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Resum. El projecte consisteix en el disseny i càlcul d’una nau industrial per a la fabricació de materials aïllants. La nau s’ha 

dissenyat de peces de formigó prefabricat del fabricant “Prefabricats Pujol”. 

En el projecte ens centrem en l’estudi del terreny, la distribució de la nau segons les necessitats que té l’empresa, l’estudi 

detallat de cada tipus de peça utilitzada, el càlcul estructural a l’igual que el càlcul de les accions que poden afectar a 

l’estructura i el dimensionament de tota la fonamentació, incloent les sabates i les bigues centradores o de lligat. També s’ha 

realitzat tot el disseny i la representació en Autocad de totes les vistes, en plànols. 

 

Abstract. The project involves the design and calculation of an industrial unit for the manufacture of insulating boards. The 

industrial unit has been designed of concrete precast's pieces manufactured by "Prefabricats Pujol." 

The project will focus on the study of the land, the distribution of the ship, according to the needs that the company has, the 

detailed study of each piece type used, the structural calculation as to the actions that can affect the structure and the size of 

the entire foundation, including shoes and centring beams or tied beams. The design has been made entirely in Autocad, 

representing all the views in planes.  
  

  

1.   Introducció 
  

El present projecte té com a finalitat el disseny i 

càlcul d’una nau industrial de formigó 

prefabricat apte per a la producció de materials 

aïllants com XPS (poliestirè extruït) i EPS 

(poliestirè expandit). 

 

Amb aquest es vol aconseguir ampliar els 

coneixements adquirits a la Universitat i poder-

los aplicar a un cas real. Així, es pretén tenir uns 

criteris consolidats del tipus de construcció amb 

el que estem treballant. 

De la mateixa manera aprofundir dins un camp 

que no es coneix molt com és el prefabricat de 

formigó [3], utilitzat per a la construcció de la 

nau, i seguir les normes que necessita la nau per 

a poder produir aquests tipus de material. 

 

La primera part del projecte consisteix en la 

descripció de la parcel·la on ens trobem, quins 

requeriments previs s’han de complir i la 

descripció funcional de la nau que dissenyarem. 

A més a més, també es defineixen les zones que 

hi ha i quina superfície te cada una. 

 



A la segona part del projecte, es fa la definició 

dels elements que hem elegit pel disseny de la 

nau, el càlcul estructural, el càlcul de les accions, 

l’estudi geotècnic per a la definició del terreny i 

poder saber quina és la càrrega admissible a 

l’hora de calcular els fonaments i per últim el 

disseny de la nau amb els seus respectius plànols. 

 

Finalment es treuen les conclusions del projecte 

segons el que s’ha observat. 

  

  

2.   Mètode de treball 
  

El primer requeriment necessari per dur a terme 

el projecte és disposar d’una parcel·la que 

acompleixi totes les característiques 

indispensables. També s’ha de conèixer la 

legislació per saber quines limitacions i/o 

obligacions hem de tenir en compte a l’hora de 

fer el disseny. Tot seguit, s’ha d’estudiar 

l’orientació de la nau, en funció de les 

dimensions de la parcel·la per afavorir al màxim 

l’aprofitament de la radiació solar. 

 

La nau industrial es situarà en el C/ Gremi de 

Sabaters, núm. 28, amb el Codi Postal 07009, en 

el municipi de Palma de Mallorca. Aquesta 

s’establirà en el polígon industrial de Son 

Castelló en la zona M3a, parcel·la 09. Així que 

el sòl de la parcel·la on s’ha de construir està 

qualificat com a terreny industrial. [5] 

Té una superfície de quatre mil nou-cents sis 

metres quadrats (4.906 m2), de forma 

sensiblement rectangular. 

La superfície construïda en planta sobre la que 

s’intervindrà serà de dos mil nou-cents vint-i-tres 

amb vuitanta-quatre metres quadrats (2.923,84 

m2). La planta de la nau no tindrà una forma 

rectangular uniforme, sinó que consta de dos 

rectangles, un de seixanta amb vuitanta per 

quaranta-quatre amb vuitanta metres quadrats 

(60,80 x 44,80 m2) i l’altre de deu per vint metres 

quadrats (10 x 20 m2), ambdós alineats per la 

façana principal. 

Constarà d’una alçada màxima de onze amb 

zero-cinc metres lineals (11,05 m). Tot això farà 

que la construcció tingui un perímetre total de 

dos-cents trenta un amb vint metres lineals 

(231,20 m). 

 

La nau es dividirà en dos establiment diferents. 

Un serà el complex de les oficines, lavabos i 

vestuaris, i l’altre serà la nau on s’hi durà a terme 

la producció i l’emmagatzematge. 

Les oficines tindran unes dimensions en planta de 

vint per deu metres quadrats (20 x 10 m2); mentre 

que la nau tindrà unes dimensions de quaranta-

quatre amb vuitanta per seixanta amb vuitanta 

metres quadrats (44,80 x 60,80 m2). Els dos 

establiments seran de planta baixa. 

 

En la següent figura 1 es mostra un dibuix lineal 

de la nau, dividida per establiments. 

  
Fig.  1  –  Distribució  de  la  nau  

Un cop ja tenim la definició del que serà la nau 

feta,  passem a  definir els elements estructurals i 

constructius de la nau. 



Abans d’això hem de fer un estudi del terreny per 

a saber quines característiques ens trobarem i en 

funció d’això dissenyar uns fonaments adequats.  

Segons el Codi Tècnic de l’Edificació ens trobem 

en un terreny classificat com a T-1 (taula 6.3.) i 

volem dur-hi a terme una construcció del tipus C-

1 (taula 6.2.). Això implica un terreny favorable 

i una construcció de menys de 4 plantes i una 

superfície construïda de més de 300 m2. 

 

En el mapa geològic de Mallorca (Figura 2) 

podem observar més o menys el tipus de terreny 

en el què ens trobem. En el nostre cas la parcel·la 

es troba en una zona de limolites, argiles 

vermelles i  amb cants de calcàries. 

  

  
Fig. 2 – Mapa geològic de Mallorca segons IGME 

(Instituto Geológico y Minero de España) 

 

La càrrega admissible del terreny és de 3 kg/cm2 

que equival en el S.I. a 3·105 N/m2. Aquestes 

dades ens fan arribar a la conclusió que la millor 

cimentació és de uns 0,3 - 0,5 m del tipus sabates 

arriostrades, calculades a flexió. 

En la segona part del projecte passem a fer els 

plànols i la definició dels elements a utilitzar per 

obtenir les reaccions i els moments que han 

d’absorbir les sabates. 

Tots els elements estructurals bàsics, de la 

mateixa manera que els suports de coberta i les 

corretges, així com els tancaments  exteriors, es 

realitzaran íntegrament d’elements de formigó 

prefabricat del fabricant “Prefabricats Pujol” [1]. 

Per tant, el seu disseny i càlcul estaran estipulats 

pels sistemes de fabricació i construcció de 

l’empresa. 

 

La única part de la nau que no estarà 

prefabricada, serà la fonamentació, la qual es 

formigonarà en el moment segons el disseny i els 

càlculs estipulats. 

La nau constarà de 25 pilars enquestats en 

sabates individuals, les quals estaran arriostrades 

entre sí. 

Hi ha 10 pilars que van alineats 5 a un costat i 5 

a l’altre (a la part més llarga de la nau) formant 

pòrtics centrals cada 10 metres. A una distància 

de 10 metres respecte els centrals hi trobem els 

pòrtics extrems i aquests tindran pilars 

entremitjos, per tal de donar major rigidesa a 

l’estructura en front de les càrregues de vent que 

reben les façanes. 

D’aquesta manera obtenim un espai diàfan en el 

centre de la nau que no condiciona la distribució 

d’espai d’aquesta. 

Aquests pilars s’encarregaran d’aguantar les 

jàsseres, per a poder-hi carregar les plaques 

alveolars, les corretges i les plaques talla-foc. 

La única part de la nau que té dos nivells són les 

oficines, que es prepararan per a un possible 

segon pis a llarg termini o una zona extra de 

magatzem. Aquesta part estarà  

formada per jàsseres, plaques alveolars i un  

paviment de formigó. 

Els pilars de tipologia forquilla, és on es 

recolzaran les jàsseres de coberta de pendent 

variable. D’altres també seran de tipologia 

forquilla però tindran incorporat cartel·les per al 

recolzament de jàsseres, en   aquests hi aniran 

jàsseres de secció constant o pòrtics de riostra 

frontal. 

  



Tota l’estructura de la nau és isostàtica, degut a 

què està formada per elements prefabricats 

disposats mitjançant unions articulades. 

 

A causa del disseny estipulat, ens trobem amb 

l’acció permanent del pes propi, el qual de cada 

element és el següent: 

 

Fig. 3 – Pes propi de cada element estructural [1] 

 

Per l’altre costat, tenim les accions variables, on 

trobem la sobrecàrrega d’ús amb un valor de 

càrrega uniforme de 5 kN/m2, el vent amb un 

valor de pressió de 0,6916 kN/m2 i un valor de 

succió de 0,2964  kN/m2, la neu amb un valor de 

0,2 kN/m2 i finalment el sisme que en el nostre 

cas no cal considerar-lo per què estem en un valor 

menor de 0,04   d’acceleració sísmica [2],[4].  

Després de calcular tots aquests valors i 

juntament amb l’estructura ens trobem el la 

situació de càrrega de cada pilar, la qual 

utilitzarem per a fer el dimensionament de la 

fonamentació amb l’ajuda del programa 

informàtic CYPE.    

  

Fig.  4  –  Accions  introduïdes  al  CYPE  

 

  

  

Elements Pes propi 

Canal rostre tipus 

“H” 

210 kg/ml 

Corretges per 

coberta 

0.54 kg/ml 

Jàssera de secció 

contant 

860 kg/ml 

Jàssera per a 

forjats 

119.06 kg/ml 

Jàssera de pendent 

variable 

43.386 kg/u 

Placa alveolar per 

forjats 

320 kg/m2 

Pòrtic rostra 

frontal T-50 

210 kg/ml 

Pòrtic riostra 

frontal T-85 

376 kg/ml 

Placa tallafocs 333 kg/m2 

Tancaments 350 kg/m2 

Panells Sandwich 20 kg/m2 

Referència  pilar  N  (kN)   Mx  (kN·m)  My  (kN·m)  

A   215.53   3.24   -182.59  

B   623.92   306.29   -37.83  

C   624.78   337.99   0.00  

D   627.78   337.99   0.00  

E   624.78   337.99   0.00  

F   624.78   317.29   14.62  

G   741.60   -26.76   215.27  

H   534.37   91.14   -45.99  

J   119.57   -1.38   -337.19  

K   538.91   -9.96   248.09  

L   777.19   -88.41   -13.99  

M   115.23   -1.15   -321.03  

N   623.10   13.50   322.43  

P   501.40   -97.81   -68.65  

R   110.09   -1.37   -294.26  

S   201.82   -10.38   260.09  

T   110.09   -1.32   -283.25  

V   201.26   -6.64   248.51  

W   114.56   -1.54   -132.82  

X   453.66   363.55   16.02  

Y   453.66   404.19   1.75  

Z   453.66   404.19   0.05  

AA   453.66   404.19   -1.33  

AB   453.23   378.72   -12.37  

AC   172.87   -169.07   -8.70  



  
Fig. 5 – Planta de la nau 

  

Finalment, el CYPE ens fa el dimensionament de 

les sabates i les bigues centradores i de lligat, 

corregint les mides que nosaltres li hem donat a 

priori, de manera que ara són més grans. 

Depenent dels esforços que ha d’absorbir cada 

sabata, les dimensions canvien. També hi ha que 

tenir en compte on estan situades, ja que en la 

mitgera amb el veí les sabates han de ser 

excèntriques, en canvi a la façana que dona al 

carrer hi ha prou terreny per a poder-les fer 

centrades. 

  

  
Fig. 6.8. – Fonamentació nau 

 

Per un costat trobem que només hi ha tres bigues 

centradores, la que uneix els pilars T-W que és 

del tipus VC.S-2, la que uneix els pilars V-AC 

que és del tipus VC.T-2 i per acabar la que uneix 

els pilars L-P que és del tipus VC.S-3. La resta 

son bigues de lligat del tipus C.1. Les 

característiques de cada un dels tipus queda 

definit en la següent figura: 

  

  

  
Fig. 6 – Tipus de bigues fonamentació 

  

Per l’altre costat les sabates queden de la següent 

manera: 

  

  

  

  

  

  



 

Taula. 6.8. – Característiques de totes les sabates calculades de la nau 

  

Per acabar, l’aïllament de coberta es farà amb 

panells “Sandwich” de xapa d’acer interior i 

exterior, l’interior dels quals esta aïllat. 

L’espessor del panell elegit serà de 5 cm amb una 

pendent del 6% a l’igual que les jàsseres de 

coberta.  

Un color platejat, perfil mixta i acabat interior 

superficial. Aquests panells venen fixats 

mecànicament amb un tipus de corretja 

estructural, perns i elements de fixació, 

juntament de juntes i remats perimetrals, entre 

d’altres peces. [6] 

  

3.   Conclusions 

 
Aquest projecte es va iniciar, a causa d’unes 

pràctiques en empresa. 
L’empresa esta estudiant la viabilitat d’ampliar i 

construir una nova nau, la qual cosa em va oferir 

la oportunitat de fer-ho jo. 
 

 

 

Quan em van assignar el projecte, havia d’elegir 

entre una estructura de formigó o una d’acer per 

a començar el disseny. 

 

En el meu cas, a la universitat sempre havia fet  

casos amb   estructures d’acer, i vaig preferir 

endinsar-me dins un tema nou i diferent per a 

poder conèixer-lo millor, d’aquesta manera 

poder tenir la base cara en el futur de les dues 

modalitats d’estructuració en naus industrials.  

  

També és cert, que per a la utilitat que li volen 

donar els de l’empresa és preferible construir la 

nau amb formigó prefabricat, ja que no tens una 

demanda concreta en quan a l’estètica. Cal 

destacar que el tema econòmic també es fa notar 

d’elegir un tipus a un altre. El formigó prefabricat 

és més econòmic. 

 

L’empresa on he fet les pràctiques (Prefabricados 

Menorca, S.L.) com bé indica el nom, es 

dediquen al món del formigó prefabricat i ha 

estat una avantatge en quan a l’hora de fer el 

QUADRE D’ELEMENTS DE CIMENTACIÓ 

Referència 
Dimensions 

(cm) 

Cantell 

(cm) 

Armat 

inferior X 

Armat 

inferior Y 

Armat 

superior X 

Armat 

superior Y 

B,D,F,G,P,

K,L,AC 
220x220 165 13∅16c/26 8∅16c/26   

W 85x85 140 4∅12c/20 5∅16c/16   

A,C,E 220x220 130 7∅20c/30 11∅12c/19 9∅12c/25 9∅12c/25 

H,J,M,N,R

,S,T,V 
210x420 175 32∅12c/13 11∅16c/18 32∅12c/13 16∅12c/13 

X,Y,Z,AA,

AB 
390x200 165 7∅20c/30 15∅16c/26 8∅16c/26 15∅16c/26 



projecte perquè m’han introduït molts conceptes 

nous que no sabia i m’han ajudat molt. 

  

Com a conclusió principal del projecte, ha estat 

poder aplicar conceptes ja treballats a la 

universitat (EPSEVG) com el càlcul de les 

accions, el disseny en Autocad...però també la 

introducció de conceptes nous, com per exemple 

la composició del formigó, quines diferències hi 

ha entre el formigó armat o pretesat. Per altra 

banda, la execució en obra d’aquests tipus de 

peces o la manera de fer les sabates o la 

fonamentació de la nau, en general. 

 

Cal emfatitzar, que ha estat un tema que m’ha 

agradat molt i que he trobat molt interesant, i que 

amb aquest projecte he après moltes coses noves 

i a treballar en equip, cooperant amb altres 

persones que t’aporten coneixements nous. 
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