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Objectius 
 
L’objectiu d’aquest projecte es per una banda el 

dissenyar i calcular els elements constructius d’una 

nau industrial dedicada a la venda i reparació de 

maquinària agrícola situada al terme d’Alcanar, i 

d’altra banda definir cadascuna de les instal·lacions de 

les quals es composa un taller de reparació de 

maquinària agrícola. 

 

El primer objectiu és descriure els aspectes generals 

de la nau, les ordenances que afecten aquest tipus de 

construcció, tant a nivell municipal com el 

compliment del Codi Tècnic de l’Edificació. S’explica 

com es volen realitzar les obres i  és detallen les dades 

introduïdes al programa informàtic per al 

dimensionament de l’estructura. 

 

El segon objectiu és el d’adequar la nostra nau de les 

instal·lacions necessàries per a la realització del nostre 

propòsit. S’ha fet un estudi exhaustiu de la instal·lació 

elèctrica i de la instal·lació neumàtica  

 

S’inclourà tota la informació tècnica i legal necessària 

perquè el projecte en el seu conjunt s’ajusti 

estrictament a la normativa aplicable 

Motivació 

 

La idea d’aquest projecte neix de la futura ampliació 

del negoci familiar de venda i reparació de maquinària 

agrícola. 

 

Alcanar es un poble que es dedica majoritàriament a 

l’agricultura. El pagès emprenedor cada cop utilitza 

mes eines i més sofisticades per a cultivar les terres, es 

per això que es  crea la necessitat d’ampliació del 

local.  

 

Vaig decidir emprendre aquest projecte, amb la 

intenció, un cop acabats els estudis, de portar a terme 

aquesta obra, alhora que adquirir els coneixements 

necessaris per a la meva sortida professional en el 

mon projectista. 

 

 

 

 



Característiques de la Nau. 

 

Les dimensions de la nau seran de 10 m de llum per 

40 metres de llarg, serà una estructura porticada de 

perfils metàl·lics d’acer S275 del tipus HEB en pilars i 

pilarets i IPE en dintells de coberta. En una primera 

aproximació, vaig estudiar la possibilitat  d’utilitzar  

tot perfils IPE, però hem vaig adonar que la diferència 

de pes no era gaire i com a conseqüència l’estalvi 

econòmic no aportava grans beneficis. Els perfils IPE 

treballen molt be a flexió, mentre que els HEB 

suporten grans esforços de compressió, per això he 

optat per utilitzar en pilars el perfil HEB i en dintells 

IPE ja que els dos treballaran de la millor manera 

possible. Per als pilars, el perfil serà un HEB 220 i per 

als dintells el perfil serà un IPE 360. 

 

He optat per al tancament de la nau, utilitzar plaques 

alveolars de formigó armat. Aquestes aniran 

encastades enmig dels pilars, aprofitant la separació 

entre ales que deixa el perfil HEB . El perfil HEB 220, 

te una altura de la part plana del alma de 152 mm, 

això possibilita la col·locació de plaques alveolars de 

15 cm de gruix. Aquestes plaques ens ajudaran a 

arriostrar els pilars a pandeig. 

 

La nau estarà composta per 9 pòrtics distanciats 5 

metres cadascun entre eixos amb una altura de pilars 

de 8 metres i una altura en cumbrera de 9 metres. La 

pendent serà de 20 %. Els pòrtics aniran lligats 

mitjançant bigues de perfil IPE 140. Totes les unions 

realitzades es faran mitjançant soldadura i amb 

rigiditzadors per a reforçar la unió. Es reforçaran el 

primer i l’últim pòrtic mitjançant creu de Sant Andreu 

amb barra cilíndrica de diàmetre 12 en laterals i 14 en 

coberta.  

 

Els pòrtics hauran de suportar els esforços d’un pont 

grua monorail de 10 metres de llum i capacitat de 5 T. 

Avui en dia, es indispensable en tot taller de reparació 

de maquinaria pesada, la utilització d’un pont grua per 

a efectuar els treballs d’elevació i transport evitant 

així l’acció de força humana. 

 

Per a la coberta s’ha optat per utilitzar panells de tipus 

sandvitx. Aquests aniran subjectats mitjançant cargols 

a les corretges. La tipologia de corretges utilitzada, 

serà la de perfils conformats fred d’acer S235 del 

tipus Z. Aquest tipus de correteges es molt utilitzat en 

l’actualitat  per la bona relació resistència/pes que 

ofereixen. La separació de les corretges serà de 1.6 m. 

 

Es projecta en l’estructura una entreplanta d’uns 50 

m2 per a allotjar oficines, serveis, vestuari i 

magatzem.  

 

Les obertures de la nau, seran dues portes metàl·liques 

de dimensions 4,55 x 4,7 m col·locades una al davant i 

l’altra al darrera. Hi hauran també en la façana del 

davant 4 finestres de 1,5 x 1,2 metres que donaran 

llum a les oficines. 

 

S’han limitat les fletxes en els dintells, bigues de lligat 

i jàsseres de la entreplanta. Per als dintells i bigues de 

lligat amb el valor de L/300 i per a la entreplanta amb 

valor L/500 

 

S’ha estudiat cadascuna de les barres amb els 

coeficients de pandeig  corresponent segons cada cas 

per reproduir  un estat de l’estructura el més real 

possible. 

  

La cimentació constarà de sabates i bigues de lligat. 

Les dimensions de les sabates dels pilars del pòrtics  

 

serà de  2,5 x 2,5 metres x 1 metre de fondària. Les 

sabates dels pilarets i dels pilars de la entreplanta 

seran de 2 x 2 metres x 1 metre de fondària. Les 



bigues de lligat tindran unes dimensions de 40 x 40 

cm.  

 

El tipus de formigó serà del tipus  HA - 25 

 

El dimensionat de l’estructura s’ha realitzat amb el 

programari de Cype Ingenieros S.A. El Generador de 

Pòrtics i el Nou Metal 3D. Tots adaptats al Codi 

Tècnic de L’Edificació. 

 

Instal·lació Elèctrica 

 

Es dimensiona la instal·lació elèctrica per cobri les 

necessitats de l’enllumenat del taller i oficines, de 6 

màquines, el pont grua i el compressor d’aire 

comprimit. 

 

L’enllumenat del taller es realitzarà amb làmpades 

suspeses de vapor de mercuri d’halogenurs metàl·lics 

amb potència de 400 W. A les oficines s’instal·laran 

llums del tipus fluorescent de 58 W.  

 

La elecció d’aquestes lluminàries be donat per les 

necessitats lumíniques que regula la Norma i avalades 

per el software Dialux. 

 

La relació de màquines a instal·lar serà:  Un 

carregador de bateries de 7,5 kW de potència, un 

equip soldador de 11 kW de potència, una serra 

mecànica de 2 kW de potència, un taladre de peu de 1 

kW de potència, una mola de 1 kW de potència i una 

màquina de rentat a pressió 10,5 kW de potència. 

 

 

 

El consum del pont grua serà de 6 kW i el compressor 

d’aire comprimit consumirà una potència  de 22 kW.  

 

Al taller hi haurà una línea de força composta de 6 

endolls per a la utilització d’elements màquina tipus 

radial, taladre. 

Total al instal·lació estarà convenientment protegida 

contra sobrecàrrega i curtcircuits dimensionats 

d’acord amb el compliment del Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

Els càlculs del dimensionat elèctric s’han dut a terme 

amb el programari de Cype Ingenieros S.A Cypelec.    

 

Es dimensiona també l’enllumenat d’emergència.  

S’utilitzen llampares de la companyia Electro zemper 

amb models DIANA i MACROLUM. 

Els càlculs es realitzen amb el software propietat de la 

companyia ElectroZemper S.A  

 

Instal·lació Neumàtica. 

 

La necessitat d’un un taller mecànic en produir aire 

comprimit es basa principalment en la utilització de 

pistoles neumàtiques, per a la fixació de cargols. 

 

S’han disposat 8 punts de consum distribuïts per tot el 

taller per a cobrir la major àrea possible.  

 

Conclusions. 

 

 La realització del PFC juntament amb algunes 

assignatures, no m’ha permès tota la extensió que jo 

haguera desitjat.  

 

Ha estat gratificant la utilització del paquet de 

programes de l’empresa Cype Ingenieros S.A. Es nota 

que tenen anys d’experiència en la realització de 

software informàtic per arquitectura, enginyeria i 

construcció. 

M’ha estat impossible, per falta de temps, el 

demostrar el càlculs que provoca l’acció del vent en 



l’estructura. No deixa de ser un tema complex, alhora 

que interessant l’aplicació que fa el Codi Tècnic de 

l’Edificació sobre aquest apartat. 
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