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Resum 
El projecte consisteix en dissenyar una nau industrial 
que compleixi uns criteris de sostenibilitat per poder 
minimitzar el consum de recursos i també perquè els 
seus materials siguin reciclables un cop es vulgui 
desmuntar. Per realitza-lo, s’ha hagut de dissenyar i 
calcular l’estructura de la nau, comprovant els 
resultats amb un suport informàtic. També s’han fet 
els plànols dels diferents elements que conformen la 
nau, el cost final que tindrà el projecte i la 
organització de les obres. 
 

1. Objectius 
L’objectiu d’aquest projecte de final de grau és el de 
dissenyar i calcular una nau industrial. Es pretén fer 
una estructura d’acer formada per diferents pòrtics 
separats una certa distància, amb un tancament de 
panells sandwich. Es pretén que l’estructura permeti 
tenir una zona diàfan per poder aprofitar millor 
l’espai. Un requisit important pel seu disseny és que 
contingui elements que permetin tenir una nau que 
consumeixi els mínims recursos, i que es pugui 
reciclar els materials que la composen. 
 
Per poder arribar al disseny final, s’ha seguit una sèrie 
de passos: 

• Localització d’un solar que permeti construir la 
nau industrial amb les característiques 
desitjades. 

• Establir els requisits que ha de complir la nau, 
en aquest cas, s’ha volgut introduir algun 
element sostenible. 

• Disseny de la nau i elecció dels materials a 
utilitzar, fent que compleixi la normativa. 

• Càlcul de la nau, escollint el perfil més 
favorable per a cada barra, tenint en compte la 
funció que farà. 

• Comprovar els resultats amb un suport 
informàtic. 

• Seleccionar el tancament que tindrà la nau, així 
com els paviments i els murs. 

• Dibuixar els plànols. 
• Realitzar un pressupost del projecte. 
• Crear un planning de la organització de les 

obres. 
 

2. Situació 
La nau es situarà al Polígon Industrial Sant Pere 
Molanta, al municipi d’Olèrdola. La parcel·la tindrà 
una superfície de 6000m2 i ja està acondicionada per 
construir-hi. Es situaran dos naus juntes de 24m de 
llum i 36m de longitud cada una. Tindrà una coberta a 
dos aigües. Els pilars tindran una alçada de 8m i la 
estructura total serà de 12m. 
 

3. Normativa 
Per poder dur a terme aquest projecte s’han de seguir 
una sèrie de normatives: 

• Codi tècnic de l’Edificació (CTE) [1]: Estableix 
les restriccions que els edificis han de seguir en 
referència a la seguretat i la habitabilitat.  

• Pla d’ordenació Urbanística Municipal 
d’Olèrdola (POUM): Permet classificar el sòl 
per tal d’establir un règim jurídic, definint el 
model d’implantació urbana i les 
determinacions per al desenvolupament 
urbanístic, definir l’estructura general de 
l’ordenació urbanística del territori i les pautes 
per fer-ne el desenvolupament i determinar les 
circumstàncies que poden produir la seva 
modificació o revisió. Com es pot comprovar a 
la taula 1, la nau compleix amb la normativa. 
 
 

 



Taula 1. Comparativa entre valors de la normativa i del projecte. 

 

4. Estructura 
L’estructura proposada per construir la nau estarà 
formades per barres d’acer laminar S275 i acer 
conformat S235. Els perfils utilitzats en l’estructura 
són perfils normalitzats. 
 
L’encavallada que s’utilitzarà en aquest projecte serà 
una encavallada americana, com mostra la figura 1, 
simètrica a dos aigües, amb una llum de 24m i una 
alçada de 4m. 

Fig. 1. Esquema del pòrtic amb l’encavallada americana. 
 
Els pilars de la nau seran de tipus HEB 300, units als 
fonaments amb unions rígides a través de plaques 
d’ancoratge, mentre que la unió amb l’encavallada 
serà en un extrem d’aquesta amb una unió soldada, 
mentre que l’altra extrem permetrà el desplaçament 
sobre la direcció paral·lela al pòrtic. 
 
El conjunt de l’encavallada amb els pilars formen un 
pòrtic, i cada una de les naus tindrà un total de 9 
pòrtics separats 4,5m. 
 

Per unir els diferents pòrtics s’utilitzaran bigues de 
lligat amb un perfil IPN 300, donant una major 
estabilitat i rigidesa als pòrtics. 
 
La nau s’arriostrarà amb creus de Sant Andreu per tal 
de donar una major resistència a l’estructura. 
S’utilitzaran perfils IPE 100. 
 
L’estructura ha de suportar unes accions que variaran 
segons la zona on es trobi la parcel·la, i són: 

• Pes propi: Pes de l’estructura i els elements que 
la componen. 

• Sobrecàrrega d’ús: Referent als objectes que es 
poden situar sobre l’estructura, simulant una 
càrrega uniformement distribuïda. 

• Vent: Força que exerceix el vent sobre els 
laterals i la coberta. 

• Sobrecàrrega de neu: S’ha de tenir en compte la 
quantitat de neu que es pot acumular a la 
coberta per tal de dimensionar correctament la 
nau. 

• Accions tèrmiques: Accions produïdes per les 
deformacions degudes als canvis de 
temperatura. Segons la normativa, no s’ha de 
considerar aquesta acció quan l’estructura no 
tingui elements continus superiors a 40m. 

 
Els fonaments dels pilars estaran formats per sabates 
aïllades. Cada una d’aquestes sabates tindrà unes 
dimensions de 280x280x65 cm, serà de formigó HA-
25, i amb un armat superior i un d’inferior d’acer 
corrugat B500S. 
 
A més de l’estructura, també es vol cobrir el paviment 
amb formigó, tan a l’exterior com a l’interior de la 
nau, exceptuant la zona d’oficines i vestidors, on el 
col·locarà rajoles de ceràmica de 20x20cm. 
 

5. Sostenibilitat 
Per tal de fer la nau consumeixi el mínim de recursos 
possibles, s’han introduït una sèrie d’elements que 
permetran reduir tan el consum energètic com el 
d’aigua. S’han previst quatre sistemes que permetran a 
la nau ser més autosuficient: 

• Recollida d’aigües pluvials: S’ha previst la 
instal·lació de canalons que recullin l’aigua de 
la pluja i que s’emmagatzemi en un dipòsit 
d’aigua situat dins la nau. L’aigua de pluja 
podria ser utilitzada pel reg de la zona verda i 
per la recàrrega de les cisternes dels lavabos. 

 NORMATIVA PROJECTE 
Parcel·la mínima 2000 m2 6000 m2 
Façana del carrer mínima 30 m 77,63 m 

Coeficient d’edificabilitat 1 m2st/m2s 0,31 
m2st/m2s 

Ocupació màxima de la 
parcel·la 50% 29% 

Alçada màxima 15 m 12 m 
Distància 
mínima 
d’edificació 

A vial 10 m 20 m 
Altres 
límits 10 m 15 m 

Tanca 
perimetral 
màxima 

Material 
massís 0,8 m 0,8 m 

Calat o 
vegetal 1,2 m 1 m 



• Plaques solars: Sobre la coberta es situaran 
plaques solars que captaran la llum i que 
permetran fer ús de diferents aparells 
electrònics. 

• Lluernes de coberta: A la coberta també es 
situaran uns panells de policarbonat que 
permetran l’entrada de llum solar dins la nau, 
reduint el consum d’energia elèctrica. 

• Il·luminació: S’utilitzarà uns llums LED per 
il·luminar la nau perquè creen poc impacte 
ambiental ja que el seu consum energètic és 
baix a causa de les poques emissions de calor. 

 
La nau també està pensada per ser reciclada un cop 
aquesta deixi de complir la seva funció i es vulgui 
desmuntar: 

• Acer: És un element que pot ser reciclat un 
numero il·limitat de vegades sense perdre les 
seves propietats. El seu reciclatge passa per 
fondre l’acer i crear nous objectes amb aquell 
acer. 

• Panell sandwich: L’interior format per escuma 
de poliuretà s’ha de portar a una planta de 
tractament, on bé es fon (perdent algunes 
propietats) o es tracta químicament, trencant les 
cadenes de polímers, obtenint el monòmer 
inicial. 

• Paviment: S’ha de separar els diferents 
elements que el conformen, i posteriorment es 
porta a una planta de trituració, on es redueix la 
mida dels elements. 

 

6. Pressupost 
Per la realització del pressupost s’ha tingut en compte 
tots els factors que influeixen el cost final de la nau, 
incloent el moviment de terres o l’acer utilitzat. 

7. Organització de les obres 
A partir de l’estudi d’organització i desenvolupament 
de les obres, es pot concloure que les obres duraran 54 
dies hàbils (11 setmanes). 
 

8. Conclusions 
Un cop fet l’estudi de l’estructura i la posterior 
comprovació, es pot dir que la nau es pot construir 
complint la normativa vigent i els criteris de 
sostenibilitat.  
 
La nau es situarà al centre de la parcel·la. Tota 
l’estructura estarà formada per bigues d’acer, amb un 
tancament lateral i de coberta amb panells sandwich. 
El terra serà de formigó exceptuant la zona d’oficines, 
on hi haurà rajoles de ceràmica. 
 
Els elements sostenibles permetran reduir la quantitat 
de recursos energètics obtinguts de la xarxa, fent que 
la nau sigui més autosuficient. 
 

8. Referències 
[1] Codi Tècnic de l’Edificació. Document aprovat 
per la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE) 
38/1999. 
[2] Pla d’ordenació Urbanística Municipal. tramitat 
d’acord amb el Decret Legislatiu 1/1990. 
 
 

1. Moviment de terres   6.970,20 € 
2. Fonaments   24.778,32 € 
3. Estructura   131.153,47 € 
4. Tancaments   133.357,01 € 
5. Paviments   54.505,66 € 
6. Tanca perimetral   3.629,70 € 
7. Recollida d'aigües   2.678,76 € 
8. Plaques solars   53.520,00 € 

    
Subtotal   410.593,12 € 
Benefici industrial 13% 410.593,12 € 53.377,11 € 
IVA 16% 463.970,23 € 74.235,24 € 

    
TOTAL PRESSUPOST  538.205,47 € 


