500 l cadascuna, alimentades amb vapor a 6 bar, per a 
fregir carn. Ambdues fregidores disposaran de campanes d'extracció de fums.  

- Una pastadora de farciment de caneló de 600 l .  
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Taula 5.10 - Consums dels equips de en la cuina 

- Un tallador de tires o daus per a pernil i “beicon”. 

- Una ralladora de formatge. 

 

Resum del consum de serveis 

Potència elèctrica (kW): 62 

Potència frigorífica (frigories/h): 41000 

Vapor a 6 bar (kcal/h) 346450 

Aire comprimit (Nl/min): 6 

Aigua de refrigeració (l/h): 205 

 

Existeixen dos punts d'extracció d'aire / vapor de fregidores. 

L'aigua de refrigeració s'empra per a refrigerar la bomba de buit de la mescladora Delmix 
1500 i no es recupera. 

5.4.7. Cuina seca 

La cuina seca està exclusivament dedicada al picat de la carn congelada i pastat del 
farciment de la pasta fresca farcida. Disposarà dels següents equips industrials: 

- Un picador de carn. Aquest picador està destinat per als grans consums de carn de 
la fàbrica. La màquina s'alimenta directament amb blocs de carn desossats 
congelats, i consta d'una talladora seguida del picador pròpiament dit. 

- Un Cutter de 325 litres. Aquesta màquina s'alimenta amb la carn picada congelada i 
realitza un picat encara més fi. També serveix per a barrejar altres ingredients amb la 
carn.  

El consum elèctric previst serà de 57 KW. 

5.5. Diagrames d’activitat 

5.5.1. Definició de l’activitat 

Visualització en el plànol I.1. “Introducció de l’activitat: Definició de l’activita” 
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5.5.2. Diagrama de blocs de producció 

Visualització en el plànol  I.2. “Introducció de l’activitat: Diagrama de blocs” 

5.5.3. Diagrama de flux de producció 

 Visualització en el plànol I.3. “Introducció de l’activitat: Diagrama de fluxe” 

5.5.4. Diagrama de maquinària 

Visualització en el plànol I.4. “Introducció de l’activitat: Diagrama de maquinària” 

5.6. Energies. Maquinària i instal·lacions 

5.6.1. Característiques i usos de serveis 

AIGUA DE XARXA 

Aquesta instal·lació és necessària de cara a tots aquells serveis del personal i del públic, és a 
dir, per les aixetes dels serveis públics i vestuaris i també per les dutxes d’aquests (aigua 
calenta escalfada mitjançant energia solar), com també pel que fa a la zona de producció,  
les quatre línies de producció. 

La nau tindrà l’escomesa connectada a la xarxa del polígon industrial d’Inca. Això dona 
garanties de potabilitat de l’aigua i de pressió suficient per satisfer les necessitats, ja que 
d’aquesta manera és més fàcil pagar únicament un cànon de subministrament que no 
realitzar la inversió de creació i manteniment de l’escomesa. 

Per fer front als possibles talls de subministrament que implicarien l’aturada del procés i 
derivarien en pèrdues econòmiques, és preveu la creació d’un dipòsit d’acumulació per fer 
front als possibles imprevistos i per garantir la disponibilitat d’aigua en cas d’incendi. 

- Origen:     Subministrament SOREA 

- Qualitat del subministrament: Potable 

- Temperatura:    Ambient 

- Subministrament a: 

 Aigua tractada 

 Aigua de procés 
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 Aigua de refrigeració 

 Aigua calenta 

 Preses exteriors per a regar 

 Lavabos i dutxes (Aigua freda) 

 Aigua de neteja general  

 Aixetes de cuina 

AIGUA PROCÉS / PURIFICADA 

Les aigües residuals de procés comprenen totes les aigües residuals que es generen en 
l'interior de la fàbrica amb l'excepció de les aigües fecals i les aigües de rebuig.  

Dintre de les aigües residuals de procés s'inclouen, a part de les produïdes en les quatre 
línies de producció, també s’inclou les aigües emprades en el rentat de sales, equips, 
matèries primeres i utillatge.  

L’aigua de procés, abans de llançar-la, serà tractada a la planta osmotitzadora situada en la 
mateixa nau industrial. Una vegada tractada, aquesta aigua es canalitzarà mitjançant una 
xarxa independent enterrada i s’abocarà a un tanc pulmó enterrat de 8 m3 situat al costat 
oest de l’edifici i que condueix l’aigua residual a la depuradora situada al carrer dels sabaters 
al número 20.  

- Qualitat del subministrament: Aigua tractada i osmotitzada  

- Temperatura:    Ambient 

- Pressió de xarxa:   Previst a 5 bars 

- Subministrament a:  

 Procés 

 Generació de vapor B.P  

 Aigua calenta de procés 

 Aigua de refrigeració 
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AIGUA CALENTA 

A través de la xarxa d’aigua, s’obtindrà l’aigua calenta. Per escalfar aquesta aigua s’emprarà 
energia solar tèrmica obtinguda a partir de plaques solars.  Tal com es comenta a l’annex D, 
es realitza un estudi per la instal·lació de plaques solars, que permetrà l’obtenció d’aigua 
calenta. Avui en dia, aquest tipus d’instal·lació és de compliment obligatori pel que fa a les 
noves construccions. 

- Qualitat del subministrament: Aigua desmineralitzada  

- Temperatura:    40 ºC 

- Pressió de xarxa:   Previst a 5 bars 

- Subministrament a:  

 Lavabos i Dutxes 

 Cuines 

AIRE COMPRIMIT 

Aquesta instal·lació es realitzarà per el bon funcionament de les distintes màquines que 
trobem en les quatre línies de producció. Per la instal·lació d’aire comprimit, es té dos 
compressors i un assecador d’aire que estan situats en la sala destinada a l’aire comprimit 
de la nau. 

- Qualitat:   Alimentari. Exempt d’oli  

- Temperatura:   4 ºC 

- Pressió de xarxa:  6 bars 

- Pressió de disseny:  8 bars 

- Subministrament a:  

 Procés 

 Manipulació mercaderies 

 Vàlvules automàtiques 
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VAPOR DE BAIXA PRESSIÓ (BP) 

Un sistema de vapor de baixa pressió és necessari per la zona de producció, en les 
màquines de treball de les quatre línies. Així doncs, les característiques d’aquesta instal·lació 
són les següents: 

- Temperatura:   175 ºC (Vapor saturat) 

- Pressió de servei:  6 bars 

- Pressió de disseny:  9 bars 

- Subministrament a:  

 Procés 

 Acumulador aigua calenta 

VAPOR NET O SANITARI 

Aquest vapor l’obtenim del sistema de vapor de baixa pressió. Es tracta de vapor que permet 
dur a terme l’operació de tractament tèrmic i que és imprescindible en les quatre línies de 
producció.  

- Qualitat del subministrament: Vapor BP  

- Temperatura:    Pendent 

- Pressió de servei:   3 bars 

- Subministrament a:  

 Procés 

GAS NATURAL 

Per un sistema de calefacció en tot l’edifici, l’energia de gas natural serà la que s’empri per 
aquest ús. Es tracta de l’energia més neta, econòmica i confortable que hi ha en aquests 
moments i permet una homogeneïtat i constància del calor.  
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- Qualitat de subministrament:  Xarxa exterior  

- PCI:     12500 Kcal / kg 

- Subministrament a:  

 Calderes de vapor 

ELECTRICITAT 

L’execució de la instal·lació elèctrica s’estudia detalladament en l’annex C i es realitzen tots 
els càlculs necessaris com també es dissenya les distintes línies elèctriques que necessita la 
nau.  

Tot i que es realitza un estudi elèctric, s’ha optat per instal·lar algunes plaques fotovoltaiques 
per l’obtenció d’energia elèctrica. Aquesta electricitat obtinguda mitjançat les plaques no serà 
per un consum propi, sinó que es tracta d’una instal·lació per obtenir uns beneficis 
econòmics. 

- Tensió: 230/400 V a 50 Hz 

- Subministrament a:  

 Maquinària procés 

 Instal·lacions serveis 

 Il·luminació interior i exterior 

NITRÒGEN 

Instal·lació necessària per dur a terme la realització de les quatre línies de menjars preparats. 

- Qualitat del subministrament: Ús alimentari 

- Temperatura:    Pendent de disseny 

- Pressió de servei:   Pendent de disseny 

- Subministrament a:  

 Procés 
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DIÒXID DE CARBONI 

Instal·lació necessària per dur a terme la realització de les quatre línies de menjars preparats. 

- Qualitat del subministrament: Ús alimentari 

- Temperatura:    Pendent de disseny 

- Pressió de servei:   Pendent de disseny 

- Subministrament a:  

 Procés 
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Taula 5.11 - Consums de serveis en el procés productiu

5.6.2. Consums de serveis 

 

 Electricitat Vapor BP 
Vapor 

sanitari 
Aigua 

glicolada 
Gas 

Natural 
Aire 

comprimit
Nitrogen CO2 

Aigua 
procés 

Aigua 
tractada 

 (KW) (Kcal/h) (Kg/h) (Frig/h) (Kg/h) (Nl/h) (Nl/h) (Nl/h) (l/h) (l/h) 

PROCÉS  

Línia de Canelons / Lasanya 72,2 143.500  73.800  26.322 2.638 1.421 579  

Línia de pasta fresca farcida 57,69 28.700 299,3 41.000  33.743 2.638 1.421 123  

Línia de pasta fresca llisa 43,31 22.960 143,5 14.350  27.142 2.638 1.421 123  

Línia de salses fresques 24,89 17.220  14.350  14.940 1.847 995   

Cuina humida 79,91 346.450  49.200  369     

Cuina seca 56,91          

Paletització 16,44     205     

SERVEIS           

Il·luminació 35,65          

Instal·lació vapor 20,5    574    443 1.845 

Instal·lació Gas Natural           

Instal·lació aire comprimit 20,5          

Instal·lació Aigua 41 164         

TOTAL 468 558.994 442,8 192.700 574 102.721 9.762 5.256 1.268 1845 
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6. Execució de l’edifici 

L’actuació és basa en la construcció d’una nau industrial de producció de menjars preparats. 
El conjunt serà un edifici format per planta baixa, on s’ubiquen la zona de producció, 
magatzems, vestuaris, entre d’altres i una primera planta on es situen les oficines. 

La construcció d’aquest edifici necessitarà de preparació del terreny, fonamentació, 
col·locació xarxa de terres, xarxa de sanejament, pavimentació i col·locació dels elements 
que el composaran (pilars, jàsseres, elements de la coberta, pannells i blocs de 
tancament,...etc). 

Aquesta nau es trobarà dividida en dos sectors ben diferenciats. El primer sector englobarà 
la zona d’oficines i la zona de serveis (vestuaris, menjador,..) que ocupa una petita part de la 
planta baixa, situada sota les oficines. El segon sector engloba pràcticament tota la zona de 
realització i producció de l’activitat a desenvolupar a la nau (magatzems, cuines, cambres, 
línies de producció,...). 

El fet de que la nau es divideixi en dos sectors, permet que a l’edifici es realitzin dos tipus 
d’estructures i de disseny: 

- Conjunt estructural 1: Zona de producció 

- Conjunt estructural 2: Zona d’oficines i serveis 

6.1. Conjunt estructural 1: Zona de producció 

Aquest conjunt estructural es realitzarà íntegrament amb elements prefabricats de formigó 
els quals es descriuen als plànols del projecte.  

L’empresa que ens proporciona els elements que es descriuen a continuació és PRAINSA, 
una empresa destinada exclusivament a la construcció de nau prefabricades. 

La solució adoptada per aquest conjunt respon a una solució senzilla, ràpida d’executar i 
raonablement més econòmica respecte a l’altre opció escollida per el conjunt estructural 2. 

D’aquesta manera es té que la solució adoptada és la següent: 

6.1.1. Estructura 

L’estructura és de formigó prefabricat, que forma dues naus iguales de 18,25 m de llum i una 
nau més petita de 15 m de llum. Aquestes distàncies són salvades per una Ondal, que és un 
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element prefabricat de gran llum (2,5 m) amb secció transversal en forma de V oberta, amb 
braços de pendent del 50 %. La distància entre línies paral·leles de pilars es de 10 m. 
Aquestes Ondals descansen sobre bigues d’arriostrament, anomenades bigues H i l’alçada 
lliure baix aquestes bigues H és de 6,2 m. 

Les bigues d’arriostrament són de tipus H de formigó armat prefabricat, de 90 cm de cantell i 
de 50 cm d’amplada. Aquestes bigues suporten el pes de la coberta i de les ondals que  
descansen a sobre dels pilars i en el cap dels quals encaixen mitjançant un nan. 

Els pilars són també de formigó armat prefabricat, de secció quadrada de 50 cm de costat i 
de 6,5 m d’alçada, des de la base de la sabata. Aquests pilars tenen al cap un nan  encaixat 
que servirà per a la col·locació de la biga H.  

La visualització d’aquest elements, com la col·locació de tots ells per la construcció de 
l’estructura corresponent és representa en el plànol 5 “Plantes detallades: Planta baixa i 
Primera planta”, en el plànol 7 ”Seccions”, en el plànol 7a ”Seccions: Detalls constructius I” i 
en el plànol 7b ”Seccions: Detalls constructius II”. 

6.1.2. Coberta 

La solució constructiva adoptada per la realització de la coberta es basa en una estructura 
dent de serra de formigó prefabricat. Així la coberta estarà formada per una seqüència 
repetitiva “d’elements dent de serra”; més concretament s’ha triat l´estructura ondal . Aquests 
elements de tancament descansen a sobre dels braços de les Ondals. 

La recollida de les aigües són vessades en l’interior de les bigues H, des d’una altura 
reduïda, les quals les canalitzen cap als baixants. Els elements de coberta 
s’impermeabilitzen en les zones d’aigua encauades (fons de secció de les V Ondal i de les 
bigues H) i a la resta s’aïllen amb productes flexibles per emmotllar-se a les formes de 
l’estructura, finalment es cobreix aquest aïllament amb elements impermeables o poliester 
translúcid. 

L’element aïllant que emprarem per la coberta és realitza mitjançant la col·locació de 
pannells nervats (marca PERFRISA). Elpannell es composa de dos paràmetres metàl·lics 
amb un nucli d’espuma de poliuretà i de una “tapajuntes”. La “tapajuntes” té per objectiu 
garantir l’estanqueïtat i permet no tenir en compte els vents dominants en el moment del 
muntatge, així es cobreix i es protegeix les fixacions de la corrosió. 

La visualització d’aquest elements de coberta, és representen en el plànol 5a “Plantes 
detallades: Coberta”, en el plànol 7 ”Seccions”, en el plànol 7a ”Seccions: Detalls constructius 
I”, en el plànol 7b ”Seccions: Detalls constructius II” i en el plànol 7c ”Seccions: Detalls 
constructius III”. 
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6.1.3. Tancament 

El tancament consistirà en pannells de formigó prefabricats amb aïllament interior de 
poliestirè expandit de 16 cm d’espessor i 2 m d’amplada, disposats i recolzats 
horitzontament, de forma que es subjectaran mitjançant anclatges als pilars. En quan als 
acabats superficials cara a l’exterior, es disposarà un tractament d’àrid amb color natural o a 
elegir. Aquest tancament deixarà un espai entre pannells per la finestra contínua i tindrà una 
alçada suficient com per a ocultar el dent de serra de la coberta. 

6.2. Conjunt estructural 2: Zona d’oficines i serveis 

Aquest conjunt estructural es realitza mitjançant elements de formigó armat. A diferència del 
conjunt estructural 1, no es realitza mitjançant elements prefabricats.  

La solució adoptada per aquest conjunt no resulta tant senzilla, però és la solució més 
còmoda i la més encertada per l’ús que se li dóna (oficines i serveis del personal). 

Per aquest motiu, la solució adoptada és la següent: 

6.2.1. Estructura 

Es tracta d’una estructura de formigó armat que forma una planta baixa de 3,5 m d’alçada 
lliure sota jàssera i una primera planta de 3,5 m d’alçada lliure.  

Els pilars són de formigó armat (in situ) de secció quadrada de 30 x 30 cm, encastats a la 
fonamentació. Els pilars estan disposats de manera que formen dues naus d’amplada 
distinta, de 5 m i de 7 m a causa de la distribució en planta. Aquests pilars porten l’armadura 
de prolongació necessària per a envainar-los als elements de fonamentació amb ciment tipus 
Grout de 600 kp/cm2 de resistència característica. 

El forjat entre les dues plantes i el forjat superior o de coberta consisteix en unes plaques 
alveolars prefabricades de formigó armat pretensat, tipus AV30-T7Z amb capa de 
compressió de 10 cm i 30 cm de cantell amb massa unitària 384 kg/m2, necessàries per a 
salvar els 18,25 m de llum.  

La visualització d’aquest elements, és representa en el plànol 5 “Plantes detallades: Planta 
baixa i Primera planta”, en el plànol 6 “alçats” i en el plànol 7 ”Seccions” 

6.2.2. Coberta 

La coberta que millor s’adapta en aquest conjunt estructural és la que es coneix com a 
coberta Deck. Aquest tipus de coberta es caracteritza per l’obtenció de cobertes de pendents 
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petites, que en el nostre cas la pendent és d’un 3 %, el que significa que el punt que es troba 
a més altura és de 7,6 m. 

Aquestes cobertes estan formades per unes membranes autoprotegides que permeten 
obtenir un acabat resistent a la intempèrie (autoprotecció) i on el suport resistent està format 
per pannells de xapa grecada, obtenint el suport base omplint-lo amb el sens de la xapa d’un 
material compatible, o bé disposant sobre ella un element rígid, com plaques d’aïllament 
tèrmic, que asseguri el planejat en tota la superfície. Aquest tipus de suport resistent tan sols 
pot ser emprat en cobertes amb una autoprotecció. 

Donat que no seran cobertes transitables, únicament ho seran a efectes del seu 
manteniment o reparació, o del manteniment de les instal·lacions ubicades en ella, sent 
necessari prendre les precaucions adequades per evitar el dany a la membrana. 

La visualització dels elements de la coberta, venen representats en el plànol 5a “Plantes 
detallades: Coberta”,, en el plànol 6 “Alçats” i en el plànol 7c “ Seccions:Detalls constructius 
III” 

Tal com es pot observar en la distribució en planta de l’edifici, hi ha alguns despatxos de la 
primera planta que donen a l’interior de la fàbrica (zona de producció) i no tenen possibilitat 
d’il·luminació natural. Per aquest motiu s’ha disposat de la col·locació d’unes claraboies que 
permetin l’entrada del llum solar. 

5.2.2.1.-  Claraboies 

La coberta de la nau disposarà de claraboies, les quals tindran dues funcions importants: la 
primera correspon a proporcionar llum natural a la zona que no té cap possibilitat d’obtenir-ne 
mitjançant la col·locació de finestres o ventanals; i la segona funció és la de participar en 
l’evacuació de fums en cas de que es produeixi un incendi i poder treure amb més facilitat el 
calor desenvolupat. 

En el nostre cas, tenint en compte que hi ha una altura de 3 metres (altura de la primera 
planta) i que la tasca on es troben col·locades aquestes claraboies no genera ni pols ni 
brutícia, podem arribar fins a un nivell d’il·luminació a una altura de pla de treball de 350 luxs. 
Aleshores, en funció de la distribució en planta,  es disposa de 12 claraboies de 1,20 x 1,50 
metres. 
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Figura 6.1 – Esquema de fixació de la claraboia 

Figura 6.2 – Esquema de l’obertura de la claraboia 

 

 

Aquestes claraboies s’obriran de manera automàtica en cas d’incendi, però és podran obrir 
de manera manual en cas opcional. Això significa que aquestes s’obriran de forma 
automàtica quan la temperatura interior arribi a uns 70ºC, permetent l’evolució dels fums en 
cas d’incendi. Opcionalment és pot facilitar amb manivela, politges i cables per la seva 
obertura manual des de l’interior, cobrint així les dues funcions (evacuació de fums i 
ventilació). 

 

 

6.2.3. Tancament 

El tancament d’aquesta zona serà distint en el conjunt estructural 1. És realitzarà mitjançant 
blocs de formigó prefabricats. El tipus de bloc de formigó prefabricat que es farà servir com a 
tancament, és un nou tipus de bloc dissenyat només a Balears. Aquesta marca és el bloc 
mallorquí AISBLOC. 

AISBLOC aconsegueix que aquest element sigui un bloc estructural d’alta resistència 
mecànica i acústica de màxima estabilitat i gran seguretat en cas d’incendi. A més, aquest 
element està format de múltiples parets intermèdies que eviten un pont tèrmic entre cambres. 
La grandària del bloc mallorquí permet reduir el pes i que sigui més fàcil el seu manejament. 

Col·locant aquest blocs suprimim el fet d’haver de realitzar expressament l’aïllament, ja que 
aquests estan fabricats per aconseguir un bon aïllament tèrmic i acústic, com també el de 
tenir una bona resistència a compressió i a absorció. Però la característica més important i la 
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Figura 6.3 – Bloc mallorquí AISBLOC 

que més interessa al proveïdor, és que el bloc AISBLOC té una resistència al foc molt 
elevada (RF180 – RF240). 

 

 

Per altre banda, és important que els tancaments exteriors realitzats mitjançant blocs de 
formigó no pateixin a flexió, i per tant, es col·locaran entre aquests blocs de formigó el que 
anomenem Armadura Tendel o Murfor. 

L’armadura Tendel és tracta d’una armadura prefabricada consistent en dos filferros 
paral·lels units mitjançant punts de soldadura a un filferro central continu en zig-zag, en un 
mateix pla. 

Aquestes armadures tenen moltes avantatges: 

 -  Augmenten la resistència a compressió de les obres    
 -  Augmenten la rigidesa de la construcció      
 -  Son molt efectives per evitar la formació d’esquerdes    
 -  Al tenir un espessor mínim, és col·loquen fàcilment entre les juntes dels blocs de    
 formigó. 

El tipus d’armadura Tendel que es farà servir serà la que es denomina com a RND, que és 
tracta de filferros circulars i que s’empren per obres de fàbrica amb juntes de morter. Els 
filferros tindran un diàmetre de 40 mm. L’espessor d’aquests és petit perquè d’aquesta 
manera és podran col·locar dintre de les juntes dels blocs 
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Figura 6.4 – Armadura Tendel o Murfor 

 

 

6.2.4. Acabat 

Quan finalitza el tancament mitjançat els blocs de formigó, aquests es recobreixen per una 
capa del que anomenem morter i que s’empra per façanes de grans dimensions. Aquesta 
capa és una mescla que conté formigó i que permet que la paret sigui resistent a la humitat i 
a la pluja. Un vegada és té feta aquesta capa finalment és recobreix de pintura plàstica. 

 





Implantació d’una indústria de menjars preparats a Inca  Pág. 59 

 

7. Estimació de pressupost 

Els preus aquí exposats de les diferents partides, s’han obtingut observant els preus donats 
per una empresa d’enginyeria i relacionant aquests a les característiques del projecte. Són 
doncs, unes dades estimatives ja que el preu real serà el que facturin de debò els industrials. 

 

Concepte Partida Preu 

 Enderrocs i transport abocador 14.021,03 € 

 Neteja i esbrossada de terreny i transport 
abocador 6.538,84 € 

 Moviment de terres 15.740,96 € 

 Fonaments 56.343,60 € 

 Estructura 123.450,68 € 

Obra civil nau Tancaments 167.684,40 € 

 Coberta 116.414,28 € 

 Solera formigó i graves 77.258,76 € 

 Finestres 24.055,71 € 

 Portes 14.433,43 € 

 Pintura 118.273,93 € 

 Paviment 28.204,36 € 

Urbanització Il·luminació 6.204,96 € 

 Vallat 11.705,72 € 

 Sanejament 32.842,08 € 

 Electricitat (Instal·lació + legalització) 124.471,57 € 

Instal·lacions Climatització i ventilació (Instal·lació + 
legalització) 139.814,14 € 

 Instal·lació solar (no inclou la instal·lació 
fotovoltaica) 92.668,80 € 

 P.C.I. (Instal·lació) 45.780,57 € 

 Telecomunicacions 3.367,94 € 

 Aire comprimit 61.905,21 € 
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 Subtotal 1.281.180,95 € 

Total edifici 16 % IVA 204.988,95 € 

 Total Edifici 1.486.169,90 € 

 

 Despeses de tota la instal·lació 1.354.639,10 € 

Inversió inicial 16 % IVA 216.742,26 

Instal·lació 
fotovoltaica 1er any (2008) -100.000 € 

 

Subvenció donada 
per el Govern de les 
Illes Balears 2on any (2009) -300.000 € 

 
 Total instal·lació fotovoltaica 1.171.381,36 

 

  Certificat compatibilitat urbanística 472,23 € 

  Taxa 4.250,09 € 

Tramitacions 
Ajuntament 

Llicència 
ambiental Impost 5.048,50 € 

  Taxa 4.450,07 € 

  

Llicència 
d’obres Impost 10.681,78 € 

  Total Tramitacions 24902,67 

 

 Projecte per cert. Comp. urbanística 1.803,04 € 

 Projecte ambiental 5.745,68 € 

 Projecte bàsic + estudi de seguretat i salut 32.715,31 € 

Honoraris 
enginyeria Projecte d’execució 52.864,2 € 

 Direcció execució i coord. seguretat i salut 63.797,52 € 

 Subtotal 156.925,75 € 

 16 % IVA 25.108,12 € 

 Total Enginyeria 182.033,87 € 
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Concepte Partida Preu 

 Edifici i instal·lacions 1.486.169,90 € 

Pressupost Instal·lació fotovoltaica 1.171.381,36 € 

total del  Tramitacions Ajuntament 24.902,67 € 

projecte Enginyeria 182.033,87 € 

 TOTAL PROJECTE 2.864.487,80 € 

 

 

 

Taula 7.1 - Pressupost estimat del projecte 
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8. Normativa d’aplicació 

Normes de caire general: 

- Decret 462/1971 (Ministerio de la Vivienda B.O.E. 24/03/71 – núm. 71) de l’11 de Març: 
Normes sobre redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació. (Modificat por el Reial 
Decret 129/1985, del 23 de gener 

- Ordre Ministerial (Ministerio de la vivienda) de 4 de Juny de 1973: Plec de Condicions 
Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura. 

- Reial Decret 556/1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo BOE: 23/05/89 – núm. 
122) de 19 de Maig: Dimensions mínimes sobre accessibilitat als edificis. 

- Ordenances de l’Ajuntament d’Inca (Illes Balears):       
 * Reglaments de planejament (Decret 2159/1978)     
 * Reglaments de gestió urbanística (Decret 3288/1978)    
 * Reglaments de disciplina urbanística (Decret 2187/1978) 

Normes d’activitat: 

- Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les 
illes Balears (BOIB 152, 28-10-2006). 

- El codi tècnic de l’edificació (CTE): 

 Part II: Documents Bàsics (DB)       
 - Estalvi d’Energia (DB-HE)       
 - Salubritat (DB-HS)        
 - Seguretat en cas d’incendi (DB-SI)      
 - Seguretat d’Utilització (DB-SU) 

- Decret 20/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de supressió de barreres 
arquitectòniques. 
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Normes de caire específic (indústria alimentària): 

- Reial Decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les normes d’higiene 
per l’elaboració, distribució i comerç de menjars preparats. 

- Reial Decret 202/2000, de l’11 de febrer, pel qual s’estableixen les normes relatives als 
manipuladors d’aliments. 

- Reial Decret 2207/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes d’higiene 
relatives als productes alimentosos. 

- Reial Decret 1904/1993, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix les condicions sanitàries de 
producció i comercialització de productes de carn i d’altres determinats productes d’origen 
animal. 

- Reial Decret 1254/1991, de 2 d’agost, pel qual es dicten normes per a la preparació i 
conservació de la maionesa d’elaboració pròpia i altres aliments de consum immediat en els 
quals figuri l’ou com ingredient. 

Estructura i sostres: 

- El codi tècnic de l’edificació (CTE): 

 Part I: Disposicions generals d’aplicació del CTE. S’enuncien les Exigències 
Bàsiques de compliment obligatori per els edificis i es defineixen els tipus de 
projectes. 

 Part II: Documents Bàsics (DB)       
 - Seguretat Estructural (DB-SE)      
    1. Accions en l’Edificació (DB-SE AE)     
  2. Acer (DB-SE A)       
  3.- Ciments (DB-SE C)       
  4.- Fàbrica (DB-SE F) 

- Reial Decret 2661/1998 de 11 de Setembre (BOE 6/24/1999): EHE “Instrucció de Formigó 
estructural” 

- Reial decret 642/2002, de 5 de juliol (BOE 12/07/2002, núm.166): EFHE “Instrucció per el 
projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats amb elements 
prefabricats”.   
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- Reial Decret 1630/1980 sobre la Fabricació i Ús d’Elements Resistents per plantes i 
Cobertes. 

- Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, per el que s’aprova la norma de Construcció 
Sismorresistent. Part general i d’edificació (NCSE-02) 

- Normes tecnològiques de l’Edificació  (NTE) 
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Conclusions 

En la implantació d’una indústria són necessaris bàsicament dues parts a diferenciar. Per 
una banda, el projecte d’activitats, pel qual es defineix totalment l’activitat de la indústria a 
implantar, i en el que la part més important és la forma en que aquesta afecta al mediambient 
i a l’entorn entre el qual es vol realitzar. Per l’altra banda, i una vegada l’activitat ha estat 
acceptada i aprovada per l’organisme competent a tal efecte, es procedeix a la construcció 
de l’edifici que acollirà dita activitat mitjançant un projecte constructiu, el qual també requereix 
d’estudis previs com el de compatibilitat urbanística. 

El present projecte acull tots els aspectes i estudis necessaris requerits per a la implantació 
d’una indústria de menjars preparats a Inca (Mallorca), incloent la part referent a algunes 
instal·lacions (protecció contra incendis, instal·lació elèctrica).  

És a dir, per una banda es realitza el projecte d’activitats, mitjançant la definició completa de 
l’activitat, l’estudi d’impacte ambiental, l’estudi de compatibilitat urbanística, protecció contra 
incendis,.. El qual servirà per a la obtenció de la Llicència d’Activitats, de la Llicència 
Ambiental i del Certificat de Compatibilitat Urbanística. 

De forma més breu és realitza un estudi constructiu mitjançant la definició de le’difici destinat 
a albergar-la, ésa dir, definint l’estructura, tancaments i la coberta. 

Per tant aquest projecte conforma un complet projecte d’enginyeria de la construcció. 
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La naturalesa d’aquest projecte, el qual s’ubica dins la branca de la enginyeria de la 
construcció, fa que la seva elaboració es dugui a terme a partir de normatives i reglaments 
els quals es troben en l’apartat 7 “Normativa aplicable”. 

 

 


