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1.1. Definició del projecte 

1.1.1. Bases del projecte 

L’objectiu principal del present projecte és l’estudi i viabilitat de la construcció d’una planta de 

producció d’anilina, a partir de fenol i amoníac. A continuació es detallen les especificacions 

del projecte: 

- Capacitat de la planta; producció anual de 60,000 tones d’anilina. 

- Funcionament; en continu 330 dies/any de producció. 

- Presentació del producte; a granel en camions de 23 tones. 

1.1.2. Abast del projecte 

El present projecte inclou: 

- Disseny i especificacions de totes les unitats de reacció i procés de producció d’anilina. 

- Disseny i especificacions de les unitats d’emmagatzematge de matèries primeres, 

producte acabat i subproductes generats durant el procés. 

- Disseny del sistema de control necessari per al correcte funcionament de la planta. 

- Especificacions de les unitats de serveis necessàries. 

- Disseny del sistema de seguretat i higiene adequat als productes i característiques de 

la planta. 

- Identificació dels focus d’impacte ambiental i tractaments emprats per a la seva 

minimització. 

- Avaluació econòmica i estudi de viabilitat de la planta. 

- Posada en marxa i operació de la planta. 

- Diagrames generals, PID i implementació. 

1.1.3. Localització de la planta 

L’emplaçament escollit per la planta es troba al terme municipal de Vila-seca, al polígon 

industrial “Gasos Nobles”. Al complex industrial on està situada es fabrica fenol, que és 

canalitzat directament als tancs d’emmagatzematge de la planta. 

El municipi de Vila-seca es troba a la comarca del Tarragonès, compresa entre els termes 

municipals de Tarragona, Reus, Cambrils, Riudoms i Salou. Està compost per tres nuclis urbans: 



BLOC 1. ESPECIFICACIONS 
 
 

 

3 
 

el poble com a tal, la Pineda, a la costa, al costat nord del cap de Salou, i la Plana, en el límit del 

terme municipal, tocant a Reus. 

A les següents figures es mostra la situació de Vila-seca respecte el país, la comunitat 

autònoma, la província i la comarca a la qual pertany: 

 

 

Figura 1. Situació de Vila-seca dins d’Espanya. 

 

Figura 2. Situació de Vila-seca dins de Catalunya. 
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Figura 3. Situació de Vila-seca dins de la província de Tarragona. 

 

Figura 4. Situació de Vila-seca dins de la comarca del Tarragonès. 

La parcel·la té una superfície total de 53,235 m2 amb una resistència del terreny de 2 kg/cm2 

1.5 m de profunditat sobre graves. Els serveis i connexions disponibles es detallen a la taula 1. 

Taula 1. Serveis i connexions disponibles a la parcel·la. 

Servei Tipus de connexió 

Energia elèctrica Connexió a peu de parcel·la des de la línia de 20 kV 

Gas natural Connexió a peu de parcel·la a mitja pressió (1.5 kg/cm2) 

Aigua d’incendis Connexió a peu de parcel·la de 4 kg/cm2 a màxima 

pressió 

Aigua de xarxa Connexió a peu de parcel·la a 4 kg/cm2, amb un 

diàmetre de 200 mm 

Clavegueram Xarxa unitària al centre del carrer a una profunditat de 

3.5 m (diàmetre del col·lector de 800 mm) 
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1.1.3.1. Paràmetres d’edificació i plànol de la parcel·la 

Els paràmetres d’edificació segons la normativa urbanística del municipi de Vila-seca per al 

polígon Industrial “Gasos Nobles” són els recollits a la taula 2. 

Taula 2. Paràmetres d’edificació del polígon industrial “Gasos Nobles” 

                               Paràmetre 

Edificabilitat 1.5 m2 sostre/m2 sòl 

Ocupació màxima de parcel·la 75 % 

Ocupació mínima de parcel·la 20 % de la superfície d’ocupació màxima 

Reculada 5 m a vials i veïns 

Alçada màxima 16 m i 3 plantes 

Alçada mínima 4 m i 1 planta 

Aparcaments 1 plaça/150 m2 construïts 

Distància entre edificis 1/3 de l’edifici més alt amb un mínim de 5 m 

A continuació, a la figura 5 es mostra el plànol de la parcel·la on s’ubicarà la planta de 

producció d’anilina. 

Figura 5. Plànol de la parcel·la on s’ubicarà la planta. 
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1.1.3.2. Avaluació de les comunicacions i accessibilitat de la planta 

Les comunicacions i accessos d’un planta química són punts clau en el moment d’escollir 

l’emplaçament, principalment per a l’abastiment de matèries primeres, així com la distribució 

del producte acabat per a la seva comercialització. 

Segons el Ministeri de Foment Espanyol, el 2012 més del 90 %del transport ed mercaderies a 

nivell espanyola són transportades a través de la xarxa de carreteres. 

Vila-seca es troba emplaçada sobre l’antiga Via Augusta, en una cruïlla de camins de l’arc 

mediterrani, un punt on hi conflueixen les principals vies de comunicació de la Península 

Ibèrica, de Catalunya i del Camp de Tarragona, per tant, és una ciutat que compta amb una 

excel·lent xarxa de comunicacions que faciliten un accés fàcil i còmode des de qualsevol punt 

de Catalunya, Espanya o Europa. 

- Per carretera 

Des de Barcelona: 

 Autopista del Mediterrani AP-7 (E-15) La Jonquera - Alacant (peatge)  

o Sortida 35: Vila-seca / Salou / Reus S / Port Aventura 

 Autopista Pau Casals C-32 Barcelona – El Vendrell (peatge)  

o Connexió Autopista del Mediterrani AP-7 (E-15) La Jonquera - Alacant (peatge) 

o Sortida 35: Vila-seca / Salou / Reus S / Port Aventura 

Des de Girona: 

 Autopista del Mediterrani AP-7 (E-15) La Jonquera - Alacant (peatge)  

o Sortida 35: Vila-seca / Salou / Reus S / Port Aventura 

Des de Lleida: 

 Autopista AP-2 (E-90) Saragossa - Mediterrani (peatge)  

o Sortida 9: Montblanc 

o Connexió Carretera-Autovia C-14 Montblanc - Salou (gratuïta) 

o Sortida T-11 Reus / N-420 Falset – Alcañiz / C-14 Salou / T-315 Reus centre 

o Sortida: T-315 Reus centre / Av. Bellisens 

o Connexió Autovia T-315 Reus - Vila-seca (gratuïta) 

o Sortida: Vila-seca est / A-7 Castelló - València 
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o Connexió Autopista del Mediterrani AP-7 (E-15) La Jonquera - Alacant (peatge) 

o Sortida 35: Vila-seca / Salou / Reus S / Port Aventura 

Des de Tarragona: 

 Autopista del Mediterrani AP-7 (E-15) La Jonquera – Alacant  

o Entrada per Sortida 33 direcció Castelló – València (circumval·lació gratuïta) 

o Sortida 35: Vila-seca / Salou / Reus sud / Port Aventura 

 Autovia del Mediterrani A-7 Tarragona - L'Hospitalet de l'Infant (gratuïta)  

o Sortida 1155: T-315 Reus / Vila-seca est / N-340 Tarragona 

o Sortida 1153: Vila-seca centre / Port Aventura / TV-3148 La Pineda 

o Sortida 1152: Vila-seca oest / E-15 AP-7 / C-14 Reus - Salou 

 Autovia C-31B Tarragona - Salou (gratuïta)  

o Sortida: TV-3148 Vila-seca / La Pineda 

o Connexió Raval de la Mar 

 Autovia T-11 Tarragona - Reus (gratuïta)  

o Sortida 10A: T-315 Reus / Av. Bellisens 

o Connexió Autovia T-315 Reus - Vila-seca (gratuïta) 

o Sortida: Vila-seca est / A-7 Castelló - València 

o Sortida 7: Reus sud / C-14 Salou 

o Connexió Autovia C-14 Reus - Salou (gratuïta) 

o Sortida: Vila-seca / E-15 AP-7 / A-7 Tarragona - Barcelona 

 Carretera N-340 Tarragona - Vila-seca est (gratuïta) 

- Amb tren 

Des de Barcelona: 

Ave i Llarga Distància Renfe Barcelona Sants - Tarragona 

Estació Camp Tarragona (19 Km de Vila-seca) 

Regional Renfe Línia R14 Barcelona Estació de França - Lleida 

Estació Vila-seca 

Regional Renfe Línia R15 Barcelona Estació de França - Riba-roja d'Ebre 
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Estació Vila-seca 

Regional Renfe Línia R16 Barcelona Estació de França - Tortosa 

Estació Port Aventura (1 Km de Vila-seca) 

Des de Girona: 

Ave i Llarga Distància Renfe Figueres Vilafant - Tarragona 

Estació Camp Tarragona (19 Km de Vila-seca) 

Regional Renfe Línia R11 Portbou - Barcelona Sants 

Connexió Línia R14 Barcelona Estació de França - Lleida: Estació Vila-seca 

Connexió Línia R15 Barcelona Estació de França - Riba-roja d'Ebre: Estació Vila-seca 

Connexió Línia R16 Barcelona Estació de França – Tortosa: Estació Port Aventura (1 Km 

de Vila-seca) 

Des de Lleida: 

Ave i Llarga Distància Renfe Renfe Lleida - Tarragona 

Estació Camp Tarragona (19 Km de Vila-seca) 

Regional Renfe Línia R14 Lleida – Barcelona Estació de França 

Estació Vila-seca 

Des de Tarragona: 

Rodalies Renfe Línia RT1 Tarragona - Reus 

Estació Vila-seca 

Rodalies Renfe Línia RT2 L'Arboç - L'Hospitalet de l'Infant 

Estació Port Aventura (1 Km de Vila-seca) 
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Regional Renfe Línia R14 Barcelona Estació de França - Lleida 

Estació Vila-seca 

Regional Renfe Línia R15 Barcelona Estació de França - Riba-roja d'Ebre 

Estació Vila-seca 

Regional Renfe Línia R16 Barcelona Estació de França - Tortosa 

Estació Port Aventura (1 Km de Vila-seca) 

Amb avió 

Aeroport de Reus (REU) 

Situat a 6 Km de Vila-seca 

Sortida i arribada de vols nacionals i internacionals 

Aeroport de Barcelona – El Prat (BCN) 

Situat a 90 Km de Vila-seca 

Sortida i arribada de vols nacionals i internacionals 

1.1.3.3. Característiques del medi físic 

Climatologia 

El clima del Tarragonès és mediterrani litoral sud. La distribució de la precipitació és irregular, 

amb un total anual escàs. L’estació més plujosa és la tardor i la menys plujosa és l’estiu. El 

període àrid comprèn els mesos de juny i juliol, si bé n’hi ha un el mes de febrer. El règim 

tèrmic de tota la comarca es caracteritza per tenir estius calorosos i hiverns moderats. Les 

glaçades són poc freqüents, exceptuant els tres mesos d’hivern la resta de l’any no n’hi ha. 

A les següents figures es poden observar dades meteorològiques recollides a una estació 

meteorològica situada al municipi veí de Tarragona. Són dades de temperatura, precipitació i 

vent de l’any 2016. 
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Figura 6. Dades de temperatura del municipi de Tarragona, any 2016. 

 

 

Figura 7. Dades de precipitació del municipi de Tarragona, any 2016. 

 

 

Figura 8. Dades del vent del municipi de Tarragona, any 2016. 

Geografia 

Orogràficament, és un municipi pla amb una suau inclinació cap al mar. A l’extrem nord, 

l’alçada màxima de la planúria, constituïda per dipòsits quaternaris, és de 60 m. Prop de Salou 

és lleugerament accidentada per la part final de la unitat de relleu que forma, terra endins, el 

cap de Salou. Localment aquest sector es coneix amb el nom de les Garrigues. Hi afloren 
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calcàries del Secundari i calcarenites del Terciari. A l’est del Racó comença la platja de la 

Pineda, de 3,510 m de llargada. 

Diversos reguerots i barrancs travessen el municipi i desemboquen al mar o als espais 

antigament ocupats per estanys darrere les platges, alguns d’ells a Salou. 

Sismologia 

Catalunya es pot considerar com una zona d’activitat sísmica moderada tot i que amb la 

possibilitat que es produeixin esdeveniments amb un potencial de dany elevat, tal com recull 

el registre històric i instrumental realitzat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

En àrees com Catalunya on no és sempre possible identificar els epicentres dels terratrèmols 

amb falles conegudes, és més adient des d’un punt de vista pràctic introduir el concepte de 

zona sismotectònica que parlar de falles actives. La hipòtesi bàsica és considerar que 

l'heterogeneïtat de l’escorça terrestre pot explicar la distribució de la sismicitat. 

A la figura següent es mostren els epicentres dels terratrèmols considerats en l'avaluació de la 

perillositat sísmica a Catalunya juntament amb les zones sismotectòniques definides. 
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Figura 9. Mapa de la zonació sismotectònica de Catalunya. 
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1.2. Necessitats de serveis a límit de planta 

S’entén per serveis de planta totes aquelles operacions auxiliars al procés de producció 

principal encarregats de fer funcionar i regular aquest procés. Els serveis requerits per la planta 

poden ser tant constants com intermitents. L’objectiu bàsic dels serveis és realitzar un treball o 

aportar/retirar matèria i energia al procés. 

Els serveis representen la major part dels costos d’operació de la planta i són imprescindibles 

per aquesta, per tant han de ser fiables, de qualitat constant i estar sempre disponibles en 

excés. 

1.2.1. Serveis requerits per la planta 

Els serveis de la planta es poden classificar en dos grups: fluid i energies. Generalitzant, les 

energies són serveis primordials que s’obtenen fora de la planta, mentre que els fluids es solen 

elaborar en la pròpia planta a partir de les energies i són els que donen vida al procés. 

A la taula següent es descriuen els serveis, dividits en fluids i energies, requerits per la planta 

de producció d’anilina projectada. 

Taula 3. Serveis requerits per la planta. 

Servei Tipus Font 

Electricitat Energia Externa i interna 

Gas natural Energia Extern 

Oli tèrmic (390 °C) Fluid Interna 

Oli tèrmic (140 °C) Fluid Interna 

Aigua (70 °C) Fluid Interna 

Aigua (10 °C) Fluid Interna 

Oli tèrmic (-45 °C) Fluid Interna 

Aigua de xarxa Fluid Externa 

Aigua d’incendis Fluid Externa i interna 

 

Els equips requerits per a proveir els serveis de la planta de font interna es descriuen al llarg 

del projecte. 
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1.3. Programació temporal i muntatge de la planta 

A continuació es presenta un model esquemàtic de la planificació temporal i muntatge de la 

planta d’anilina una vegada sigui acceptat aquest projecte. Per això, és necessari definir 

prèviament les tasques necessàries per a portar a terme l’obra, la seva duració i ordre 

d’execució. A la taula 4 es resumeix la informació necessària per al muntatge de la planta. 

Taula 4. Durada de les tasques a realitzar durant la construcció i muntatge de la planta d’anilina. 

Número tasca  Nom de la tasca Durada (dies) Precedència 

1 Enginyeria del detall 150   

2 Llicència d'obres i activitats 125   

3 Demanda dels equips 133 1 

4 Urbanització 168   

5 Neteja dels terrenys 30 1 

6 Excavacions i fonaments 70 5 

7 Instal·lació dels suministres 35 3 

8 Vials i voreres 20 6 

9 Edificació d'oficines i aparcaments 143   

10 Edifici d'oficines 95 7 

11 Aparcaments 35 5;8 

12 Instal·lació d'equips 230   

13 Àrea 100 20 3;6 

14 Àrea 200 30 3;7;13 

15 Àrea 300 20 14 

16 Àrea 400 25 3;7;15 

17 Àrea 500 50 16 

18 Àrea 600 20 16;17 

19 Àrea 700 10 18 

20 Àrea 800 15 7;19 

21 Àrea de seguretat i mediambient 15 18;20 

22 
Soports, escales, plataformes, 

baranes 10 13;21 

23 Instal·lació de canonades 70   

24 Instal·lació de canonades de procés 40 22 

25 Instal·lació de canonades de servei 30 20;24 

26 Instrumentació 50   

27 Instal·lació instrumentació 30 25 

28 Connexió instruments-equips 20 27 

29   70   

30 Aïllaments equips 30 28 

31 Aïllaments canonades 40 28;30 
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32 Acabats 25   

33 Pintura  15 31 

34 Neteja  10 33 
 

 

El diagrama de Gantt, presentat a continuació (Figura 10), és la representació gràfica del temps 

dedicat al muntatge de la planta detallat anteriorment. Aquest mètode permet visualitzar la 

durada total que tindrà l’execució del projecte. Segons l’esquema temporal proposat, aquesta 

durada és d’aproximadament 2 anys. 
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Figura 10. Diagrama de Gantt de la construcció de la planta d’anilina projectada. 

 


