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RESUM 
 
 
El projecte executiu d’un edifici es pot dividir en tres grans aspectes: Arquitectura, Estructura i 
Instal·lacions. Cada branca del projecte executiu té el seu procés de realització i els seus 
programes d’us. 
 
El projecte està basat en una obra real realitzada en una consultoria d’estructures, on la feina que 
s’ha encarregat al consultor d’estructures és la de realitzar un anàlisi del projecte, proposar unes 
solucions estructures, calcular i contrastar resultats, realitzar la representació de l’estructura 
mitjançant plànols i pressupostar aquesta estructura. 
 
Amb aquest projecte no es vol explicar els mètodes de càlcul que fa servir el programa Cype. 
Aquests mètodes, encara que tenen un apartat on s’explica quin criteri es fan servir, no s’entra a 
desenvolupar aquesta informació. 
 
Entre altres aspectes, s’ha explicat com s’obtenen les dades necessàries per poder calcular 
l’edifici, fent referència a taules i figures extretes del codi tècnic. Aquest passos són els mateixos a 
qualsevol tipologia d’edifici i d’estructura; l’únic que varia és el resultat final, que depèn de les 
tipologies de forjat, pilar i/o fonamentació. 
 
Un cop calculat l’edifici, s’estudia els resultats i es comparen amb altres programes. Es fa una 
unificació de bigues de tot l’edifici, mitjançant la comparació de esforços i envolupants de les 
bigues amb altres programes. 
 
Sobre el tema forjats. L’edifici està calculat amb un forjat unidireccional de creuetes pretensades i 
revoltons ceràmics. Amb les dades obtingudes del programa de càlcul, es fa una anàlisi dels 
moments últims i tallants que te cada bigueta contrastant-ho amb uns fulls de característiques de 
la marca “PUJOL”. 
 
L’estructura vertical està formada per pilars metàl·lics. Com que les bigues del forjat són de 
formigó i la unió entre un element metàl·lic i el formigó no es mol bona, és realitza uns càlcul per 
mitjà de dos mètodes diferents, contrastant els resultats obtinguts i decidint la solució més òptima. 
 
En el tema d’amidaments s’utilitza l’estil de presentació d’ITEC. S’explica pas per pas el mètode ha 
realitzar en cada partida per obtenir els valors que introduirem en el programa de pressupost 
(Arquimedes o TCQ) 
 
Finalment, s’explica el criteri i utilització de l’índex de contribució a la sostenibilitat a l’estructura 
(ICES) exposat en l’annexa 13 de la nova EHE-08. 
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1.INTRODUCCIÓ 
 
Aquest projecte final de grau té com a objectiu explicar de forma raonada i justificada tot el procés 
que es realitza en un projecte executiu d’estructures. S’ha agafat com a edifici d’estudi un projecte 
real d’estructura realitzat en la seva totalitat per la meva persona. S’ha escollit aquest edifici per la 
seva varietat d’elements estructurals que intervenen durant tot el procés i per certs apartats que 
són únics per aquesta tipologia d’edifici.  
 
El punt de partida d’aquest projecte és el moment en que es rep del client els plànols d’arquitectura 
de l’edifici a calcular. A partir d’aquí, s’analitza l’estructura i s’adapta aquesta a l’arquitectura 
proposada. El temps necessari d’aquest varia segons la magnitud i la dificultat de l’estructura, ja 
que normalment, durant aquest procés, l’arquitectura també s’ha d’adaptar a l’estructura més 
idònia i econòmica. 
 
Passat aquest pas i arribat a un acord estructural i arquitectònic amb el client, es decideix realitzar 
el càlcul de l’estructura, juntament amb la seva delineació de plànols i el seu amidament. 
 
Amb aquest treball s’intenta marcar unes pautes de control i realització de projecte en fase 
executiva. Per aquest motiu, i com es pot observar en la organització de l’índex, cada apartat i 
subapartat del projecte està situat en el moment just de la seva realització. 
 
S’han realitzat feines especials de càlcul per aquest edifici com poden ser la unificació de bigues, 
l’anàlisi de biguetes o el dimensionat de creuetes metàl·liques en un forjat de formigó. La feina del 
consultor d’estructures no és únicament la introducció de dades i variables en un programa de 
càlcul i l’obtenció de resultats, sinó que el consultar analitza els resultats segons el criteri, 
l’experiència i amb altres programes.  
 
En aquest cas s’ha utilitzat el programa Cype per calcular l’edifici; els resultats d’armats obtinguts 
amb Cype s’han observat i analitzat un per un comprovant que els resultats siguin raonables. Amb 
això no vull dir que l’armat que treu el programa no es correcte però la majoria de vegades està 
sobredimensionat, a més, la diversitat de barres i longituds repercuteix a possibles problemes en 
obra. Per això s’intenta unificar al màxim les bigues i les biguetes. 
 
En el tema de creuetes metàl·liques, la unió entre biga de formigó i pilar metàl·lic no es mol bona. 
Això implica que la majoria d’esforços del forjat els aguanta la biga; per aquest motiu el pilar no rep 
els mateixos esforços i les dimensions són més petites. Aquest canvi de comportament i de treball 
està produït  pel coeficient d’encastament entre un element i l’altre, que és inferior a 1 (en aquest 
cas 0.5). Ni el programa de càlcul ni la EHE-08 contempla aquesta solució constructiva; i per 
aquest motiu, la seva realització i càlcul ens obligarà a dirigir-nos a altres normatives on si es 
contempla aquest element estructural. 
 
Finalment, en el procés d’amidament, s’explica pas per pas l’obtenció de valors per cada partida i 
es realitza fulls de càlcul per reduir el temps d’execució d’aquest apartat. Aquests fulls de càlcul 
estan basats en les operacions mecàniques que es realitzen durant el procés d’amidament com 
pot ser l’amidament de cèrcols o el d’armat de lloses. 
 
Com a interès propi, s’ha afegit un apartat més que es el càlcul de l’índex de contribució de la 
estructura a la sostenibilitat (ICES). A la nova EHE-08, hi ha un annexa nou (Annexa 13) on es 
contempla i s’explica cada apartat de la sostenibilitat. Actualment no és de compliment obligatori 
però si recomanable. És possible que més endavant, aquest annexa es converteixi en un article i 
de compliment obligatori. Per aquest motiu he volgut calcular i comprovar quina diferència hi ha 
entre tindre aquest projecte sense cap control mediambiental amb el mateix projecte però amb un 
una exigència de compromís mediambiental en els materials utilitzats.  
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1 DADES PREVIES 
 

 
L’edifici d’aquest projecte executiu d’estructura és de nova construcció i està situat al carrer Rey 
Juan Carlos I núm. 26, Grau de Burriana, Castelló. 
 
 

1.1 DESCRIPCIÓ DE LA SUSTENTACIÓ 
 
   2.1.1    Terreny de fonamentació: 
 
Segons la informació prèvia disponible no es preveuen peculiaritats en el terreny de l’emplaçament 
ni problemes derivats d’inestabilitats, lliscaments, usos previs que hagin pogut contaminar el sòl, 
obstacles enterrats, modificacions prèvies de la topografia, etc. 
 
La programació de l’estudi geotècnic respon a les prescripcions del DB SE-C pel cas de l’edifici 
projectat segons la taula 2.1 (Taula 3.1 de la CTE-DB-C) i el tipus de terreny previst segons la 
taula 2.2 (Taula 3.2 de la CTE-DB-C), o sigui: 
 

Taula 2.1: Tipus de construcció 

 
→Tipus d’edifici:  C-1 
 

Taula 2.2: Grup de terreny 
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 →Tipus de terreny de fonamentació: T-1 
 
 

2.1.2 Previsió de possibles interaccions amb edificis o serveis veïns 
 
Segons els plànols aportats pel client i el estudi geotècnic realitzat en el solar, es pot deduir que la 
fonamentació del nostre edifici no afectarà a possibles fonamentacions veïnes ja que el nostre 
edifici es troba reculat des de els límits del solar els metres obligatoris que marquen la normativa 
de la zona. Per altra banda, per tal de valorar els condicionants derivats de les edificacions i 
serveis limítrofs al solar, es realitzaran al inici de l’obra les cales necessàries que seran 
supervisades per part de la Direcció Facultativa. 
 
   2.1.3    Fonamentació: 
 
Està previst fer-hi una llosa de fonamentació sobre una capa de graves. 
En aquest projecte no es preveuen excavacions ni reblerts que no siguin els propis de la 
fonamentació de l’edifici. 
 
El requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, dels elements de 
fonamentació i contenció es satisfà segons els paràmetres establerts en el DB SE-C i que 
s’especifiquen a l’apartat Fonamentacions. 
 
 

2.2    DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA: 
 

2.2.1    El programa d’usos 
 

Segons la tipologia de l’edifici que estem fen, podem definir el seu ús principal a partir de la taula 
2.3 (Taula 3.1 de la CTE-DB-SE-AE):  

 
Taula 2.3: Valors característiques de la sobrecàrrega d’us 
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→Categoria d’us: A 
→Subcategoria d’us: A1 
 

2.2.1 L’estructura 
 
 L’edifici consta de Pb+1 
 
L’estructura horitzontal serà un forjat unidireccional ja que, les dimensions de l’edifici i la distribució 
dels pilars i pòrtics, afavoreixen aquesta opció com la més fiable i econòmica. 
 
El forjat del voladís és una llosa massissa de formigó armat de 20 cm de cantell;  
 
A nivell de coberta es troben dos subestructures metàl·liques. 
 
L’estructura vertical està composada per pilars metàl·lics ja que el client ens demana que els pilars 
tinguin una dimensió màxima de 20x20cm. Amb aquesta dimensió no es pot fer pilars de formigó. 
 
El requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei de l’estructura es satisfà 
segons els paràmetres establerts en els Documents Bàsics que li són d’aplicació: 
 
• DB SE  Seguretat estructural 
• DB SE-AE Accions a l’edificació 
• DB SE-A Acer 
• DB SE-F Fàbrica 
 
i per l’estructura de formigó en el que s’estableix a la 
 
• EHE-08 Instrucció de formigó estructural 
 
i pel que fa a la sismicitat en el que s’estableix a la 
 
• NCSE-02 Norma de construcció sismo-resistent 
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3 ACCIONS EN L’ESTRUCTURA 
 

3.1    CÀRREGUES PERMANENTS I SOBRECÀRREGUES 

Per definir els estats de càrregues de cada zona de l’edifici, ens dirigim als apartats 2 i 3 del CTE-
DB-AE. 

 
Abans de decidir quins estats de càrregues existeixen, hem de subdividir cada planta segons els 
tipus d’usos i la ubicació de la zona dins de l’edifici. 
 
En aquests estats de càrregues es definiran les accions per metre quadrat que influeixen sobre 
aquella zona. Les accions puntuals o lineals que influeixin en l’edifici no es veuran reflectides dins 
d’aquests estats de càrregues però si que es tindran en compte en el moment del càlcul 
(principalment els pesos lineals de façana i parets divisòries amb un gruix igual o més gran a 
15cm). 
 
Terra Planta Baixa 
El nivell d’aquesta planta coincideix amb la cara superior de la llosa de fonamentació (segons 
observem en la secció arquitectònica facilitada pel client). Deduïm tres zones diferents: 

- Zona interior (sense recrescut de paviment) 
- Zona interior (amb 15cm de recrescut de paviment) 
- Zona exterior (terrassa) 

 
Terra Planta Primera 
En aquesta planta tenim 3 tipologies de forjat (Unidireccional 30+5cm, llosa 35cm i llosa de 20cm). 
Els tres estats de càrregues que tindrem seran: 

- Zona interior (forjat unidireccional de 30+5cm) 
- Zona interior (forjat llosa 35cm) 
- Zona exterior (voladís llosa 20cm) 

 
Terra Coberta 
En aquesta planta tenim 2 tipologies de forjat (Unidireccional 30+5cm i llosa 35cm) però tindrem 3 
estats de càrrega ja que hi haurà una zona que estarà coberta per les subestructures metàl·liques. 
Els tres estats de càrregues que tindrem seran: 

- Zona exterior (forjat unidireccional de 30+5cm descobert) 
- Zona exterior (forjat llosa 35cm descobert 
- Zona interior (forjat unidireccional de 30+5 cobert) 

 
Coberta Metàl·lica 
Només tindrà un estat de càrregues. 

 

3.1.1 Càrregues permanents 

Les càrregues permanents que tindrem en tot l’edifici les classificarem segons els seu origen: 
- Pes propi segons la tipologia del forjat 
- Paviments i acabats 
- Envans 
- Recrescuts de paviment 
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Terra Planta Baixa 
 

- Zona interior (sense recrescut de paviment) 
 
·Com el “forjat” de planta baixa es la mateixa llosa de fonamentació, el pes propi del forjat serà el 
resultat de multiplicar 2500 kg/m³ * cantell de la llosa. Agafem com a cantell d’inici una llosa de 
fonamentació de 50cm. Així obtenirm un pes propi de 12.5 kN/m². 
 
·El pes del paviment el traiem de la taula 3.1 (Taula C.3 de la CTE-DB-SE-AE). 
 

Taula 3.1: Pes per unitat de superfície d’elements de pavimentació 

 
 
Desprès de parlar amb el client sobre quin serà l’acabat del forjat i veien les seccions 
arquitectòniques que tenim, decidim agafar com a pes permanent de paviment el valor 0.80 kN/m² 
(gres ceràmic amb 0.05m de gruix total). 
 
·Amb el tema de envans, segons l’apartat 2.1 del CTE-DB-SE-AE, podem considerar una càrrega 
uniforme en tota la zona de 1.00 kN/m² 
 

- Zona interior (amb recrescut de paviment) 
 
Les càrregues permanents són les mateixes que el cas anterior però hem d’afegir una càrrega 
permanent referent als 15cm de recrescut. 
 
·Considerem al formigó que utilitzaran per el recrescut una densitat de 1800 kg/m³. Així podem 
obtenir la càrrega superficial que hi haurà en aquella zona; que serà de: 
1800 kg/m³ * 0.15m = 270 kg/m² (2.70 kN/m²) 
 

- Zona exterior (terrassa) 
 
En la zona de la terrassa no existeix la càrrega permanent referent als envans i la càrrega del 
paviment es veu modificada.  
 
·El pes propi del forjat seria el mateix que els dos casos anteriors (12.5 kN/m²) 
 
·Per al tema del paviment, hem de tindre en compte que hi haurà un recrescut de formigó lleuger 
per fer les pendents d’aquesta terrassa. Si ens dirigim a la taula 3.2 (Taula C.5 de la CTE-DB-SE-
AE) observarem que el pes mínim que hem d’aplicar per una coberta plana amb recrescut i 
impermeabilització és de 1.50 kN/m². 
 
Com a criteri del despatx, considerem que aquest pes especificat en la normativa es just i es 
decideix ficar-li un pes de 1.80 kN/m² (pes que engloba les pendents i els acabats) 
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Taula 3.2: Pes propi elements constructius 

 

Terra Planta Primera 

 
- Zona interior (forjat unidireccional de 30+5cm) 

 
·El pes propi del forjat unidireccional l’hem de buscar al programa de Cype ja que en la normativa 
DB-SE-AE taula C.5 nomes esta esmentat un forjat unidireccional amb un cantell inferior a 30cm i 
el nostre forjat té un cantell total de 35cm. Quan modelitzem el tipus de forjat en Cype, ens surt un 
pes propi de 3.70 kN/m². Agafarem aquest valor ja que és el pes real del forjat (en la seva zona 
alleugerida). 
 
·Respecte al paviment i als envans, agafarem el mateix criteri que hem tingut al forjat inferior i els 
hi donarem els valors de 0.80 kN/m² i 1.00kN/m² respectivament. 
 

- Zona interior (forjat unidireccional llosa 35cm) 
 
·El valor del pes propi d’aquesta zona l’obtenirm a partir de la densitat del formigó multiplicat per el 
cantell de la llosa. El resultat seria 2500 kg/m³ * 0.35 = 875 kg/m² (8.75 kN/m²) 
 
·Respecte al paviment i als envans, agafarem el mateix criteri que hem tingut al forjat inferior i els 
hi donarem els valors de 0.80 kN/m² i 1.00kN/m² respectivament. 

 
- Zona exterior (voladís llosa 20cm) 

 
·El valor del pes propi d’aquesta zona l’obtenirm a partir de la densitat del formigó multiplicat per el 
cantell de la llosa. El resultat seria 2500 kg/m³ * 0.20 = 500 kg/m² (5.00 kN/m²). 
 
·Respecte al paviment, tindrem el mateix criteri que la zona de terrassa de planta baixa i agafarem 
com a càrrega de pendents i acabats el valor de 1.80 kN/m². No considerem envans. 
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Terra Coberta 

 
- Zona exterior (forjat unidireccional de 30+5cm descobert) 

 
·El pes propi del forjat serà el mateix que el de planta primera, que te un valor de 3.70 kN/m². 
 
·No considerem cap càrrega permanent referent als envans. 
 
·Respecte al paviment, tindrem el mateix criteri que la zona de terrassa de planta baixa i agafarem 
com a càrrega de pendents i acabats el valor de 1.80 kN/m². 
 

- Zona exterior (forjat llosa 35cm) 
 
·El valor del pes propi d’aquesta zona l’obtenirm a partir de la densitat del formigó multiplicat per el 
cantell de la llosa. El resultat seria 2500 kg/m³ * 0.35 = 875 kg/m² (8.75 kN/m²) 
 
·No considerem cap càrrega permanent referent als envans. 
 
·Respecte al paviment, tindrem el mateix criteri que la zona de terrassa de planta baixa i agafarem 
com a càrrega de pendents i acabats el valor de 1.80 kN/m² 
 

- Zona interior (forjat unidireccional de 30+5 cobert) 
 
·El pes propi del forjat serà el mateix que el de planta primera, que te un valor de 3.70 kN/m². 
 
·No considerem cap càrrega permanent referent als envans. 
 
·A diferencia de la resta de la coberta, aquesta zona esta protegida per una subestructura 
metàl·lica i per aquest motiu no es necessari un recrescut de formigó per a pendents. Per això 
agafem com a valor de pes propi de paviment el mateix que hem agafat a planta primera i a planta 
baixa que és de 0.80 kN/m². 
 
Coberta Metàl·lica 
 
Estarà formada per una capa de termochip i un acabat de teules. Segons el fabricant, el tipus de 
termochip que s’utilitzarà té un pes específic de 0.40 kN/m². 
 
Les teules, a no saber quina teula faran servir, agafarem com a pes propi la mitja que hi ha entre la 
teula lleugera i la teula corrent; i obtenim un valor de 0.45 kN/m², segons taula 3.3 (Taula C.2 de la 
CTE-DB-SE-AE).  
 

Taula 3.3: Pes per unitat de superfície de elements de cobertura 
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  3.1.2    Sobrecàrregues 
 
Sobrecàrrega d’us 
 
Segons la normativa DB-SE-AE apartat 3, la sobrecàrrega d’us es tot aquella que influeix sobre el 
edifici sobre uns temps determinats i que va variant de valor. 
 
Per a determinar les sobrecàrregues d’us que tenim al nostre edifici, ens dirigim a la taula 3.4 
(Taula 3.1 de la CTE-DB-SE-AE). 
 
Desprès de definir el nostre edifici com A1, obtenim que la sobrecàrrega d’us dins del nostre edifici 
és de 2 kN/m². Però tenim altres zones en l’edifici que no es necessari una sobrecàrrega d’aquest 
valor.  
 

Taula 3.4: Valors característics de la sobrecàrrega d’ús 

 
 
En la terrassa, podem considerar que no se li donarà un ús igual al ús interior del edifici així que 
podem disminuir-ho fins a 1.80 kN/m². 
 
La coberta, a partir de l’arquitectura, veiem que no es transitable. Observant la taula 3.4, podem 
agafar la categoria F o la G1; en els dos casos la sobrecàrrega d’ús té un valor de 1.00 kN/m². 
 
En la coberta metàl·lica, la sobrecàrrega d’ús la considerarem inferior ja que es una coberta 
inclinada lleugera. Li donarem un valor de 0.80 kN/m². 
 
Sobrecàrrega de neu 
 
La sobrecàrrega de neu la obtenim a partir de la figura 3.1 (Figura E.2 de la CTE-DB-SE-AE) i de 
la taula 3.5 (Taula E.2 de la CTE-DB-SE-AE). 
 
Burriana es troba en la província de Castelló. Això ens indica que la zona climàtica en la que es 
troba el nostre edifici és la zona 5 (segons figura 3.1). 
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A més, l’altitud sobre el nivell del mar de la urbanització on es troba el nostre edifici (urbanització 
Grau de Burriana) és inferior a 200m (aproximadament 13 msnm). Això ens indica que la 
sobrecàrrega de neu que tindrem en aquella zona es de 0.20 kN/m². 
 
En la coberta metàl·lica no ficarem una sobrecàrrega de neu, ja que aquesta té un valor molt petit i 
si li fiquem un coeficient de forma per coberta inclinada, aquest valor es reduirà. Podem considerar 
que la sobrecàrrega de neu està inclosa dins de la sobrecàrrega de d’ús perquè lo més probable 
es que no es doni mai el cas de les dos sobrecàrregues a l’hora. 

 
 
 

 
Figura 3.1: Zones climàtiques d’hivern 

 
 
 

Taula 3.5: Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal 
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Sobrecàrrega de vent 
 
Les sobrecàrregues de vent que afectaran al nostre edifici no les ficarem manualment al programa 
de càlcul ja que aquest les tindrà en compte en el moment que li especifiquéssim el grau d’aspror 
de la zona i les dimensions de l’edifici. 
 
La zona eòlica on es troba el nostre edifici és la zona A i la traiem de la figura 3.2 (Figura D.1 de la 
CTE-DB-SE-AE) . 
 

 
Figura 3.2:  Velocitat bàsica del vent 

 
 
El grau d’aspror de l’entorn surt de la taula 3.6 (Taula 3.4 de la CTE-DB-SE-AE). 
 

Taula 3.6: Valors de coeficient d’exposició ce 

 
 
Segons aquesta taula, observem que la situació del nostre edifici es troba en el entorn I.  
 
L'acció del vent es calcula a partir de la pressió estàtica qe que actua en la direcció perpendicular 
a la superfície exposada. El programa obté de forma automàtica aquesta pressió, conforme als 
criteris del Codi Tècnic de l'Edificació DBE-SE-AE, en funció de la geometria de l'edifici, la zona 
eòlica i grau d'aspror seleccionats, i l'altura sobre el terreny del punt considerat: 
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qe = qb · ce · cp 
On: 
 

qb És la pressió dinàmica del vent conforme al mapa eòlic. 
 

ce És el coeficient d'exposició, determinat conforme el mapa eòlic, en funció del grau d'aspror 
de l'entorn i l'altura sobre el terreny del punt considerat. 

 
cp És el coeficient eòlic o de pressió en funció de l'esveltesa de l'edifici en el plànol paral·lel al 
vent. 
 

Al col·locar la zona eòlica, el grau d’aspror i les dimensions de l’edifici en X i Y, el programa 
automàticament ens dona els valors que farà servir per calcular les hipòtesis de vent. Taula 3.7 i 
taula 3.8. 
 

Taula 3.7: Coeficients de vent de l’edifici 

 Vent X Vent Y 

qb 
(t/m²) 

 

Esveltesa 
cp (pressió) 

 
cp (succió) 

 
esveltesa 

cp (pressió) 
 

cp (succió) 
 

0.04 0.33 0.70 -0.33 0.80 0.80 -0.42 

 
 
 

Taula 3.8: Dimensions de l’edifici 
Amples de faixa  

Plantes Ample de faixa Y(m) Ample de faixa X(m) 

En totes les plantes 9.40 23.00 

 
 
 
 
El nostre càlcul tindrà una estructura 3D integrada i aquesta no se li aplicarà les carregues de vent 
mencionades anteriorment. Per aquest motiu, ens veiem obligats a calcular les sobrecàrregues de 
vent que tindrem en les dos cobertes metàl·liques. 
 
Aquestes cobertes metàl·liques són a 4 aigües. Fen servir la formula anterior, els valors que 
necessitem els obtenim de l’annexa D del DB-SE-AE. 
 
Per al valor de qb, observem que podem agafar (segons la zona A) el valor de 0.52 kN/m². 
 
Para el valor ce, la normativa ens diu que per a edificis inferiors a 8 plantes podem agafar com a 
valor constant (independentment de l’alçada) 2.00. Per al nostre cas utilitzarem el valor de 1.80, ja 
que el nostre edifici nomes te dos plantes i el càlcul de vent nomes farà referència a un nivell (a la 
coberta metàl·lica). 
 
Els valors cp els obtenirm de la taula 3.9 (taula D.7 de la CTE-DB-SE-AE). 
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Taula 3.9: Sobrecàrrega de vent en coberta inclinada 

 
 

 
 
Segons a cada direcció de vent considerarem  3 zones de pressió o succió; aquestes seran la H, la 
I i la M. El faldó que tindrà la zona H serà el primer que es trobarà el vent, el faldó de la zona I es 
l’oposat al faldó H i els altres dos faldons seran els de la zona M. 
 
La inclinació de cada faldó de la nostra coberta metàl·lica està entre 15º i 30º; i la superfície 
sempre supera els 10m².  
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Els valors de sobrecàrrega de vent que tindrem seran els següents: 
 
-Vent +X (Figura 3.3) 
 

 
Figura 3.3 : Vent +X 

 
Faldó H: 0.52 * 1.80 * 0.2 = 0.1872 kN/m² 
Faldó I: 0.52 * 1.80 * -0.50 = -0.468 kN/m² 
Faldó M: 0.52 * 1.80 * -0.60 = -0.5616 kN/m² 
 
 
 
-Vent –X (Figura 3.4) 

 
Figura 3.4 : Vent –X 

 
Faldó H: 0.1872 kN/m² 
Faldó I: -0.468 kN/m² 
Faldó M: -0.5616 kN/m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projecte d’execució d’estructura d’un edifici plurifamiliar de dos vivendes adossades en Castelló 19 

-Vent +Y (Figura 3.5) 
 

 
Figura 3.5: Vent +Y 

 
Faldó H: 0.1872 kN/m² 
Faldó I: -0.468 kN/m² 
Faldó M: -0.5616 kN/m² 
 
 
 
-Vent –Y (Figura 3.6) 

 
Figura 3.6: Vent –Y 

 
Faldó H: 0.1872 kN/m² 
Faldó I: -0.468 kN/m² 
Faldó M: -0.5616 kN/m² 
 
 
Com podem observar, les sobrecàrregues que tenim sobre els faldons són sempre les mateixes, 
només es modifica la determinació de la zona de cada faldó segons la direcció del vent. 
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3.2    FOC 
 
 
Per a la determinació de les accions en estructures exposades al foc s’utilitzen les corbes nominals 
temperatura-temps. Aquestes corbes estan definides a la norma EN 1363-1 i 2 a l’Eurocodi 1. 
 
Com que utilitzarem mètodes de càlcul conservadors, no tindrem en compte que les dilatacions i 
deformacions causades per canvis de temperatura deguts a l’exposició de foc provoquen uns 
efectes d’acció, forces i moments. 
 
L’acció de l’incendi es considera una acció accidental, i per a la combinació de càrregues no es 
tenen en compte els efectes de les càrregues a llarg termini, considerant que desapareix la 
càrrega de neu, i disminueix la sobrecàrrega d’ús. 
 
Com que efectuem una comprovació per elements, es realitza una simplificació que permet 
aprofitar els resultats de la fase de càlcul a temperatura ordinària; això suposa que la variació de 
les càrregues totals actuants sobre l’estructura es transmet de la mateixa manera a tots els 
elements estructurals de l’edifici. 
 
Per a avaluar el comportament dels elements estructurals, utilitzem la taula 3.10 (Taula 3.1 del 
Capitol 6 de la CTE-DB-SI). 
 

Taula 3.10: Resistència al foc suficient dels elements estructurals 
 

 
 
Són vivendes unifamiliars però estan adossades. Com observem, el punt 2 que fa referència a l’ús 
de vivenda unifamiliar ens diu que, quan esta adossades, considerarem l’edifici com a residencial 
vivenda. Per aquest cas, la resistència a foc serà de R60 ja que l’alçada d’evacuació de l’edifici es 
0 m. 
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3.2    SISME 
 
Per calcular el sisme en el nostre edifici ens dirigim a la norma NCSE-02 i mirem si es necessari 
tindre-ho en compte segons les dades que ens proporciona l’estudi geotècnic; Taules 3.11, 3.12, 
3.13, 3.14. 
 

Taula 3.11: Descripció i ubicació de l’edifici 
Municipi:  Burriana 

Número de plantes sobre rasant:  1 

Tipus d’estructura (1) (4) (5): Forjats unidireccionals i lloses massisses amb pilars metàl·lics; coberta 
metàl·lica inclinada 

 

Taula 3.12: Característiques de la construcció 

Moderada  Normal X Especial  

Edificis amb 
probabilitat 
menyspreable de què 
la seva destrucció per 
un terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, 
interrompre un servei 
primari o produir 
danys econòmics 
significatius a tercers. 

Edificis la destrucció 
dels quals per un 
terratrèmol pugui 
interrompre un servei 
imprescindible o donar 
lloc a efectes 
catastròfics. En aquest 
grup s’inclouen les 
construccions que així 
es considerin en el 
planejament urbanístic i 
documents públics 
anàlegs, així com en 
reglamentacions més 
específiques 

Classificació 
de l’edifici en 
funció de la 
seva 
importància:  
(Article 1.2.2) 

Edificis amb 
probabilitat 
menyspreable de què 
la seva destrucció per 
un terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, 
interrompre un servei 
primari o produir 
danys econòmics 
significatius a tercers. 

Coeficient de risc,  
ρ=1,0 

Coeficient de risc,  
ρ=1,5 

 
Taula 3.13: Acceleració bàsica i de càlcul 

Acceleració bàsica ab:
 (1) 

(2)  
En funció del municipi d’acord a l’annex I de l’NCSE-02                                                          
ab / g = 

0.02 

Coeficient del tipus de sòl, C: (3)  
S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 
primers metres sota la superfície obtingut en 
ponderar els coeficients Ci  de cada estrat del 
terreny amb el seu gruix ei, en metres. 

C =
30

e·C ii∑∑∑∑ =  

Coeficient d’amplificació del terreny, S      

Si ρ · ab ρ0,1 g → S = C / 1,25 

Si 0,1 g < ρ· ab < 0,4 g → S = 
25,1
C  + 3,33 · (ρ· 

g
ab  – 

0,1) · (1 – 
25,1
C ) 

(Només en edificis 
d’importància normal o 

especial i amb ab ≥ 
0,04g) 

Si 0,4 g ≤ ρ . ab → S = 1,0 

S =  

Acceleració de càlcul ac: 
(4) ac / g = S · ρ · ab  / g =  
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Taula 3.14: Criteris d’aplicació de la norma 

 
Per tant,  NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02 
 
Notes: 
 

1) Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g ≤ab < 0,12g 
tindran 4 plantes com a màxim. I si ab≥ 0,12g en tindran, com a màxim, 2. (art. 1.2.3) 

 
2) Quan ab ≥0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova 
 
3) Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny: 
 Terreny I (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens) C=1 
 Terreny II (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs) C=1.3 
 Terreny III (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt 
 ferma) C=1.6 
 Terreny IV (Sòl granular solt o sòl cohesiu tou) C=2 
 
4) Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g ≤ac ≤ 0,12g, l’alçada màxima serà de 4 plantes. 
I si ac >0,12g l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 4.4.1) 
En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència 
d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a l’estructura en la totalitat de la superfície 
de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions 
(d’acord als comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3). 

1.1.1 Edificis d’importància moderada: No cal aplic ar l'NCSE-02  

ab < 0,04g 1.1.2 No cal aplicar l'NCSE-02 
 

X 

Cal aplicar l'NCSE-02     

Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02   en edificis de normal importància 
sempre que:  

- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats (5), amb 
característiques de resistència i rigidesa similars en les dues 
direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i 

 

- No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.  

0,04 g ≤≤≤≤ ab 
< 0,08g(2) 

En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 
plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac   0,08g   

 

ab ≥≥≥≥ 0,08g (1) Cal aplicar l'NCSE-02  sense excepcions  
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4. MODELITZACIÓ I CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA 
 

4.1 MODELITZACIÓ 
 

Abans de començar a dibuixar l’edifici al programa de càlcul, decidim els cantells dels forjats que 
tindrem inicialment (es possible que durant el procés de càlcul es modifiquin), juntament amb la 
tipologia de dels pilars i de l’estructura metàl·lica. 
 

4.1.1    Fonamentació 
 
Segons l’estudi geotècnic realitzat pel geòleg Juan Manuel Ibáñez Román el 4 de gener de 2010; 
ens recomana que la fonamentació sigui una llosa de fonamentació. 
 
Aquesta s’hauria de realitzar a una profunditat de 1.20m (incloent el cantell aproximat de la llosa), 
amb una tensió admissible del terreny de 0.60 kp/cm². 
 
Però aquesta solució no es la més viable, ja que el nostre edifici no te soterrani i el primer forjat 
que tindrem serà el Terra Planta Baixa. Si realitzem la solució aportada pel geòleg, hauríem de 
realitzar, juntament amb la llosa de fonamentació, un muret perimetral que aguantes el terreny cap 
a la zona de excavació i que, a més, permeti una ventilació creuada ja que el Terra Planta Baixa 
serà un forjat sanitari. 
 
Aquesta solució encareix molt la execució de la fonamentació i per aquest es contacta amb el 
geòleg per proposar una solució viable i més econòmica.  
 
La solució proposada i acceptada pel geòleg consisteix en excavar fins a la cota que ell proposa i a 
continuació reomplir-ho amb graves compactades. Damunt d’aquesta base compactada de graves 
es construirà una llosa de fonamentació de cantell 50cm i que també farà de Terra Planta Baixa. 
 
 

4.1.2    Estructura vertical 
 

Com he explicat abans, el client ens demana que les dimensions màximes del pilar siguin 
20x20cm, això ens obliga a escollir pilars metàl·lics. 
 
Entre la gran gama de perfils metàl·lics que podem utilitzar, ens decantarem per uns pilars d’acer 
conformat S275J0H de perfil SHS-160 (l’espessor del pilar l’obtenirm del càlcul). Aquesta elecció la 
triem desprès d’analitzar detalladament els prontuaris d’acer. 
 
Se sap que els perfils oberts treballen pitjor que els perfils tancats ja que aquets últims tenen una 
inèrcia a torsió mol més gran que els perfils oberts. Una de les possibles solucions seria agafar 
dos perfils UPN i soldar-los; però llavors sorgiria el problema del foc i la massivitat. A continuació 
es mostren dos taules del prontuari sobre un perfil HEB-200 i un perfil SHS-160 on podrem 
observar la diferència de inèrcia i massivitat dels dos perfils. (Figura 4.1 i Figura 4.2) 
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Figura 4.1: Perfil HEB-200 
 
Podem observar en la taula del perfil HEB-200 el valor d’inèrcia a torsió (valor “It”) que es de 59.7 
cm4. A més, el seu valor de massivitat es baix comparat amb perfils conformats (la massivitat o 
factor de forma s’obté de la divisió del perímetre entre l’àrea del perfil). Per un perfil HEB-200, el 
valor del factor de forma es de 147.38 m-1 (en el pitjor dels casos). 
 

 
Figura 4.2: Perfil SHS-160 

 
Per a un perfil SHS veiem que el més petit (SHS-160x6) ja té un mòdul d’inèrcia a torsió elevat de 
2239 cm4 (recordem que HEB-200 té 59.7 cm4). A més, la seva massivitat o factor de forma és de 
172 m-1 (més gran que el perfil HEB-200 que és de 147.38 m-1). 
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 4.1.3    Estructura horitzontal 
 
Com hem mencionat abans, els forjats seran forjats unidireccionals, però hem de partir d’un cantell 
mínim de càlcul. Aquest cantell l’obtenirm d’una formula que es contempla en la EHE i que 
antigament estava en l’apartat 15.2.2 de la EFHE (actualment derogada). Aquesta fórmula ens 
permet identificar quin es el cantell mínim per a que no comprovéssim si la fletxa del forjat 
compleix. 
 
La fórmula del cantell mínim és: 
 

hmin = δ1 * δ2 * L/C 
 
On: 

δ1 = factor que depèn de la càrrega total i que te com a valor de √q/7, sent la q la càrrega total en 
kN/m². 

δ2 = factor que té el valor de (L/6)^¼. 

L = La llum de càlcul del forjat, en m. 

C = coeficient que surt de la taula 4.1 
 

 
Taula 4.1: Coeficient C 

 
 
 
Calculem el cantell mínim a nivell de Terra P1 ja que es on tenim una càrrega total més alta. 

δ1 = √7.5/7 = 1.035 

δ2 = (6/6) ^¼ = 1  

L = 6 

C = 23 
 
Hmin = 1.035 * 1 * 6/23 
Hmin = 0.35 m 
 
Com podem observar, el cantell mínim que ens diu la fórmula es de 0.35m (30+5cm) a nivell de 
Planta primera. Hem de recordar que es possible un forjat inferior a aquest cantell però llavors 
hauríem de calcular la fletxa del forjat. 
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Calculem el cantell mínim a nivell de Coberta per assegurar-nos que no hi ha cap problema. 

δ1 = √6.7/7 = 0.97834 

δ2 = (6/6) ^¼ = 1  

L = 6 

C = 26 
 
Hmin = 0.97834 * 1 * 6/26 
Hmin = 0.22 m 
 
Observem que a nivell de coberta, el cantell mínim es mol inferior al de terra Planta primera, i per 
conseqüent, tot forjat que modelitzéssim a planta primera serà correcte en coberta. 
 
Es contacta amb el client i es comenta la realització de fer els dos forjats de 30+5 ja que per tema 
càlcul es més segur i aquest estan d’acord amb l’estructura. 
 
 4.1.4    Estructura metàl·lica 
 
Per l’estructura metàl·lica farem servir perfils laminats IPN (la tipologia del perfil l’obtenirm 
posteriorment amb càlcul). Modelitzarem una estructura 3D integrada al càlcul de cype per a que 
els esforços que transmet la coberta metàl·lica sobre els pilars metàl·lics ja es tinguin en compte i 
no haguéssim de ficar manualment aquest esforços als caps dels pilars. 
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4.2 CÀLCUL DE L’EDIFCI 
 
4.2.1    Coeficients de seguretat 

 
D’acord amb les normes ja citades anteriorment s’han fet servir coeficients de seguret per cada 
tipologia de material i que s’assenyalen a continuació: 
 
 
  4.2.1.1 Formigó armat 
 
Coeficients parcials de seguretat dels materials per a Estats Límits Últims (Taula 4.2)  
 

Taula 4.2 

Situació de projecte  Formigó  
γc  

Acer passiu  
γs  

Persistent o transitoria  1,5  1,15  

Accidental  1,3  1,0  

 
 
 

  4.2.1.2 Acer laminat 
 

Per als coeficients parcials per a la resistència s'adoptaran, normalment, els valors següents:  

a) γ M0 = 1,0 5  coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació del material 

b) γ M1 = 1,05   coeficient parcial de seguretat relatiu als fenòmens d'inestabilitat  

c) γ M2 = 1,25   coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència última del material o secció, i a 
la resistència dels mitjans d'unió. 

d) γ M3 = 1,1   coeficient parcial per a la resistència al lliscament d'unions amb caragols 
pretensassos en Estat Límit de Servei. 

e) γ M3 = 1,25  coeficient parcial per a la resistència al lliscament d'unions amb caragols 
pretensassos en Estat Límit d'Últim. 

f) γ M3 = 1,4  coeficient parcial per a la resistència al lliscament d'unions amb caragols 
pretensassos i forats esquinçats o amb sobremesura.  
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  4.2.1.3 Obra de fàbrica 
 
Als efectes de càlcul es consideren tres categories d'execució: A, B i C,  
 
Per a aquest projecte, es consideren: 
- Categoria control fabricació   II 
- Categoria d’execució   B 
 
 
A partir de la taula 4.3 i de les dades de les categories seleccionades anteriorment podem trobar el 
coeficient parcial de seguretat. 
 

Taula 4.3: Coeficients parcials de seguretat (g M) 

Situacions persistents i transitòries (1) 
Categoria de 

l'execució  
 A  B  C 

Resistència de la 
fàbrica 

Categoria del control de fabricació 
(2)  

I 1,7 2,2 2,7 

  II 2,0 2,5 3,0  
Resistència de claus i amarraments 2,5 2,5  2,5 

Ancoratge de l'acer d'armar.  1,7 2,2   
Acer (armadura activa i armadura passiva) 1,15 1,15   

(1) Per a les comprovacions en situació extraordinària, els coeficients de claus i 
amarraments són els mateixos; de les fàbriques els coeficients són 1,2 1,5 i 1,8 
respectivament per a les categories A B i C.  
(2) Categories segons 8.1.1  

 
 

 
  4.2.1.4 Terreny i fonamentació 

 

El valor de càlcul de la resistència del terreny es podrà determinar utilitzant l'expressió següent: 

 

 

 

Sent : γR coeficient parcial de resistència  

 

Els coeficients γR es defineixen per a cada tipus de fonamentació en el capítol corresponent.  

 

La utilització conjunta dels valors γF = 1, γM = 1 i γR =1 en l'expressió anterior proporciona, per a 
cada tipus de fonamentació i estat límit últim el valor característic RK de la resistència del terreny. 

 

Els coeficients de seguretat els obtenirm de la taula 4.4 que tenim a continuació. 
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Taula 4.4: Coeficients de seguretat parcials per a fonamentacions directes 

Estat límit  Materials  Accions    Situació de 
dimensionat    

Últim  γγγγR  γγγγM  γγγγE  γγγγF 

Enfonsament     3,0 1,0  1,0 1,0 

Bolcada         

Accions estabilitzadores 1,0  1,0  0,9* 1,0 

Accions desestabilitzadores 1,0 1,0 1,8 1,0 

Lliscament 1,5  1,0  1,0   1,0  

Estabilitat global        1,0 1,0 

Capacitat estructural    
1,0  
(2) 

1,8  
(2) 1,6 1,0  

Enfonsament 2,0 1,0 1,0  1,0 

Persistent o 
Transitòria  

Bolcada    

Accions estabilitzadores 1,0  1,0  1,0  1,0 

Accions desestabilitzadores 1,0  1,0 1,0  1,0  

Lliscament 1,1 1,0 1,0  1,0   

Estabilitat global 1,0 1,0 

           
Extraordinària

  

Capacitat estructural 
1,0  
(2) 

1,2  
(2)  1,0    1,0 

(1) Pel càlcul de l’estabilitat a la bolcada, excepte justificació en contra, no es considerarà 
l'empenta passiva.  
(2) Elements estructurals segons DB corresponent. Els coeficients parcials indicats són els 
definits en els articles 2.4.2.5 i 2.4.2.6 del DB-CTE-DE-AE. 

 
 
 4.2.2    Accions 
 

4.2.2.1    Càrregues per a formigó armat 
  
S’ha pres el valor de 1,5 que correspon a accions permanents i de 1,6  que correspon a accions 
permanents de valor no constant o variables; segons taula 4.5. 
 

Taula 4.5 
 

Estat Límit Últim 
Nivell d’execució normal 

Estat Límit Servei 

Situació persistent o 
transitoria Situació accidental  

Tipus d’acció 
sobre elements 

de formigó armat 
Efecte 

favorable 

Efecte 
desfavorab

le 

Efecte 
favorabl

e 

Efecte 
desfavorab

le 

Efecte 
favorabl

e 

Efecte 
desfavora

ble 
Permanent γG=1.00 γG=1.35 γG=1.00 γG=1.00 γG=1.00 γG=1.00 

Variable γQ=0.00 γQ=1.50 γQ=0.00 γQ=1.00 γQ=0.00 γQ=1.00 

Accidental - - γA=1.00 γA=1.00 - - 
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4.2.2.2  Càrregues per a estructures d’acer 
 
S’han pres els següents valors, segons sigui la naturalessa de la càrregar (taula 4.6): 
  

Taula 4.6: Coeficients parcials per a les accions 
  γγγγG γγγγQ  

 0,8 
 Efecte favorable  

 (Per a les comprovacions d’estabilitat de conjunt 0,9) 
0  

1,35  Efecte 
desfavorable   (Per a les comprovacions d’estabilitat de conjunt 1,1) 

1,5 

 
 
 

4.2.2.3    Càrregues per a estructures de fàbrica 
 
S’han pres els següents valors, segons sigui la naturalessa de la càrrega (Taula 4.7): 
 

Taula 4.7: Coeficients parcials per a les accions 
  γγγγG  γγγγQ 

Efecte favorable  0,8 
(Per a les comprovacions d’estabilitat de conjunt 0,9) 0 

Efecte desfavorable  1,35 
(Per a les comprovacions d’estabilitat de conjunt 1,1) 1,5 

 
 
 

 
4.2.2.4    Hipòtesis de càrregues 

 
D’acord amb el que s’especifica a l'Art. 9 de la Norma EHE-08, s’han analitzat, a tota lestructura 
les hipòtesis de càrrega pel càlcul dels esforços resultants en elements, barres i nusos, tenint en 
compte en cada cas la combinació de les hipòtesis de càlcul més desfavorable. 
 
Les hipòtesis considerades en el càlcul sindiquen a continuació: 
 
1.-ACCIONS PERMANENTS (G): pesos propis.  
2.-ACCIONS PERMANENTS DE VALOR NO CONSTANT (G): accions reològiques. 
3.-ACCIONS VARIABLES (Q): sobrecàrregues, accions climàtiques, ... 
4.-ACCIONS ACCIDENTALS (A): impactes, sisme,...  
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 4.2.3    Combinacions d’accions 
 

4.2.3.1  Formigó armat 
 

Hipòtesi i combinacions 
D'acord amb les accions determinades en funció del seu origen, i tenint en compte tant si l'efecte 
d'aquestes és favorable o desfavorable, així com els coeficients de ponderació es realitzarà el 
càlcul de les combinacions possibles de la manera següent: 
    

E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-CTE 
 
Situacions no sísmiques (taula 4.8) 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

Taula 4.8: Situació persistent o transitoria 

 
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-C TE 

 
Situacions no sísmiques (taula 4.9) 

 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

Taula 4.9: Situació persistent o transitòria 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Coeficients parcials de 
seguretat (γ) 

Coeficients de combinació (ψ) 
 

 Favorable Desfavorable Principal 
(ψp) 

Acompanyament 
(ψa) 

Càrrega permanent (G) 1.00 1.35 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Vent (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 

Neu (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

Sisme (A)     

 Coeficients parcials de 
seguretat (γ) 

Coeficients de combinació (ψ) 
 

 Favorable Desfavorable Principal 
(ψp) 

Acompanyament 
(ψa) 

Càrrega permanent (G) 1.00 1.60 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Vent (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Neu (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sisme (A)     
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4.2.3.2  Acer 
 

E.L.U. de ruptura. Acer laminat: CTE DB-SE A 
 
Situacions no sísmiques (taula 4.10)  

 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

Taula 4.10: Situació persistent o transitòria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3.3  Accions característiques 
 

Situacions no sísmiques (taula 4.11) 
 

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

 
Taula 4.11: Situació accions variables sense sisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Coeficients parcials de 
seguretat (γ) 

Coeficients de combinació (ψ) 
 

 Favorable Desfavorable Principal 
(ψp) 

Acompanyament 
(ψa) 

Càrrega permanent (G) 0.80 1.35 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Vent (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 

Neu (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

Sisme (A)     

 Coeficients parcials de 
seguretat (γ) 

 Favorable Desfavorable 

Càrrega 
permanent (G) 

1.00 1.00 

Sobrecàrrega 
(Q) 

0.00 1.00 

Vent (Q) 0.00 1.00 

Neu (Q) 0.00 1.00 

Sisme (A)   
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 4.2.4    Descripció del procés de càlcul 
 

 
4.2.4.1  Llosa de fonamentació 

 
L’estructura portant de l’edifici de més alçada  transmet les càrregues al terreny mitjançant una 
llosa de fonamentació. 
 
El càlcul de les sol·licitacions es realitza mitjançant un càlcul de l’engraellat per mètodes matricials. 
Als nusos de creuament de barres es col·loca una molla, amb una constant resultant del producte 
del coeficient de balast  (aquí 772,11 T/m3) per la seva àrea tributaria. Es comprova a 
punxonament tots els pilars, diferenciant entre els casos de pilars centrals i de vorera, amb i sense 
mur perimetral. 
 
Per a realitzar el càlcul de la llosa, s’adopta la hipòtesi d’una distribució uniforme de pressions 
sobre el terreny. La llei de resposta del terreny serà per tant lineal i rectangular, inclòs en el cas de 
sabates excèntriques. 
 
D’acord amb els articles 13, 42, 46 de la norma EHE-08, s’utilitza el mètode dels Estats Límits 
Últims, comprovant: 

 
Estat límit de la tensió normal (art. 42º) 
 
Estat límit d’esgotament de seccions (art. 44º) 
 
Estat límit d’esgotament de punxonament (art. 46º) 
 
Estat límit d’equilibri (tenint en compte l’origen de la càrrega, si és permanent o variable i si és 
favorable o desfavorable) 
 
 
 

4.2.4.2  Sostre unidireccional 
 
S'utilitzarà un tipus de forjat unidireccional, que a continuació es detalla: 
 
a.-Sostre unidireccional amb bigueta pretensada, per a un cantell de 30+5 cm, amb nervi de 12, un 
intereix de 70 cm  i un xarxat capa compressió ø5 20x30. 
 
DEFINICIÓ 
 
Les biguetes són barres definides entre bigues o murs, i que creen nusos en les interseccions de 
vora i eix corresponents de la biga que intersecten. Es pot definir doble i triple bigueta, que es 
representa per una única barra amb ànima de major ample. La geometria de la secció en T a què 
s'assimila cada bigueta es defineix en la corresponent fitxa de dades del forjat. 
 
Biguetes armades / Biguetes pretesades 
 
En ambdós casos són biguetes prefabricades en Instal·lacions fixes o Taller, que es transporten a 
l'obra per a la seva col·locació. 
 
Disposen d'un document d'homologació o fitxa tècnica de característiques (Autorització d'Ús) en 
tots els tipus de bigueta i revoltó fabricat i els seus valors de moments, rigideses, etc. 
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Geometria 
 
Es defineix en la fitxa de dades del forjat. 
 
Rigidesa considerada 
 
La rigidesa bruta als efectes de càlcul de la matriu de rigidesa de les barres de l'estructura és la 
d'una secció en ‘T' amb cartabons com podem veure en la figura 4.3. 
 
 

 
Figura 4.3 

 
Sent: 
d: ample del nervi = ample del nervi + increment de l'ample del nervi. 
a: gruix de la capa de compressió 
c: intereix 
b: alçària del revoltó 
 
Com a material formigó, es prendrà el mòdul d'elasticitat assecant definit per als forjats. 
 
 
CÀLCUL DEL FORJAT 
 
El càlcul dels forjats unidireccionals es realitza de forma individualitzada per a cada bigueta en 
flexió simple. S'obté el valor màxim del moment positiu MF expressat en kp x m (dN x m en S.I.) i 
per metre d'ample, majorat. Es realitza una igualació per draps a valors màxims entre biguetes 
adjacents, aconseguint uniformitzar els valors per draps. 
 
El càlcul dels moments negatius es realitza a flexió simple i s'obtenen uns negatius d'acord amb 
una taula d'armat. Les seves longituds compleixen uns mínims, especificats en la Norma, així com 
unes quanties geomètriques mínimes. S'igualen els negatius en funció d'un percentatge de 
diferència de longituds. 
 
Quan sigui necessària una armadura de compressió a la zona de negatius, es retiraran els 
revoltons fins al punt on deixi de ser necessari o es col·locaran safates. Això s'indicarà a la planta 
per una línia de massissat de les biguetes. 
 
Atès que en el projecte es desconeix el forjat definitiu a executar en obra, s'ha d'exigir al 
subministrador del mateix el compliment de les deformacions màximes (fletxes) en funció del seu 
mòdul de fletxa (EI), així com la verificació a tallant en funció del tipus de bigueta a col·locar, a més 
del compliment dels moments positius i l'armat de negatius. 
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Ja que es consulta el valor dels moments positius, no es fa la comprovació de si és o no 
necessària armadura de compressió en va. A l'últim, es recorda que el valor expressat dels tallants 
en extrems de biguetes en plans està majorat i per metre d'ample. 
 
Comprovació a tallant.  
 
Es dóna el valor del tallant en suports, sent la Direcció Facultativa responsable de la comprovació 
posterior. 
 
ESTIMACIÓ DE LA FLETXA 
 
S’empra el mateix mètode utilitzat en bigues (Branson), calculant la rigidesa equivalent al llarg de 
la bigueta en 15 punts. 
 
La rigidesa bruta serà la estimada per al càlcul, i la rigidesa fissurada s’obté segons s’hagi 
especificat en la comprovació de fletxa en les dades del forjat: 
 
Com a bigueta pretesada. En aquest cas s’ha d'indicar la rigidesa fissurada com un % de la 
rigidesa bruta. Depèn del tipus de bigueta i el seu pretesat. Pot ser convenient que consulti els 
fabricants de la seva zona per introduir el dit valor. 
 
 

4.2.4.3  Lloses massisses 
 
GENERAL 
 
S'ha comprovat els esforços en les dues direccions, minorant els moments flectors negatius en un 
15% i majorant els positius en la mateixa quantitat, segons permet la EHE-08. 
 
Dins del suport es considera que el cantell de les bigues augmenta de forma lineal, d’acord a un 
pendent 1:3, fins l'eix del suport, per la qual cosa, la consideració conjunta de la mida dels nusos, 
redundeig parabòlic de la llei de moments i augment de cantell dins del suport, condueix a una 
economia de l’armadura longitudinal per flexió en les bigues i sostres sense bigues, ja que el 
màxim de quanties es produeix entre el costat i l'eix del suport, essent el més habitual en el costat, 
dependent de la geometria introduïda. 
 
Per la modalitat de càlcul, matricial de barres en 3D, s'estableix la compatibilitat de deformacions a 
tots els nusos, considerant 6 graus de llibertat, i es crea la hipòtesi d'indeformabilitat del plànol de 
cada planta per a simular el comportament del sostre. Així, l'edifici sols pot girar i desplaçar-se en 
el seu conjunt. 
 
Per fixar la tipologia de l'edifici, s'han considerat encastaments perfectes les unions pilars-forjat. 
 
Pels casos habituals s'han dimensionat els elements horitzontals a flexió simple. 
 
A tal efecte s'han analitzat les envolvents de les diferents combinacions de les hipòtesis de càrrega 
que es comenten en punts anteriors. 
 
Al nostre les lloses seran de cantell 35 cm a la planta primera i coberta, de cantell 20 al voladiís 
d’entrada i de cantell 15 cm a les escales. 
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METODOLOGIA 
 
S'han fet les oportunes correccions pel càlcul i dimensionat en les dues direccions. Els positius i 
els negatius s'han dimensionat amb secció rectangular, pel mètode simplificat de la paràbola-
rectangle, preconitzat per la Norma EHE-08. 
 
CRITERI D’ARMAT 
 
armadura de muntatge: 
 
A les lloses massisses es col·loca una armadura de muntatge que es pugui aprofitar pel càlcul - en 
aquest cas, s'ha col·locat una armadura base inferior i superior en ambdues direccions φ 12/15, tal 
i com queda grafiat als plànols.  
 
negatius: 
 
Per compensar l'error de prendre entre eixos les corbes de moments flectors s'arrodoneixen els 
negatius seguint una llei parabòlica de 2º grau. 
 
Per simplificar el control d'obra s'han dibuixat els reforços únicament. Els valors longitudinals i la 
resta d’especificacions estan grafiades als plànols respectius. 
 
Les barres es tallen d'acord a les envolvents, afegint la longitud d'ancoratge preconitzada per la 
normativa. 
 
positius: 
 
Per simplificar el control d'obra s'han dibuixat els reforços únicament. Els valors longitudinals i la 
resta d’especificacions estan grafiades als plànols respectius. 
 
L’armadura inferior de base es tallaran i es cavalcaran a la zona de màxims moments negatius. 
Amb dues barres, la longitud del reforç es determina d'acord amb les lleis de moments, mes la 
longitud d’ancoratge per ambdós costats. 
 
tallant: 
 
Comprovacions realitzades 
a) En vora de recolzament: Vrd≤Vu1 
b) A un cantell útil de la vora de recolzament V rd≤Vu2 
 
Se suposa que l'angle que formen les bieles de compressió i l'eix de la peça es θ = 45º,  per la qual 
cosa: 
    Vu1 = 0,3·fcd·b0·d 
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c) Peces sense armadura a tallant i en regions no fissurades Md≤Mfis,d (lloses i nervis de reticular i 
unidireccional) 
    

 
 
d) Peces sense armadura a tallant i en regions fissurades Md>Mfis,d (lloses i nervis de reticular i 
unidireccional) 
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Amb un mínim de:  
 
Si Vrd > Vu2, la resistència del formigó és la mateixa formula, substituint el factor 0,18 per 0,15, i 
reforçant segons l'apartat següent. 
 
e) Peces amb armadura a tallant (bigues, lloses i nervis de reticular) 

 

 

 
 

   Quanties mínimes:  
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f) Disposicions relatives a les armadures, la separació st entre estreps serà: 

 
 
En el cas general és suficient la capacitat del formigó per absorbir els tallants. Només en casos 
singulars com bigues de vorera, forats, extrems, etc. serà necessari la col·locació d'estreps indicats 
als plànols. Qualsevol canvi al respecte haurà de comptar amb l'aprovació de la Direcció 
Facultativa. 
 
punxonament : 
 
S'ha comprovat igualment el punxonament sobre pilars pel que s'ha dissenyat una armadura 
mínima especificada als plànols mitjançant creuetes. El càlcul s’ha realitzat segons el perímetre 
crític definit a la norma EHE-08, on les cantonades s’arrodoneixen amb un arc de radi 2d (Figura 
4.4).  

 

 

 
Figura 4.4: Perímetre crític de punxonament 

 
 

Determinat el perímetre crític, s’ha de comprovar que la tensió nominal de càlcul ττττsd no superi la 
resistència ττττrd segons l’article 46.2 i 46.3 de la EHE-08. Segons les quanties geomètriques de 
l’armadura transversal de les lloses, es determina la tensió, segons la formulació adjunta per a 
lloses sense armadura de punxonament: 
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Amb un mínim de: 

 
 
Si resulta necesària armadura de punxonament, la formulació base es: 

  
 
a la zona on es necesita, i 

  
 
a la zona exterior a la definida, comprovant que no es necesitarà. 
 
En tot cas, es deu comprovar que el esforç màxim de punxonament compleix la limitació: 

   
 
essent uo el perímetre de comprovació com s’observa en la figura 4.5, i: 

 
 

 
Figura 4.5: Perimetre de comprovació 

 
 

4.2.4.4  Bigues formigó 
 

L’armadura tant superior com inferior (de tracció i compressió segons el signe dels moments) es 
determina a partir dels envolvents de moments flectors i es comprova amb els valors mínims 
geomètrics i mecànics de la norma, prenent el valor major. Es determina per a les envolvents, 
sísmiques i no sísmiques i es col·loca la major quantia obtinguda de totes dues. 

 
Dins de la zona de recolzament del suport o pilar es considera una variació lineal del cantell de la 
biga (1/3), el que condueix a una reducció de l’armadura necessària, que serà la major obtinguda 
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entre les cares de cantell del suport, sense haver de coincidir amb l’eix del recolzament, sent el 
més normal que estigui  pròxim o al mateix cantell de recolzament (Figura 4.6). 

 

 
Figura 4.6 

 
Per a el dimensionament a esforç tallant s’efectua la comprovació a compressió obliqua realitzada 
al cantell de recolzament directe, i el dimensionat dels estris a partir del cantell de recolzament 
mencionat. En quant a l’estribat, o reforç a tallant, es seleccionen els diàmetres mínims i 
separacions en funció de les dimensions de la biga, així com simetria a la disposició dels mateixos 
i utilització de diferents calibres segons la zona de la biga. Es defineixen  estrips simples (que es 
sempre el perimetral de la secció), dobles, triples, així com rames verticals (Figura 4.7).  

 

 
Figura 4.7 

 
Si existeix torsió, es calcula l’armadura transversal necessària per torsió, establint els mínims 
segons la norma (separació mínima, estrips tancats) i s’addiciona a l’obtinguda per tallant, donant 
com a resultat final un estrip on els diàmetres, separacions i longitud de col·locació cobreix  la 
suma dels dos efectes. En aquest últim cas es realitza la comprovació conjunta (compressió 
obliqua) de tensions tangencials de tallant més torsió. 
Es  comprova que la separació d’estrips compleixin l’especificat a la norma quant l’armadura 
longitudinal estigui comprimida, el que afecta tant al diàmetre com a la separació màxima, en 
funció de l’armadura longitudinal comprimida. 
 
Es comproven les deformacions en bigues els límits establerts a la norma: 
fact < l/400 ó fact< 10 mm  (el pitjor dels casos) 
ftotal<l/250 
fact <l/750 a estintolaments 
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CÀLCUL DE FLETXES 

 Fletxes instantànies 

El programa calcula les fletxes instantànies realitzant la doble integració del diagrama de 
curvatures 'M / (E · Ie)', on la inèrcia equivalent 'Ie' es calcula segons la següent expressió: 

 

On: 

Ie : Inèrcia equivalent. 

Mf : Moment de fisuració de la secció. 

Ma : Moment flexor màxim aplicat a la secció fins a l'instant que s'avalua la fletxa. 

Mf : Moment nominal de fisuració de la secció. 

Ib : Moment d'inèrcia de la secció bruta. 

If : Moment d'inèrcia de la secció fisurada en flexió simple, que s'obté menyspreant la zona de 
formigó en tracció i homogeneïtzant les àrees de les armadures multiplicant-les pel coeficient 
d'equivalència (relació entre mòduls d'elasticitat d'acer i formigó). 

Fletxes diferides 

El programa calcula la fletxa diferida (per deformacions de fluència i retracció) multiplicant la fletxa 
instantània corresponent pel factor: 

 

On: 

ρ' : Quantia geomètrica d'armadura en compressió.  

El programa menysprea aquest terme de quantia, pel que resulta: 

λ = ξ  

La qual cosa està del costat de la seguretat, ja que el denominador 1 + 50ρ' serà sempre ≥ 1.00 i 
per tant λ ≤ ξ, és a dir, que s'obtindria una mica menys de fletxa diferida que sense la simplificació 
abans esmentada.  
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ξ : Coeficient que depèn de la durada de la càrrega i que pren els següents valors de la taula 4.12:  

Taula 4.12: Coeficient ξ 

Durada de la càrrega  ξξξξ 
5 anys o més 2.00 

1 any 1.40 

6 Mesos 1.20 

3 Mesos 1.00 

1 mes 0.70 

2 setmanes 0.50 

 

Per a calcular la fletxa en un instant tf per a l'edat de la càrrega tc, el valor a considerar és:  

 

En el cas en el que la càrrega s'apliqui per fraccions, el valor de ξ es calcula com:  

 

Per al cas de les càrregues permanents, considerant el desglossament abans descrit, el valor de ξg 
resulta:  

 

On: 

ηi : Relació Pi / G' (en el programa s'expressa en tant per cent)  

Pi : Fracció de càrrega (pes propi de l'element estructural, envans o enrajolat)  

G : Càrrega permanent total 

 Fletxa activa 

Conforme a l'indicat en paràgrafs anteriors, el factor 'αg', pel qual cal multiplicar la fletxa instantània 
deguda a les càrregues permanents per a obtenir la part de fletxa activa produïda per aquestes, és 
el següent:  
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On: 

ξpp : Coeficient corresponent al pes propi de l'element estructural.  

ξt : Coeficient corresponent al pes propi dels envans.  

ξs : Coeficient corresponent al pes propi de l'enrajolat.  

Els valors de βi valdran 1 o 0 segons s'activin o no les caselles corresponents que indiquen al 
programa si es desitja considerar les fletxes instantànies o no (fi). : Coeficient corresponent al pes 
propi de l'enrajolat.  

De la mateixa manera, el factor "αq" pel qual cal multiplicar la fletxa instantània deguda a les 
sobrecàrregues d'ús per a obtenir la part de fletxa activa produïda per aquestes és:  

 

On: 

ηq : Coeficient que té en compte la sobrecàrrega de caràcter casi-permanent. Per defecte es 
considera igual al coeficient de combinació per a valor casi-permanent (ψ2) de les sobrecàrregues.  

ξq : Coeficient corresponent a les sobrecàrregues d'ús.  

El programa, per defecte, assumeix els següents valors de la taula 4.13: 

Taula 4.13 

Càrrega  ξξξξ 

Pes propi de l'element estructural ξpp = 2.00 - 0.70(1) = 
1.30 

Pes propi dels envans (element 
danyable) 

ξt = 2.00 - 0.85(2) = 
1.15 

Pes propi de l'enrajolat ξs = 2.00 - 1.00(3) = 
1.00 

Sobrecàrregues d'ús ξq = 2.00 - 1.40(4) = 
0.60 

 

(1) Es considera que el pes propi de l'element estructural genera fletxa diferida a partir del mes de 
la seva construcció, moment que és descintrat.  

(2) Es considera que el pes propi dels envans genera fletxa diferida a partir del segon mes de 
construcció de l'element estructural, moment en que és construïda.  
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(3) Es considera que el pes propi dels envans genera fletxa diferida a partir del segon mes de 
construcció de l'element estructural, moment que és construïda.  

(4) Es considera que la sobrecàrrega casi-permanent genera fletxa diferida a partir de l'any de 
construcció de l'element estructural.  

Resumint, el valor de la fletxa activa serà el següent: 

 

On: 

αg i αq : Són els factors calculats anteriorment.  

fig : Fletxes instantànies degudes a la totalitat de les càrregues permanents.  

fiq : Fletxes instantànies degudes a la totalitat de les sobrecàrregues d'ús.  

Fletxa total a termini infinit  

Com hem comentat en paràgrafs anteriors, la fletxa total a termini infinit es compon de la fletxa que 
desenvolupa l'element estructural des del moment del seu descintrat fins al moment de construcció 
dels envans, més la fletxa activa posterior a aquest moment. 

Es calcula com la suma dels següents valors: 

Fletxa activa + Fletxa instantània de descintrat de l'element estructural 
+ Fletxa diferida desenvolupada pel pes de l'element estructural fins a la construcció dels envans. 

És a dir: 

 

La fletxa activa s'acosta més a la total a termini infinit com més petita sigui la relació entre el pes 
propi de l'element estructural i la càrrega permanent total (ηpp → 0) i com més ràpid sigui el procés 
de construcció.  
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Els valors adoptats en el càlcul són els de la figura 4.14: 

 

Figura 4.14 

En la figura 4.15 es resumeix el procés típic de deformació d'un forjat o biga considerant el cas 
habitual d'execució d'obra, en el qual es construeix primer els envans i després l'enrajolat. A més, 
es representa la fletxa activa (fA) i la total a termini infinit (fT):  

 
Figura 4.15 
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T T1 t2 t3 t4 

Accions 
aplicades 

Pes propi 
de 

l'element 
estructural 

Pes propi 
dels 

envans 
(element 
danyable) 

Pes propi 
de 

l'enrajolat 

Sobrecàrregues 
d'ús 

Referències: 

fi,g : Fletxa instantània deguda al pes propi de l'element estructural al descintrar-lo a l'instant t1 .  

fd,g : Fletxa diferida deguda al pes propi de l'element estructural, desenvolupada des del seu 
descintrat a l'instant t1 fins a l'execució dels envans a l'instant t2 .  

fi,t : Fletxa instantània deguda al pes propi dels envans executada a l'instant t2 .  

fd, g + t : Fletxa diferida deguda al pes propi de l'element estructural i dels envans desenvolupada 
des de l'instant d'execució dels envans t2 fins a la construcció de l'enrajolat a l'instant t3 .  

fi,s : Fletxa instantània deguda al pes propi de l'enrajolat construït a l'instant t3 .  

fd, g + t + s : Fletxa diferida deguda al pes propi de l'element estructural, dels envans i de l'enrajolat, 
desenvolupada des de l'instant t3 d'execució de l'enrajolat fins al temps t4 d'aplicació de la 
sobrecàrrega d'ús.  

fi,q : Fletxa instantània deguda a les sobrecàrregues d'ús aplicades a l'instant t4 .  

fd, g + t + s + q 2 : Fletxa diferida deguda al pes propi de l'element estructural, dels envans, de l'enrajolat 
i del valor casi-permanent de la sobrecàrrega desenvolupada des de l'instant t4 d'actuació de la 
sobrecàrrega fins al temps infinit t∞ .  

 
4.2.4.5  Pilars metàl.lics 

 
El càlcul dels pilars metàllics s'ha fet a compressió composta utilitzant els coeficients de 
guerxament preconitzats a la norma CTE-SE-A. Els pilars es preveuen estintolats a jàsseres de 
formigó existent o jàsseres metàl·liques a coberta, i recolzat en sabata de formigó armat el que 
continua a totes les plantes. Els pilars seran HEB i tubulars rectangulars i circulars. 
 
Es consideren els efectes de segon ordre, definint un moment per efecte P-∆∆∆∆, MP degut a 
cadascuna de les hipòtesis gravitatòries definides pels desplaçaments deguts a l’acció horitzontal 
(vent i sisme) multiplicats per un factor que tingui en compte la reducció del mòdul d’elasticitat de 
l’acer. 
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4.2.4.6  Estructures metàl·liques 
 
Comprovacions dimensional dels elements de la secció transversal.  
 
S’apliquen per als quatre tipus de secció transversal sol·licitades per moments flectors, segons la 
taula 4.16. 
 

Taula 4.16: Classes de secció 

Classe 1: plàstica  Permeten la formació de la ròtula plàstica amb la capacitat de 
rotació suficient per a la redistribució de moments. 

Classe 2: 
compacta    

Permeten el desenvolupament del moment plàstic però una 
capacitat de retolació limitada. 

Classe 3: 
semicompacta o 
elàstica  

En la fibra més comprimida es pot arribar a la tensió de límit 
elàstic però l’abonyegadura impedeix el desenvolupament del 
moment plàstic. 

Classe 4: esvelta  
 Són seccions en las que per a determinar la seva resistència 
es necessari tenir en compte explícitament els efectes locals 
d’abonyegament 

 
 
A la taula 4.17 s’indica la congruència necessària entre els mètodes globals de càlcul i els de 
comprovació local de seccions segons la classe de secció. 
 

Taula 4.17 Congruència entre anàlisis i dimensionat 
Classe de secció       Mètode de anàlisis global  Comprovació de seccions  
Plàstica  Elàstica o plàstica  Plàstica o elàstica 
Compacta  Elàstica  Plàstica o elàstica 
Semicompacta  Elàstica Elàstica 

Esvelta  Elàstica amb possible 
reducció de rigidesa 

Elàstica con resistència 
reduïda 

 
 
Càlcul de tensions 
 
El càlcul de tensions es fa mitjançant el criteri de plastificació de Von Mises. S'ha inclòs, per a les 
tensions normals, la formulació completa de la resistència de materials, és a dir, incloent el 
producte d'inèrcia en perfils descrits en aqueixos no principals (angulars). 
La comprovació de bombament es fa mitjançant els corresponents coeficients ω més 
desfavorables, calculant-se aquests a partir de les esvelteses, segons s'indica en la norma. 
 
Càlcul d'esvelteses 
 
A part del càlcul de les dues esvelteses en cada eix del perfil, es té en compte l'esveltesa 
complementària en perfils amb platabandes d'unió (en perfils per als que el programa no calcula 
les gafetes se pren per defecte 50, que és el valor màxim permès per la norma) i l'esveltesa 
màxima en perfils no descrits en aqueixos principals (angulars). 
Per a aquests últims, el programa calcula internament el producte d'inèrcia, per la qual cosa no cal 
indicar-ho en la descripció del perfil. La longitud de bombament presa és la major entre els dos 
eixos. 
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Bombament lateral 
 
 La formulació del bombament lateral és distinta segons es tracti de perfils oberts o tancats. 
 
Per a perfils oberts s'usa el plantejament per a bigues de secció constant i simetria senzilla, 
estenent aquesta formulació per a bigues en mènsula. Es particularitza per a càrregues aplicades 
en el baricentre de la secció. És important tenir això en compte, ja que: e*=0. 
 
El radi de torsió es calcula per al cas més desfavorable, és a dir, suports apuntalats (grau d'encast 
nul en punts de travament), i bombo lliure de les seccions extremes. S'obté d'aquesta manera una 
seguretat suplementària en la comprovació, que també ha de tenir-se en compte. El programa 
calcula internament la coordenada del centre d'esforços tallants i la integral 'rx', quan siguin 
necessaris. 
 
Les longituds de bombament lateral s'indiquen al programa mitjançant les distàncies entre 
travaments en ala superior i inferior (per defecte la longitud de la barra). El programa selecciona 
una d'elles depenent del signe del flector. 
Per al bombament lateral sempre es treballa en l'eix fort del perfil. 
 
Un altre paràmetre molt important és el coeficient de moments entre punts de travament. El 
programa també treballa amb dos, un per a cada ala. La seva inclusió es deu al fet que la 
formulació del bombament lateral està desenvolupada per a barres sotmeses a una distribució de 
moment flector constant, la qual cosa queda, en la majoria de els casos, excessivament del costat 
de la seguretat. Per tant, el programa multiplicarà el moment crític de bombament lateral obtingut 
per a la distribució uniforme, per el coeficient de moments corresponent (en l'annex de la norma se 
li denomina 'z').  Els coeficients de moments han de ser majors que zero. Les distàncies entre 
travament sí que poden ser nul·les. En aquest cas no es comprova bombament lateral. 
 
Per a perfils tancats s'usarà la formulació donada, sense tenir-se en compte el coeficient de 
moments, ja que la rigidesa torsional dels perfils tancats és molt gran. Els perfils en tub cilíndric no 
bomben lateralment degut  que la inèrcia en ambdós aqueixos és la mateixa (això és aplicable a 
tubs quadrats). A l'últim, recordar que el programa té en compte el cas de bombament lateral en el 
domini anelàstic, la formulació del qual està descrita en la norma. 
 
Abonyegament de l'ànima  
 
Es comprova l’abonyegament en ànimes que superin l’esveltesa. Això només es permet en perfils 
armats (els laminats no es comproven a abonyegament). No es permeten ànimes amb esveltesa 
superior a la donada en La norma. Si l'ànima precisa ser comprovada a abonyegament, ha de tenir 
forçosament rigidizadors transversals, els quals se suposa que són ultrarígits. Això s’indica en el 
programa aplicant una distància entre rigiditzadors major que zero. La formulació implementada 
per a abonyegament és la descrita en la norma, Abonyegament de l'ànima a les bigues de ànima 
plena, incloent la formulació al camp anelàstic. 
 
 

4.2.4.7    Parets de càrrega 
 
S’efectuaran dos tipus de verificacions, segons CTE-SE-F, les relatives a: 
a) L’estabilitat i la resistència (Estat  Límit  Últim). 
b) L’aptitud per al servei  (Estat Límit de Servei). 
 
En aquests efectes es distingueixen, respectivament, entre els Estats Límits Últims, estats 
relacionats amb errors estructurals, i els Estats Límit de Servei, estats relacionat amb el 
comportament estructural en servei. Les verificacions de la capacitat portant i de la aptitud per al 
servei s’efectuaran per a les diferents situacions de dimensionat. 
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ESTATS LIMITS ÚLTIMS 
 
Estabilitat 
 
L’estabilitat d’un element o del conjunt d’una estructura queda verificada si es compleix la condició: 
Ed,dst ≤ Ed,stb 
Ed,dst    valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores,  
Ed,stb    valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores.  
 
Resistència. 
  
La resistència de l’estructura portant, d’un element estructural, d’una secció, d’una unió entre 
elements o de la connexió entre materials queda verificada si es compleix la condició: 
Ed≤Rd 
Ed  valor de càlcul de l’efecte de les accions,  
Rd  valor de càlcul de la resistència corresponen.  
NOTA. Les verificacionse es poden efectuar en termes de les tensions, dels esforços (forces, 
moments, un vector representant diferents forces o moments), o de les accions. 
  
En avaluar Ed y Rd, es tindran en compte els efectes de segon ordre d’acord amb els criteris al 
CTE-DB-SE-F. 
 
ESTATS LIMITS DE SERVEI 
 
En cada apartat del CTE-DB-SE-F s’indica en que casos la comprovació dels Estats Límits Últims 
eximeix de la comprovació dels Estats Límits de Servei. En altres casos es comprovarà que, sota 
les accions combinades per a la comprovació dels Estats Límits de Servei, no existeixen traccions 
en la fàbrica, ni deformacions entre dos punts qualsevol de la mateixa que superin la distància 
entre ells dividida per 1000. 

 
 
4.2.4.8    Lloses d’escala 

 
S'han calculat com a bigues doblement recolzades pels seus extrems. S'ha considerat que una 
part del moment queda absorbida pels negatius en la proporció de 9/8, pel que també serà 
necessari garantir la continuïtat dels negatius en aquestes zones.  
 
 
 
  
 4.3    ANÀLISIS DELS RESULTATS DE CÀLCUL 
 
Desprès de calcular tot l’edifici vindria el procés de delinear, però abans hem d’entendre els 
resultats que el programa ens dona. 
 
Primer de tot ens fixarem en totes les bigues del projecte (fonamentació i estructura). Cype arma 
cada biga per separat; el nostre objectiu és reduir el nombre de tipologies de bigues agrupant-les 
per tipologies de secció i per armat. El programa de càlcul té un criteri d’armat massa en el cantó 
de la seguretat i es possible que certes bigues tinguin armats sobredimensionats respecte al esforç 
que està reben. 
 
A continuació, es farà un anàlisis de les biguetes dels forjats unidireccionals. Es triarà la tipologia 
de bigueta segons el moment flector que tingui aquesta i els massissats necessaris segons el 
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tallant que tinguin. A més, desprès de triar la tipologia de bigueta a utilitzar, es comprovarà que 
aquesta te una resistència suficient durant el procés de formigonat del forjat. 
 
Finalment, es calcularan les creuetes metàl·liques que hi ha als dos forjats unidireccionals.  
 
 
 
  4.3.1 Unificació de bigues 
 
La feina de unificar les bigues ens  permet reduir considerablement el nombre de tipologies de 
biga, ja que el programa de càlcul analitza i arma cada biga per separat. A més, per evitar 
problemes en obra, la reducció de diferències entre els armats de les bigues redueix 
considerablement la probabilitat d’error durant el procés d’execució. 
 
Durant aquest procés ens podem donar compte de que certes bigues tenen un armat 
sobredimensionat. Quan ens trobem en aquest cas, ens hem de dirigir al prontuari informàtic i 
comparar els resultats. 
 
Per no explicar cada totes les unificacions que es fan en tot el projecte, a continuació s’explica pas 
per pas el procés que s’ha seguit per unificar i comprovar els armats de les bigues de 
fonamentació. 
 
La majoria de bigues de fonamentació tenen el següent error (figura 4.8) 
 

 
Figura 4.8 

 
 
Respecte a l’error de la tensió mitjà que transmet la biga al terreny, hem de remarcar que la 
normativa ens permet augmentar la tensió admissible del terreny fins un 25% en les cantonades 
de la llosa de fonamentació. Això indica que, si la tensió admissible del terreny es de 0.60 kp/cm², 
a les cantonades de la llosa de fonamentació podem arribar a una tensió admissible de 0.75 
kp/cm². 
 
Els errors d’armadura s’intentaran arreglar directament en el programa de càlcul. Si no es pogués 
donar el cas i les àrees d’armat donades són mol altes, ens dirigirem al prontuari informàtic per 
matissar els resultats. 
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En la figura 4.9 podem observar es especejament inicial d’una biga de fonamentació. 
 

 
Figura 4.9 

 
L’objectiu principal és unificar tota la biga amb els mateix armat. Comprovem les àrees d’armat que 
necessita cada tram de la biga (figura 4.10) i modelitzem el nou armat segons la l’àrea necessària. 
 

 
Figura 4.10 

 
Segons la taula, necessitem una secció útil d’acer de 7 cm² a l’armat superior i de 10.69 cm² (en el 
pitjor del casos). Intentarem evitar reforços de moment negatiu i positiu per tindre una correcta 
execució en obra. 
L’armat inicial esta composat per 2 barres del Ø16 i 3 barres del Ø12 superiors i 3 barres del Ø10 
inferior. A més tenim reforços de moment negatiu ens els punts on neix el pilar metàl·lic. 
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Com hem decidit eliminar tot reforç de moment, la secció útil necessària es de 10.69 cm², això ens 
obliga a triar 4 barres del Ø20 que tenen una secció útil de 12.57 cm². 
 
Per l’armat superior, per unificar tota la seva longitud amb el mateix diàmetre de barres, es 
decideix fer servir barres del Ø16. La secció útil que ens demana el càlcul es de 7 cm², amb el 
mateix criteri que l’armat inferior, decidim armar amb 4 barres del Ø16 que tenen una secció útil de 
8.04 cm². 
 
Per l’armat tranversal, decidim ficar-li un estrebat de 4 rames i així evitar que dins del cèrcol hi hagi 
més de 30 cm de formigó sense armat. Observem que en el punt de naixement del pilar P5 tenim 
un estrebat del Ø12c/8cm; aquest reforç d’estrebat es massa elevat i es decideix comprovar per 
altres mitjans la resistència a tallant de la biga. 
 
Necessitarem el tallant de càlcul utilitzat per Cype (Figura 4.11). El tallant de càlcul que utilitzarem 
es trobarà a una distància de la cara interior del pilar igual al cantell útil de la biga. La biga de 
fonamentació te un cantell de 50 cm i un recobriment de 5 cm; això ens porta a un cantell útil de 
45cm. El valor del tallant es de 31.22 T. 
 

 
Figura 4.11 

 
A continuació, ens dirigim al prontuari informàtic i modelitzem la secció de la nostra biga igual que 
la figura 4.12, on: 
 
b = Base del cèrcol en metres 
h = Alçada del cèrcol en metres 
ri =  Recobriment inferior en metres 
rs = Recobriment superior en metres 
Ai =  Àrea útil de l’armat inferior 
As = Àrea útil de l’armat superior 
 
Quan tinguem modelitzat la secció de la biga, ens dirigirem a la pestanya E.L.U (estats límits 
últims) i agafarem l’opció TT1 tallant. 
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Figura 4.12 

 
 
En l’apartat de tallant (Figura 4.13) marcarem que disposa d’armadura a tallant i especificarem 
l’armat que té. 
 

 
Figura 4.13 
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Quan li donem a comprovar, ens dona que la resistència a tallant de la biga juntament amb l’armat 
transversal que l’hi hem posat és de 31.23 T. Segons Cype, l’esforç a tallant al que està sotmès la 
biga és de 31.22 T. Els valors són idèntics però, per evitar problemes de mala execució durant 
l’obra, i estar tant ajustat els valors, decidim col·locar un estrebat del Ø10 cada 15 cm. 
 
L’armat final de la biga quedaria igual que el de la figura 4.14. Hem de recordar que l’error d’armat 
d’estrebat que tenim en els pilars P4 i P6 no es correcte, ja que l’estrebat del Ø8c/15cm ja aguanta 
l’esforç a tallant. El pilar P5 era el que estava sotmès a més esforç a tallant. 
 

 
Figura 4.14 

 
 
  4.3.2 Comprovació de tallant de biguetes 
 
Aquesta comprovació, segons criteri del despatx, la fa la direcció facultativa en el moment 
d’execució de l’obra. En aquest cas es realitza en el despatx, comprovant la resistència de les 
biguetes durant la fase de formigonat i la final. 
 
La tipologia de bigueta es triarà primer de tot segons el moment flector a la que estarà sotmesa 
durant tota la seva vida útil. Sabem que la bigueta a utilitzar es la VP-18 però dins d’aquesta 
família hi ha 8 tipologies de bigueta (segons l’armat i la col·locació d’aquests dins la bigueta).  
Cype ens permet fer una unificació rapida d’esforços en bigueta, això ens permet agilitzar la feina i 
triar una tipologia de bigueta per a un grup de biguetes. 
 
En la figura 4.15 observem les taules de la marca “PUJOL”. 
 

 

 
Figura 4.15 
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Les biguetes les triarem a partir del moment flector obtingut en càlcul. Si agafem a nivell de P1 el 
pany de la dreta observem que té un moment flector 61.06 mkN/m, això ens indica que 
necessitarem una VP-18.08 (tipologia 8). 
 
Un cop triada la tipologia hem de fixar-nos amb la resistència a tallant de la bigueta i decidir si 
necessita massissat de revoltons al cap de la bigueta. Per càlcul tenim un tallant de 30.45 kN/m i la 
bigueta VP-18.08 te una resistència de 43.9 kN/m. Per tant, no es necessari el massissat de 
revoltons al cap de la bigueta.  
 
Desprès d’analitzar totes les biguetes arribem a la conclusió que cap d’elles necessitarà massissat 
al cap de bigueta. A nivell de planta primera tenim: 
 
7 biguetes VP-18.08 
11 biguetes VP-18.07 
4 biguetes VP-18.06 
8 biguetes VP-18.03 
 
Es fa el mateix anàlisis a planta coberta i en cap bigueta es necessari massissar revoltons. A nivell 
de planta coberta ens trobem: 
 
9 biguetes VP-18.07 
7 biguetes VP-18.06 
17 biguetes VP-18.05 
 
 
 
  4.3.3  Càlcul de creuetes metàl·liques 
 
The solution of metallic capitals to resist the shear is not contemplated by the EHE, but it is 
contemplated by the ACI-318-95. The constructive solution is also proposed by the NTE (NTE-
EHR, details 05, 06 and 07, although they do not offered a method of calculation. The methods 
showed in this report, are taken from J. Calavera’s book, the monographic nº2 of the F. Mañà 
Reixach and the technical library of Cype. 
 
A metallic capital consist of  beams with either I or U shape, soldered in the pillar. The ends of the 
beams have to be cut with non minor angles of 30º with the horizontal map. We also have to avoid 
bigger angle of 30º, because it  produce strong variations on the metallic section. The metallic 
section supports the retraction tensions and the thermical contraction of the concrete, thus 
variations on it could produce breaks in the structure when the metallic capital is done . The NTE 
rules and several technical publications, such as the collection of constructive details edited by 
Cype Enginyers, recommend to build an armor surrounding the capital, as it is indicated in the 
figure 4.16. 
 

 
Figure 4.16 
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J. Calavera’s method 
 
The compressed wing (generally the lowest one) of each metallic beam has to be placed 0,3d high 
from the compressed face of the beam, being d the effective depth of the framework in the capital 
zone. 
 
It is necessary to check the following conditions: 
 
-If there is a transfer of moments between plaque and pillar, the metallic capital has to be properly 
anchored in the pillar in order to transmit the corresponding moments. However, metallic pillars 
does not usually present such problems because these pillars do not receive important moments, 
due to their poor rigidity, and to the fact that the capitals have to be soldered in workshop. 
 
- The thickness of the beam has to be sufficient to allow the longitudinal armors of the beam pass 
above and under the profile, respecting the coatings. 
 
- The axial maximum of the Fpd calculation has to fulfill the following criteria: 
 

 
 
Fpd = axial of calculation 
d = effective depth 
u2 = critical perimeter in 0,5d of the pillar without considering the capital, that is u2= 2.c1+2.c2+4.d, 
where c1 and c2 are the dimensions of the pillar. 
fcd = resistance of calculation of the concrete. 
 
- The metallic beam resistance has to have sufficient flexure in order to guarantee that the shear 
resistance of the plaque is reached before the capacity of flexure resistance of the capital. The 
resistance to profile flexion: 
 

  
 

Mu = Bending moment of calculation. 
Fpd = axial of calculation. 
n = number of arms. 
hv = depth of the metallic beam. 
av = relation of section rigidity between one of the arms of the capital and the homogenized 
fissured section of c2+d wide (c2 is the support wide perpendicular to the arm of the particular 
capital) and depth d. av does not have to be minor than 0,15. 
Lc = length of the metallic beam, measured from the axis of the pillar until the end of the cross 
brancing. 
 
- The tension in the shear perimeter has to be minor than the admissible tension of the concrete. 
 

ϕτ AFpdpd /=  
  
τpd = shear tension of calculation (N/mm2) 
Fpd = axial of calculation 
Acp = area of the critical shear surface = u1.d 
d = effective depth 
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u1 = perimeter that cuts the arms to ¾ of the distance between the support side and de extrem of 
the metallic beam. 
 
But it has to fulfill the two following conditions: 
 

 
 

τpd = shear tension of calculation (N/mm2) 
λ = relationship between the major side to the minor one of the supporting area 
fcd = resistance of the concrete calculation. 
  

 
 

τpd = shear tension of calculation (N/mm2) 
αsd = coefficient with a value of 40 when pillar is interior and 30 when it is a lateral. 
d = effective depth 
u1 = perimeter that cuts the arms to ¾ of the distance between the support side and de extrem of 
the metallic beam. 
fcd = resistance of concrete calculation. 
 
Although the method of calculation is relatively simple, its manual calculation requires time and 
effort. Therefore a computer software has been elaborated to facilitate the task (Figure 3.17). 
 

  
Figure 4.17 
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Before to introduce the data in the calculation software, we have to take in account that the current 
methods to calculate metallic cross brancings in frameworks of concrete are specific for abacus 
and capitals. In addition, the calculation is focused to 2 soldered UPN to formed metallic cross 
brancings near the pillar. In our case, we do not have this structural element. In contrast we use 
beams of concrete with metallic pillars and an IPN-180 soldered to the face of the pillar. For this 
reason, the results obtained with this software are merely informative. 
 
We start introducing the data in the calculation software, adjusting the variables the maximum 
possible in order  to compare more equitably the calculation values with the reality (Figure 4.18). 
 
 

 
Figura 4.18 

 
In order to confirm the shear  we use 2 UPN-140. This is fue to the fact that the sum of its resistant 
module, Wy, which is perpendicular to the soul, is equivalent to the resistance module of the profile 
IPN-180. 
 
Notice that the axial limit of this calculation is 430 kN, the double of the biggest axial one obtained 
in the calculation of the building, which is 274 kN. These results confirm the election of  a IPN-180 
profile with a length of 75 cm (83 cm until the axis of the pillar) as correct. 
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F. Mañà Reixach’s method 
 
Unlike J. Calavera’s method, where the metallic cross brancing were dimensioned according to the 
cutting effort placed at an equal distance in the effective depth of the framework, in F. Mañà’s 
method, the profiles are dimensioned according to the shear effort that transmits the framework to 
the pillar head and according to the value of a virtual moment flexion. 
 
Firstly, we will assume that the slab (or in our case the beam) behaves as it lean on the metallic 
beams of connection, at a distance from the axis of the pillar corresponding to the radium of a circle 
where its perimeter would be necessary for the shear efforts are admissible for the resistance of 
the concrete. 
 
The radium of the circle of the minimum perimeter to fulfill the former condition is obtained from the 
positive value of the following expression where: 
 

b

b

h

hMPP
r

'14.3
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δ
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=  

 
P' = vertical force transmitted by the framework on the knot multiplied by a coefficient s = 1.5. 
M' = flexion Moment in the connection multiplied by a coefficient s = 1.5. 
h = depth of the slab 
δ’b = Resistance characteristic of the concrete divided by a coefficient b = 1.5. 
 
Using these values we will be able to calculate the radium of the circumference: 
P’ = 52530 kg 
M’ = 124.2 kg/cm² 
H = 35 cm 
δ’b = 167 kg/cm² 
 

1673514.3

167352.12428.6²5253025.0525305.0

××
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r = 36.991 cm 

 
Then, we will choose an optimal metallic beam with a module of resistance sufficient to support a 
virtual flexion moment. This profile is define by the accumuation on itself of one eight of the circle of 
the shead force and applied at the distance of the pillar parameter that the decided cercel radi 
suggest. The equation that determines this virtual flexion moment is the following one: 








 −××××=
2

'785.0' 2a
rrhM bpp δ  

Where: 

δ’bp = b'5.0 δ×  

h = Depth of the slap 
r = radium of the circle of thecritical perimeter 
a2 = Dimension of the face in parallel to the plane of the flector moment 
 
We will take the following values to calculate the virtual flector moment: 
δ’bp = 6.46 kg/cm² 
h = 35 cm² 
r = 36.991 cm 
a2 = 16 cm 
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M’p = 190339.75 kg/cm² 
 

Once we have obtained the virtul flector moment, we will find the resistance modul that will 
determine the optimal metallic profile. The eqaution to calculate that is: 
 
 

a

p
y

M
W

δ
'

=  

 
Where: 
M’P = virtual flexion Moment 
δa = elastic Limit of the steel (2600 kg/cm²) 
 
If we substitute the values we obtain a resistant module of 73.21 cm³. If we look at the prontuari of 
the metallic beams, we observe that the profile UPN-140 has a resistant module of 86.4 cm³. This 
means that the optimum metallic cross brancing is formed by either two UPN-140 or an IPN-180. 
 
 
Method of the technical library of Cype 
 
Another method of metallic cross brancing calculation is described in the technical book of pillars 
.Unlike the two methods described above, in this method, the pillar is made of concrete. This 
means that the union between pillar and framework is rigid, and the option of metallic cross 
brancing only could be used when the shear is very high. 
 
 In this case the equaton of the tension is: 
 

nA
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×
=τ     

3
eστ ≤  

 
Where: 
A = b * h. Area of one of the placed metallic souls. 
n = Number of disposed souls radially. 
σe = elastic Limit of the steel. 
 
We have 2 IPN-180 with a length of 75 cm. 
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Since the union between pillar and framework is better when they are made of the same material, 
the effort that has to support the metallic cross brancing is much lower.



Projecte d’execució d’estructura d’un edifici plurifamiliar de dos vivendes adossades en Castelló 61 

5. AMIDAMENTS 
 
El client no ens ha demanat ni amidaments ni pressupost del projecte; això significa que el projecte 
ja està acabat (segons criteri del despatx). Però s’ha decidit fer un pressupost de l’estructura 
mitjançant el programa “Arquimedes” i la base de dades d’ITEC.  
 
A més, es proposa crear uns fulls de càlcul i un criteri d’amidaments que agilitzi el procés reduint el 
temps necessari per fer aquest apartat. 
 
La base de dades d’ITEC té un llistat de partides descompostes. Això vol dir que haurem de 
mesurar cada element de l’estructura per separat i introduir aquest valor directament a 
Arquimedes. Si fem servir el generador de preus, el procés és el mateix però s’afegeix un punt 
més que és relacionar les quantitats dels elements per unitat de mesura de la partida (fer 
quanties). 
 
 

5.1 FONAMENTACIÓ 
 
Si analitzem els elements estructurals que tenim a fonamentació observem que tindrem 4 partides 
diferents que seran: 
 
- Capa de graves 
- Formigó per a llosa de fonamentació 
- Acer per a llosa de fonamentació 
- Encofrat per a llosa de fonamentació (previsió) 
 
 
 

5.1.1    Capa de graves 
 
No existeix una partida exacta per descriure exactament l’element constructiu que tenim; en aquest 
cap agafem una similar i modifiquem el codi de la partida i el text per a que no es canviï la 
informació al moment de passar l’arxiu a altres programes d’amidaments com el presto o TCQ. 
 
La partida més semblant seria la de capa de graves per a drenatges en tongades de 25cm. 
Modifiquem el text eliminant els drenatges i afegint que tindrà una compactació del 95%. 
 
Les unitats de mesura de la partida són m³. Això indica que hem de mesurar la superfície de 
fonamentació i multiplicar-la per l’alçada. 
 
La superfície de fonamentació l’obtenim creant una polilinea al voltant de la fonamentació. 
 
Superfície = 167.19 m² 
Alçada = 1 m 
 
Volum de graves = 167.19 m²  *  1 m  = 167.19 m³   
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5.1.2    Formigó per a llosa de fonamentació 
 
La partida de formigó per a llosa de fonamentació serà la E3C515H3. La descripció de la partida 
segons la base de dades és: 
 
Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat amb cub 
 
Les unitats de mesura de la partida són en m³. Per tindre el volum de formigó de la llosa de 
fonamentació multipliquem la seva superfície obtinguda mitjançant una polilinea en autocad per el 
seu cantell calculat en cype. 
 
Superfície = 167.19 m² 
Alçada = 0.50 m 
 
Volum de formigó = 167.19 m²  *  0.50 m  =  83.6 m³ 
 
 

5.1.3    Acer per a llosa de fonamentació 
 
En la base de dades d’ITEC tenim l’opció de triar acer en barres o acer en malla electrosoldada. 
En el nostre cas triarem la primera opció (acer en barres) per diferents motius: 
 
- La malla electrosoldada es una mica més cara que les barres però el preu de repercussió de 
col·locació d’aquesta es inferior. El nostre edifici es massa petit i aquesta diferència no es notarà 
gaire. 
 
- L’armat dels cèrcols de fonamentació, les creuetes i les barres de reforç necessiten una partida 
d’acer en barres. Aquest elements es construiran i formigonaran al mateix moment que la resta de 
la llosa. Així que es lògic que l’acer de la llosa estigui junta en la mateixa partida amb l’acer 
d’aquests elements. 
 
Per aquests motius, la partida d’acer per a llosa de fonamentació serà la E3CB3000. La descripció 
de la partida segons la base de dades és: 
 
Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic 
>= 500 N/mm2 
 
L’acer total l’obtenirm de taules tretes de cype i de fulls de càlcul dissenyats per aquesta funció. 
 
L’acer total serà la suma de: 

- Armat base de la llosa (Full de càlcul) 
- Armat de reforç de la llosa (Cype) 
- Armat cèrcols (Full de càlcul) 
- Armat de reforç de cèrcols (Full de càlcul) 
- Armat creuetes (Full de càlcul) 

 
Suma de Kg d’acer (a continuació s’explica el procés d’obtenció d’aquests resultats). 

- Armat base de la llosa = 4720.50 kg 
- Armat de reforç de la llosa = 1055 kg 
- Armat cèrcols = 1811 kg 
- Armat de reforç de cèrcols = 83 kg 
- Armat creuetes = 221 kg 

 
TOTAL =   7890.5 kg 
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Armadura base  
 
La calcularem a partir de un full de càlcul creat per mesurar diferents armats base (Taula 5.1). 
El valor de kg/m² s’obté d’aquesta formula: 

 
Kg/m² = 2 * c * Ø * L * n 

 
On: 

- el primer 2 multiplica el nombre de barres ja que tindrem en sentit longitudinal i transversal 
- El valor c ve donat segons si l’armat està a les dos cares de la llosa o només a una (valor 1 

o 2). En el nostre cas, el valor es igual a 2. 
- El valor Ø ve donat segon el diàmetre de la barra. En el nostre cas, el valor es igual a 0.89. 
- El valor L es igual a 1 metros multiplicat per un coeficient de solapament. 
- El valor n es el nombre de barres que es troben en 1 metre de longitud dividit entre la 

separació que hi ha entre elles. 
 

Taula 5.1: Armat base lloses de formigó 
ARMADURA BASE 
LLOSA     Barra 6 m   
1 CARA = 

1 
2 CARES = 

2 2 kg/m2 m2  
TOTAL 

KG  
# Ø8/ 20 solapament 50 cm 8,664 0,00 0,00   
# Ø8/ 15 solapament 50 cm 11,552 0,00 0,00   
# Ø8/ 10 solapament 50 cm 17,328 0,00 0,00   

# Ø10/ 20 solapament 70 cm 13,851 0,00 0,00   
# Ø10/ 15 solapament 70 cm 18,468 0,00 0,00   
# Ø12/ 30 solapament 80 cm 13,445 0,00 0,00   
# Ø12/ 25 solapament 80 cm 16,134 0,00 0,00   
# Ø12/ 20 solapament 80 cm 20,167 0,00 0,00   
# Ø12/ 15 solapament 80 cm 26,890 167,19 4.495,72   
# Ø16/ 30 solapament 105 cm 24,753 0,00 0,00   
# Ø16/ 25 solapament 105 cm 29,704 0,00 0,00   
# Ø16/ 20 solapament 105 cm 37,130 0,00 0,00   
# Ø16/ 15 solapament 105 cm 49,507 0,00 0,00 x 1,05 

      4.495,72 4720,50 

 
Armat de reforç  
 
L’obtenim del llistat d’amidaments de cype. Ens dirigim a quanties d’obra i agafem el valor que hi 
ha al costat del text de llosa de fonamentació (Taula 5.2) 
 

Taula 5.2: Armat de reforç lloses de formigó 
 

Element Superfície (m2) Volum (m3) Barres (Kg) Laminat (Kg) Perns (Kg) 

Sostres 135.14 67.57 1055   

 *Arm. base lloses   3700   

Bigues 31.11 16.67 1875   

 Encofrat lateral 32.85     

Plaques d'ancoratge    195 19 

Total 199.10 84.24 6630 195 19 

Índex (por m2) 1.191 0.504 39.66 1.17 0.11 
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Armat cèrcols  
 
Mesurarem la longitud total de cada cèrcol en autocad; a continuació ens dirigim al full de càlcul 
per trobar l’armat total dels cèrcols (Taula 5.3).  
 
Per calcular l’armat d’estrebat, el full de càlcul agafa les dimensions en X i Y (aquestes dimensions 
son les dimensions de l’estrebat, no del cèrcol) mencionades en la columna 5ª i 6ª per trobar la 
longitud de cada estrebat. A continuació, aquesta longitud, la multiplica per el nombre d’estrebats 
que tenim en total; el nombre d’estrebats ens surt de dividir els metres de cèrcol (columna 8) entre 
la separació dels estrebats (columna 7). Finalment, multiplica el resultat per el pes de la barra de 
l’estrebat. 
 
Per calcular l’armat longitudinal del cèrcol, el full de càlcul multiplica el pes de la barra per el 
nombre de barres i la longitud de la barra en un metre (longitud + solapament). Aquest resultat es 
multiplica per la longitud total del cèrcol (columna  8) 
 
En el cas de que tinguéssim cèrcols amb estrebats de 4 rames o 2 estrebats diferents, ficarem en 
el full de càlcul dos línies del mateix cèrcol; en la primera línia hi haurà un estrebat (les dimensions 
X i Y son les dimensions del estrebat) juntament amb les barres longitudinals. En la segona línia 
només estarà l’altre estrebat amb les seves dimensions X i Y. 
 

Taula 5.3: Armat cèrcols 
 

 
 

 
Armat de reforç de cèrcols  
 
En el nostre projecte, a nivell de fonamentació, només tenim armat de reforç a tallant. Per a 
calcular els Kg d’acer utilitzarem el mateix full de càlcul anteriorment explicat. En aquest cas, 
mesurarem la longitud total de cada tipologia de reforç i sobre quin cèrcol va (a nivell de 
fonamentació els dos cèrcols tenen les mateixes dimensions i el mateix estrebat). A continuació 
obrirem el full de càlcul i només omplirem l’apartat de estrebat, col·loquem les longituds X i Y de 
l’estrebat, el seu diàmetre, la seva separació i els metres de reforç. 
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Armat de creuetes  
 
L’armat de les creuetes i la seva longitud ho obtenim al detall constructiu de cype. Utilitzarem el 
mateix full de càlcul de cèrcols explicat anteriorment. 
 
 
 
 

5.1.4    Encofrat per a llosa de fonamentació 
 
La partida d’encofrat de llosa de fonamentació la considerarem com una previsió perquè la zona 
d’encofrat és el lateral de la llosa. Depèn de la cohesió del terreny i de l’angle de fregament intern 
(entre altres aspectes). Si en el moment d’execució de la llosa de fonamentació, s’han vist obligats 
d’executar un talús perimetral perquè el terreny es no aguanta verticalment, haurem de utilitzar 
encofrat lateral. 
 
La partida que utilitzarem serà la E3CD1100. La descripció de la partida segons la base de dades 
és: 
 
Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments. 
 
No tenim la necessitat de utilitzar taulons de fusta ja que l’acabat del lateral de la llosa de 
fonamentació no serà vista. 
 
La partida té com a unitat de mesura els M². El valor de encofrat l’obtenirm multiplicant el perímetre 
de la llosa per el seu cantell. 
 
Perímetre = 65.71 m 
Cantell = 0.50 m 
 
Superfície = 65.71 m  *  0.50 m  =  32.86 m² 
 
 

 

 

5.2 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 

 
Si analitzem els elements estructurals que tenim a fonamentació observem que tindrem 10 
partides diferents que seran: 
 
- Superfície de biguetes i revoltons 
- Formigó per a forjat unidireccional 
- Acer per a forjat unidireccional 
- Malla electrosoldada en forjat unidireccional 
- Encofrat per a forjat unidireccional 
- Formigó per a llosa 
- Formigó per a llosa inclinada 
- Acer per a llosa 
- Encofrat per a llosa 
- Encofrat per a llosa inclinada 
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5.2.1   Superfície de biguetes i revoltons 
 
No existeix una partida exacta per descriure la tipologia del nostre forjat. Per aquest motiu, agafem 
la que s’aproxima més i li modifiquem el codi i la descripció de la partida. La que s’aproxima més 
es la partida E4LHD47E; l’únic que modificarem es la descripció dels revoltons, que passarà de 
revoltons de morter a revoltons ceràmics.  
 
Per a que el preu de la partida sigui més exacta, podem modificar en la descomposició el 
component B4LZ570W (revoltons de morter) per el component B4LZ170G  (revoltons ceràmics). 
 
La descripció de la partida quedaria així: 
 
Semibigueta i revoltó per a sostre de 30+5 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó 
ceràmic i semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, 
de moment flector últim 69 kNm per m d'amplària de sostre. 
 
Els m² de superfície de biguetes i revoltons vindrà donat per la suma d’àrees que ocupin les 
biguetes i revoltons. Això significa que l’àrea total serà l’àrea del forjat unidireccional menys la 
superfície que ocupin els cèrcols i els massissats de revoltons. Es mesurarà mitjançant polilinees 
en autocad. 
 
Àrea total TP1 =  101.16 m² 
Àrea total Coberta =  120.6 m² 
 
 

5.2.2    Formigó per a forjat unidireccional 
 
En aquesta partida hem de tindre en compte la repercussió de formigó que hi ha en un forjat 
unidireccional. Però no hem d’oblidar el volum de formigó que hi ha en els revoltons massissats ni 
el volum de formigó de les bigues. 
 
La partida a utilitzar serà la E45A18C3, La descripció de la partida segons la base de dades és: 
 
Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot. 
 
El total de formigó serà la suma de: 

- Repercussió de formigó per m² de forjat 
- Massissat de revoltons 
- Cèrcols del forjat unidireccional 

 
Suma de M³ de formigó TP1 (a continuació s’explica el procés d’obtenció d’aquests resultats). 

- Repercussió de formigó = 12.04 m³ 
- Massissat de revoltons =  2.03 m³ 
- Cèrcols del forjat unidireccional = 19.76 m³ 

TOTAL =  33.83 m³ 
 
Suma de M³ de formigó Coberta. 

- Repercussió de formigó = 14.35 m³ 
- Massissat de revoltons = 2.08 m³ 
- Cèrcols del forjat unidireccional = 10.88 m³ 

TOTAL =  27.31 m³ 
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Repercussió de formigó  
 
Per a mesurar el formigó necessitem la repercussió de M³ de formigó entre M² de forjat 
unidireccional. Aquesta repercussió la podem obtindré de taules o també la podem obtenir de 
Cype. 
Agafem el valor que ens dona cype i multipliquem per la superfície de biguetes i revoltons 
mesurada anteriorment. 
 
Massissat de revoltons  
 
El formigó per als massissat de formigó vindrà donat per la fórmula: 
 

0.25 * i * c * N 
On: 
- el valor “0.25” és l’amplada del revoltó 
- el valor “i” és l’intereix del forjat 
- el valor “c” és el cantell del forjat 
- el valor “N” es el nombre de revoltons massissats 
 
Ens trobarem massissats en: 

- El centre dels panys quan la llum d’aquests siguin superiors a 3m. 
- En transicions de forjat unidireccional a llosa de formigó. 
- Quant el tallant per m² és superior al que aguanta la bigueta 

 
 
Cèrcols  
 
Mesurarem els metres lineals de cada tipologia de cèrcol. Més endavant, aquesta mesura ens 
servirà per mesurar els quilos de ferro que hi ha en els cèrcols. 
 
Per a calcular els formigó dels cèrcols, agafem els metres lineals del cèrcol i els multipliquem per 
la seva forma o secció. 
 
 

5.2.3    Acer per a forjat unidireccional 
 
En aquesta partida hem de tindre en compte tant el armat de negatiu de les biguetes com l’armat 
dels cèrcols (armat base més reforços). 
 
La partida a utilitzar serà la E4BA3000 , La descripció de la partida segons la base de dades és: 
 
Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit 
elàstic >= 500 N/mm2 
 

El total d’acer serà la suma de: 
- Armat de negatius en biguetes 
- Armat de cèrcols 
- Reforços de cèrcol 

 
Suma de Kg d’acer TP1 (a continuació s’explica el procés d’obtenció d’aquests resultats). 

- Armat de negatius de biguetes = 83.92kg 
- Armat de cèrcols = 1767 kg 
- Reforços de cèrcols =  169.13 kg 

TOTAL  =   2020.05 kg 
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Suma de Kg d’acer Coberta (a continuació s’explica el procés d’obtenció d’aquests resultats). 

- Armat de negatius de biguetes = 91.41 kg 
- Armat de cèrcols = 1197 kg 
- Reforços de cèrcols =  135.87 kg 

TOTAL  =   1427.28 kg 
 
Armat de negatius en biguetes  
 
L’obtenim del llistat d’amidaments de cype. Ens dirigim a amidaments d’armadures de sostres de 
biguetes i ens surt un quadre con el de la Taula 5.4. Aquí agafem el valor que està marcat en verd. 
 

Taula 5.4 
 

Longitud Diàmetre  
Ø8 Ø10 

 0.90+0.15p = 1.05  6 -- 
 0.88+0.17p = 1.05 --  1 
 >>>>> Total  1.05 >> 6 >> 1 
 0.95+0.15p = 1.10 11  8 
 0.91+0.19p = 1.10 --  4 
 >>>>> Total  1.10 >>11 >>12 
 0.96+0.19p = 1.15 --  2 
 0.93+0.22p = 1.15 --  1 
 >>>>> Total  1.15 >> >> 3 
 1.05+0.15p = 1.20 20  6 
 1.10+0.15p = 1.25 14 -- 
 1.06+0.19p = 1.25 --  1 
 1.04+0.21p = 1.25 --  2 
 1.03+0.22p = 1.25 -- 12 
 >>>>> Total  1.25 >>14 >>15 
 1.08+0.22p = 1.30 -- 14 

1.40  6  3 
1.60 --  1 
1.65 --  1 
1.70 --  1 

 1.85+0.15p = 2.00  1 -- 
 2.10+0.15p = 2.25 --  1 
 3.20+0.15p = 3.35  1  1 
Total m.l.  150.25  73.65  76.60 

Tot. kg+10%   83.92  31.97  51.95 
 
 
Armat de cèrcols  
 
Agafarem els metros lineals mesurats anteriorment en l’apartat de formigó i els ficarem al full de 
càlcul que hem fet servir anteriorment per els cèrcols de fonamentació. El criteri d’ús és el mateix 
d’abans. 
 
 
Reforços de cèrcol  
 
Tenim dos tipologies de reforços de cèrcols. 
 
Els reforços d’estrebat els mesurarem amb el mateix criteri que hem fet servir en els reforços de 
cèrcol de fonamentació. 
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Els reforços de negatiu dels cèrcols els mesurarem un a un agafant la seva longitud i multiplicant-
la per el pes de la barra i per el nombre de barres. 
 
 

5.2.4    Malla electrosoldada per a forjat unidireccional 
 
En aquesta partida hem de tindre en tota la superfície de forjat unidireccional. 
 
La partida a utilitzar serà la E4BADD66 , La descripció de la partida segons la base de dades és: 
 
Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 T amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer ME 30x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i 
manipulada a taller. 
 
 
Superfície TP1 = 144.15 m² 
Superfície Coberta = 155.3 m² 
 
 

5.2.5    Encofrat per a forjat unidireccional 
 
Com el forjat es unidireccional, no es necessari encofrar tot el forjat. Però si que es necessari 
encofrar el lateral del forjat, els massissats dels revoltons i els cèrcols invertits. 
 
La partida a utilitzar serà la E4DA1DY0, La descripció de la partida segons la base de dades és: 
 
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb 
tauler de fusta de pi, sobre entramat de taulons. 
 
Superfície TP1 = 33.5 m² 
Superfície Coberta = 34.1 m² 
 
  

5.2.6    Formigó per a llosa 
 
En el nostre projecte tenim dos tipologies de llosa horitzontal (de 20cm i de 35cm). El formigó es 
mesurarà agafant els m² de llosa i multiplicant per el seu cantell. 
 
La partida a utilitzar serà la E45C18C3. La descripció de la partida segons la base de dades és: 
 
Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, 
abocat amb cubilot. 
 
Volum TP1 = 3.75 m² * 0.35 = 1.32 m³ 
Volum voladís = 1.62 m² * 0.20 = 0.33 m³ 
Volum Coberta = 3.75 m² * 0.35 = 1.32 m³ 
Volum replans = 4.75 m² * 0.20 = 0.95 m³  
 
 

5.2.7    Formigó per a llosa inclinada 
 
Quan ens referim a lloses inclinades, fem referència als trams d’escala juntament amb el seu 
esglaonat de formigó. El criteri d’amidament per una llosa inclinada és el mateix que una llosa 
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horitzontal (superfície multiplicat per cantell); però, com l’esglaonat és de formigó i es formigonarà 
tot al mateix moment, hem de sumar els m³ de formigó dels graons als m³ de la llosa. 
 
La partida a utilitzar serà la E45CA8C3. La descripció de la partida segons la base de dades és: 
 
Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del 
granulat 10 mm, abocat amb cubilot. 
 
Volum escala esquerra = 4.70 * 0.15 = 0.71 m³ 
Volum graons escala esquerra = 17 * 0.03 * 0.90 = 0.46 m³ 
 
Volum escala dreta = 4.70 * 0.15 = 0.71 m³ 
Volum graons escala dreta = 17 * 0.03 * 0.90 = 0.46 m³  
 
 

5.2.8    Acer per a llosa 
 
Ens aquesta partida hi haurà l’acer de les lloses horitzontals i les lloses inclinades. Però es 
mesurarà diferent cada tipologia de llosa. 
 
La partida a utilitzar serà la E4BC3000. La descripció de la partida segons la base de dades és: 
 
Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 
500 N/mm2. 
 
Kg acer lloses horitzontals = 364.95 kg 
 
Kg escala esquerra = 287.11 kg 
 
Kg escala dreta = 287.11 kg 
 
Lloses horitzontals  
 
Per mesurar les lloses horitzontals, agafarem el mateix criteri d’amidament que hem fet servir per 
fonamentació. Mitjançant els fulls de càlcul mesurarem l’armat base de la llosa però també l’armat 
dels cèrcols de la llosa i els possibles armats de reforç de llosa i cèrcol. 
 
Lloses inclinades  
 
Per les lloses inclinades, farem servir un altre full de càlcul dissenyat especialment per aquest 
motiu. 
 
En la figura 5.1 podem observar les 7 primeres columnes del full de càlcul. Els espais en verd són 
els que omplirem amb les dades de l’escala. El full de càlcul busca la hipotenusa de l’escala a 
partir de la longitud en planta i el nombre de graons (1 graó té una alçada estàndard). Quan troba 
la hipotenusa, la multiplica per l’ample del tram i així trobar els m² de llosa. 
 
 

 
Figura 5.1 
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En la figura 5.2 podem observar les columnes de la 8 a la 17 del full de càlcul. Omplin les 
columnes en verd amb l’armat de les lloses trobarem quina quantitat d’acer tenim. Funciona de la 
mateixa forma que el full de càlcul per a lloses horitzontals. Divideix l’ample del tram entre la 
separació de barres que hem dit; a continuació multiplica aquest nombre de barres per el pes de 
cada barra i per la seva longitud (tenim en compte un coeficient de solapament). D’aquesta forma 
troba els kg/m² d’armat superior i inferior longitudinal (columna 12 i 13). 
Les escales també tenen un armat transversal. Aquesta la calcula automàticament (columnes 14, 
15 i 16) considerant-les com si fossin un estrep de 4 rames. En la columna 14 calcula la longitud 
total d’un estrep, en la columna 15 divideix la hipotenusa entre 20 centímetres per trobar el nombre 
d’estreps; finalment multiplica el nombre de barres per la longitud i per el pes d’una barra del 
diàmetre 8. 
 

 
Figura 5.2 

 
 

Finalment, les tres ultimes columnes (Figura 5.3) són un resum dels càlculs on tenim els m² totals 
de tram (en veritable magnitud), els quilos d’acer i la repercussió d’aquest per m² de llosa.  

 

 
Figura 5.3 

 
A l’acer de la llosa l’hem de sumar l’acer que hi ha als graons de formigó; aquest pes ho 
calcularem a mà. Agafem l’amplada del tram i la dividim per la mateixa separació que tenen les 
barres longitudinal de la llosa inclinada. A continuació, el nombre de barres, ho multipliquem per 
0.75 cm (considerem aquesta longitud mitja segons els detalls que tenim) i finalment ho 
mulpliquem tot el pes de la barra (considerem que les barres tenen el mateix diàmetre que l’armat 
longitudinal de la llosa). També hi ha una barra transversal a cada esglaó; simplement agafem 
l’amplada del tram, l’hi sumem 20cm (10 cm a cada banda com a pota) i ho multipliquem per el pes 
duna barra del 10. Quan tinguéssim el pes total d’un esglaó, ho multiplicarem per el nombre total 
d’esglaons que té l’escala. 
 
 

5.2.9    Encofrat per a llosa 
 
Ens aquesta partida hi haurà els M² d’encofrat de les lloses horitzontals; agafarem la superfície 
que hem trobat per calcular el formigó però haurem d’afegir el lateral d’aquestes lloses. 
 
La partida a utilitzar serà la E4DC1D02. La descripció de la partida segons la base de dades és: 
 
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi 
folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist. 
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5.2.10    Encofrat per a llosa inclinada 
 
Ens aquesta partida hi haurà els M² d’encofrat de les lloses inclinades; agafarem la superfície que 
ens dona el full de càlcul que hem fet servir per calcular l’acer de les lloses. 
 
La partida a utilitzar serà la E4DCAD02. La descripció de la partida segons la base de dades és: 
 
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de 
fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist. 
 
 

5.3 ESTRUCTURA D’ACER 

 
Si analitzem els elements estructurals que tenim d’acer observem que tindrem 6 partides diferents 
que seran: 
 
- Pilars 
- Reomplert de formigó 
- Bigues 
- Plaques i perns d’ancoratge 
 
 
 

5.3.1   Pilars 
 
En aquesta partida mesurarem els Kg d’acer dels perfils conformats en fred (perfils SHS). El total 
de la partida la podem obtenirm del programa de càlcul “Cype”. 
 
Ens dirigim a llistats d’obra i desprès a “esforços y armats de pilars, pantalles i murs” i traiem els 
amidaments de pilars. Tindrem una taula com aquesta (Taula 5.5). 
 

Taula 5.5: Resum d'amidament 
Tipus d'acer Tipus perfil Longitud 

(m) 
Pes 
(Kg) 

Acers laminats SHS 180x10.0 12.90 653 
 SHS 160x10.0 50.80 2253 
 SHS 160x12.0 12.70 645 
 Total  3551 

Total obra   3551  
 
En les dos subestructures metàl·liques que tenim a nivell de coberta tenen uns pilarets metàl·lics 
de les mateixes dimensions que el pilar que ve del pis de baix. Aquest pilars també son perfils SHS 
i per aquest motiu els hem d’incloure en aquesta partida. Per trobar els Kg d’acer d’aquest pilarets, 
ens dirigim al llistat d’estructures 3D integrades que hi ha a Cype i ens trobarem la taula 5.6. 
 
 
 
 
 
 
 



Projecte d’execució d’estructura d’un edifici plurifamiliar de dos vivendes adossades en Castelló 73 

Taula 5.6: Resum d’amidament estructures 3D integrades 
Resumen d'amidament 
Material Longitud Volum Pes 

Tipus Desig 
Sèrie Perfil Perfil 

(m) 
Sèrie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Sèrie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Sèrie 
(kg) 

Material 
(kg) 

 IPN-180 62.47   0.174   1368.15   
 IPN-120 7.75   0.011   86.37   
 IPN   70.22   0.185   1454.52  
 Ø16 14.61   0.003   23.06   
 Rodons   14.61   0.003   23.06  
 SHS 160x10.0 1.40   0.008   62.09   
 SHS 180x10.0 1.40   0.009   70.87   
 SHS   2.80   0.017   132.96  

Acer 
laminat S275 

    87.62   0.205   1610.53 

 
 
La partida a utilitzar es la E441L165. La descripció de la partida segons la base de dades és: 
 
Acer S275J0H segons UNE-EN 10219-1, per a pilars formats per peça simple, en perfils foradats 
conformats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació 
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura 
 
 

5.3.2    Reomplert de formigó 
 
Els pilars aniran reomplerts de formigó per evitar condensacions dins d’aquest. La dosificació del 
formigó serà la mateixa que la del forjat. Quan es formigoni el forjat es formigonarà al mateix 
moment els pilars que aguanten aquest forjat. 
 
Com podem observar, en la anterior taula 5.8 tenim les longituds de cada tipologia de pilar. Ara 
necessitem la secció de formigó que tenim dins del pilar específic i multiplicar-lo per la longitud 
d’aquest pilar. La superfície de la secció l’obtenirm a partir de la secció del pilar que tenim 
dibuixada en autocad. 
 
SHS 180x10.0 
  
14.30 m  x  0.0254 m²  =  0.364 m³ 
 
SHS 160x10.0 
 
52.20 m  x  0.0193 m²  =  1.008 m³ 
 
SHS 160x12.0 
 
12.70 m  x  0.018 m²  = 0.229 m³ 
 
 
La partida a utilitzar es la E45118C3. La descripció de la partida segons la base de dades és: 
 
Formigó per a pilars, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, 
abocat amb cubilot. 
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5.3.3    Bigues 
 
En aquesta partida mesurarem els Kg d’acer dels perfils laminats en calen. El total de la partida la 
podem obtenirm del programa de càlcul “Cype”. Tenim bigues metàl·liques a les 2 subestructures 
de coberta però també en les creuetes dels pilars. 
 
L’acer que tenim en les dos subestructures les obtenim de la taula 5.7 explicada anteriorment: 
 

Taula 5.7: Resum d’amidament estructures 3D integrades 
Resumen d'amidament 
Material Longitud Volum Pes 

Tipus Desig 
Sèrie Perfil Perfil 

(m) 
Sèrie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Sèrie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Sèrie 
(kg) 

Material 
(kg) 

 IPN-180 62.47   0.174   1368.15   
 IPN-120 7.75   0.011   86.37   
 IPN   70.22   0.185   1454.52  
 Ø16 14.61   0.003   23.06   
 Rodons   14.61   0.003   23.06  
 SHS 160x10.0 1.40   0.008   62.09   
 SHS 180x10.0 1.40   0.009   70.87   
 SHS   2.80   0.017   132.96  

Acer 
laminat S275 

    87.62   0.205   1610.53 

 
 
Els perfils metàl·lics de les creuetes les mesurarem a mà. Cada creueta és una IPN-180 i té una 
longitud de 0.75 m. Contem el nombre de creuetes que tenim en tot l’edifici i el multipliquem per el 
seu pes específic i la seva longitud. 
 
Nº de creuetes = 62 u 
 
62 u x 0.75 m x 21.9 kg/m = 1018.35 kg 
 
La partida a utilitzar es la E4435112. La descripció de la partida segons la base de dades és: 
  
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats 
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat 
a l'obra amb soldadura. 
 
 

5.3.4    Plaques i perns d’ancoratge 
 
En aquesta partida mesurarem totes les plaques d’ancoratge (i els seus perns) dels pilars i platines 
de les subestructures metàl·liques. 
 
Les plaques les mesurarem a mà, multiplicant les seves dimensions per la densitat de l’acer. 
Els perns també els mesurarem a mà, multiplicant la seva longitud per el pes de la barra. 
 
Plaques subestructura 
 
4 u x 0.085 m x 0.085 m x 0.01 m x 7850 kg/m³ = 2.27 kg 
8 u x 0.075 m x 0.20 m x 0.01 m x 7850 kg/m³ = 9.42 kg 
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 Plaques pilars 
 
6 u x 0.25 m x 0.25 m x 0.022 m x 7850 kg/m³ = 64.77 kg 
6 u x 0.30 m x 0.30 m x 0.015 m x 7850 kg/m³ = 63.59 kg 
6 u x 0.35 m x 0.35 m x 0.020 m x 7850 kg/m³ = 115.40 kg 
 
Perns d’ancoratge 
 
48 u x 1.58 kg/m x 0.60 m = 45.51 kg 
 
La partida a utilitzar es la E4425025. La descripció de la partida segons la base de dades és: 
 
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent 
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació 
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. 



Projecte d’execució d’estructura d’un edifici plurifamiliar de 2 vivendes adossades en Castelló 76 

6. SOSTENIBILITAT DEL PROJECTE 
 
Actualment, en la nova norma EHE-08 es contempla la sostenibilitat de l’estructura de l’edifici 
mitjançant l’índex de contribució. 
 
Aquest índex de contribució de l’estructura a la sostenibilitat es troba en l’annexa 13 de la norma 
anteriorment citada. La fórmula és complicada i per aquest motiu el Ministeri de Foment a creat un 
programa a disposició del ciutadà per poder calcular aquest índex més fàcilment. 
 
L’objectiu d’aquest apartat es mostrar quin nivell de sostenibilitat tenim l’edifici si no considerem 
cap criteri de control mediambiental i quins canvis podem fer en l’estructura (material d’estructura) 
per modificar el valor ISMA i tindre un edifici més sostenible. 
 

6.1    Índex de contribució 
 
El programa MIVES permet fer un càlcul ràpid del valor “ICES” marcant en petites opcions les 
característiques dels materials de l’edifici. En la figura 6.1 podem observar la finestra principal del 
programa. A continuació obrirem cada apartat per introduir les dades del nostre projecte i així 
obtenir els valors de càlcul. 
 

 
Figura 6.1 

 
Caracterització del formigó  
 
Aquest criteri valora la sensibilitat mediambiental de la central de fabricació del formigó, així com la 
dels procediments de posada en obra del mateix. En la figura 6.2 podem observar que la major 
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part del nostre formigó serà preparat en una central formigonera externa a l’obra (a una distància 
aproximada de 50km) però també tenim un % de formigó preparat (biguetes).  
 

 
Figura 6.2 

 
Caracterització de les armadures  
 
Aquest criteri valora la sensibilitat mediambiental amb la qual es desenvolupen els processos de 
ferralla per a l'elaboració de les armadures, així com la dels procediments de muntatge en obra de 
la mateixa. Al tindre un edifici petit i per evitar problemes de muntatge, es contracta a una empresa 
especialitzada (Figura 6.3) 
 

 
Figura 6.3 

 
 
Optimització de l’armat  
 
Aquest criteri valora la contribució mediambiental associada a la disminució dels recursos 
consumits per a l'elaboració de l'armadura, mitjançant el foment de solucions estructurals que 
optimitzin les quanties d'armadura i simplifiquin el seu muntatge en obra. En els elements 
prefabricats no podem optimitzar el seu armat ja que la pròpia empresa s’encarrega d’aquesta 
feina. En la figura 6.4 marquem el cas 2 que es el de formigó armat. Tota la nostra armadura es 
activa i segueixen un sistema d’unió i elaboració de formes correctes. No es fa servir malles 
electrosoldades a les lloses ja que el seu armat es del Ø12c/15 i és més econòmic muntar l’armat 
en obra. 
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Figura 6.4 

 
 
Optimització de l’acer per armadures  
 
Aquest criteri valora la contribució mediambiental associada al reciclat de residus fèrrics (ferralla) i 
la disminució d'emissions de CO2 en la fabricació de l'acer, així com l'aprofitament dels 
subproductes produïts en el procés (Figura 6.5). 
 

 
Figura 6.5 

 
 
Sistemàtica del control d’execució  
 
Aquest criteri valora la contribució mediambiental associada a la disminució dels recursos 
consumits per a l'elaboració de l'armadura, com a conseqüència d'un nivell de control d'execució 
intens i de l'ocupació de productes en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 
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Aquesta finestra (figura 6.6) s’ompli automàticament segons els valors ficats en l’apartat de 
caracterització del formigó. 
 

 
Figura 6.6 

 
 
Reciclatge d’àrids  
 
Aquest criteri valora la contribució mediambiental associada a l'ocupació d'àrids reciclats. En 
l’apartat de reciclatge d’àrids (figura 6.7) esmentem el % d’àrids reciclats que té el volum total de 
formigó a utilitzar. Com a criteri inicial, considerarem que el % d’àrids es 0. 
 

 
Figura 6.7 

 
 

Optimització del ciment  
 
Aquest criteri valora la contribució mediambiental associada a l'ocupació de subproductes 
industrials i, en particular en el cas de ciments, que els incorporin així com que emprin altres 
matèries primeres que minimitzin les seves emissions de CO2 a l'atmosfera o s'obtinguin 
mitjançant processos que consumen menys energia, especialment mitjançant el consum de 
combustibles alternatius, que permetin estalviar altres combustibles primaris, i la valorització de 
residus.  
 
Abans de omplir aquest apartat, hem de tindre en compte que l’optimització del ciment utilitzat no 
és complementari amb l’optimització del formigó. Això vol dir que si optimitzem al 100% el ciment, 
el valor de la optimització del formigó serà 0. Més endavant, en l’apartat 5.2 (millora del valor 
ISMA) decidirem sobre quin aspecte actuar. En la figura 6.8 ens demanen les tones de ciment a 
utilitzar segons la seva tipologia. 
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Figura 6.8 

 
 

Optimització del formigó  
 
Aquest criteri valora la contribució mediambiental associada a l'ocupació de subproductes 
industrials que, en forma d'addicions, s'incorporin directament al formigó, d'acord amb les 
especificacions contingudes en la EHE-08. Marquem el 100% del formigó utilitzat sense certificació 
ISO14001 (figura 6.9). 
 

 
Figura 6.9 

 
 

Control d’impactes  
 
Aquest criteri (Figura 6.10) valora la contribució mediambiental associada a una execució de 
l'estructura que minimitzi els impactes sobre el medi ambient i en particular, l'emissió de partícules 
i generació de pols. Com a criteri inicial no tindrem en compte cap d’aquests aspectes. 
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Figura 6.10 

 
 

Gestió de residus  
 
Aquest criteri valora la contribució mediambiental associada a una execució de l'estructura que 
gestioni adequadament els residus generats durant aquest procés. En particular, es té en compte 
l'existència d'un pla de gestió dels materials d'excavació d'un pla de gestió dels residus de 
construcció i demolició i la disminució de residus originats pel control del formigó, com a 
conseqüència de l'ocupació de provetes cúbiques. En la figura 6.11 podem observar l’apartat de 
gestió de residus. Marquem els criteris mínims que considerem. 

 

 
Figura 6.12 



Projecte d’execució d’estructura d’un edifici plurifamiliar de 2 vivendes adossades en Castelló 82 

 
Gestió de l’aigua  
 
Aquest criteri valora la contribució mediambiental associada a una execució de l'estructura que 
gestioni adequadament l'aigua emprada durant aquest procés. En particular, es tenen en compte la 
disposició de sistemes eficients de guarit del formigó, la instal·lació de dispositius d'estalvi i la 
recollida i aprofitament de l'aigua de pluja. En la figura 6.12 observem que com a criteri inicial no 
tindrem en compte cap condició de gestió de l’aigua. 
 

 
Figura 6.12 

 
 

Resultat  
 
Quan acabem de col·locar tots els valors dels apartats, el programa ens dona el valor final de 
l’índex de contribució. Com observem en la figura 6.13, agafant els valors mínims de sostenibilitat, 
ens trobarem en el nivell E, que és el més baix possible.  
 

 
Figura 6.13 
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6.2   Millora de la sostenibilitat 
 

Per millorar la sostenibilitat hem de modificar certs variables que hem anat ficant durant el procés 
de càlcul. 
 
Caracterització del formigó  
 
Considerem que el formigó preparat, el formigó prefabricat i l’empresa constructora tenen un 
distintiu mediambiental. 
 
Caracterització de l’armadura  
 
Igual que el formigó, les armadures emprades en el nostre projecte tindran un distintiu 
mediambiental. 
 
Optimització de l’armat  
 
Tota la fonamentació de l’edifici es una llosa de fonamentació. Com aquest element estructural 
representa la major part de lloses que hi ha en el projecte (~60%), es decideix que el seu armat 
estarà composat per una malla electrosoldada de Ø12c/15. 
 
Optimització de l’acer per armadures  
 
Considerarem que l’acer emprat té un registre EMAS i un distintiu mediambiental. A més, 
marcarem les opcions: 

- La seva producció esta sotmesa a les exigències del protocol de Kyoto 
- L’acer a estat sotmès a controls d’emissió radiològics.  

 
Sistemàtica de control d’execució  
 
Aquesta finestra s’actualitza automàticament amb els valors ficats en els apartat de caracterització 
del formigó. 
 
Reciclatge d’àrids  
 
Considerarem un 20% d’àrids reciclats. Segons la norma EHE-08, podem arribar fins a un 100% 
d’àrids reciclats però el control i càlcul del formigó es veu modificat. El límit del 20% ens permet fer 
servir àrids reciclats sense cap canvi de treball de formigó. 
 
Optimització del ciment  
 
Considerarem que la producció del ciment està sotmès a una certificació de caràcter 
mediambiental. 
 
Optimització del formigó  
 
Com s’ha mencionat abans, la optimització del formigó i del ciment no són compatibles. Per aquest 
motiu es decideix només modificar l’apartat de ciment i així evitem fer servir additius en el formigó. 
 
Control d’impactes  
 
Marquem l’opció d’utilitzar tendals i lones per a la protecció dels materials que estan exposats 
intempèrie. 
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Gestió de residus  
 
Considerem que durant el procés d’excavació i construcció, tots els residus seran transportats a 
l’abocador. A més, el 100% del formigó utilitzat tindrà un distintiu de qualitat i es controlarà aquesta 
qualitat del formigó mitjançant provetes cúbiques. 
 
Gestió de l’aigua  
 
Marquem que el projecte proposa la utilització de dispositius d’estalvi d’aigua en els punts de 
consum. 
 
Resultat  
 
Desprès de modificar tots els apartats segons els canvis esmentats, el resultat que obtenirm serà 
el mateix que el de la figura 6.14. 
 
Com podem observar, el valor ICES a augmentat fins a un 0.53. Això implica que amb el simple fet 
de exigir els materials i a l’empresa constructora un distintiu mediambiental, la sostenibilitat del 
projecte arribar a tindre un valor per sobre de la mitjana. 
 

 
Figura 6.14 
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7. CONCLUSIONS 
 
Durant tota la realització d’aquest projecte final de grau, s’ha exposat tots els passos i decisions 
que s’han tingut en compte  al llarg de la realització de l’estructura de l’edifici. 
 
Amb els primers aparts, s’ha explicat els passos que s’han de seguir per obtenir les accions que 
actuen sobre l’estructura de qualsevol edifici. Aquests passos ens permetran, posteriorment, 
analitzar altres edificis i obtenir els seus estats de càrrega i el seu comportament respecte al foc i 
al sisme. 
 
El que s’ha intentat remarcar més amb aquest projecte és l’anàlisi dels resultats obtinguts amb el 
programa de càlcul.  
 
Com s’ha pogut observar, el criteri d’armat de certs elements estructurals no te punt de 
comparació amb els esforços de càlcul que actuen sobre aquell elements. Per aquest motiu 
s’analitza element per element (només quan creiem que el seu armat es exagerat) amb altres 
programes de càlcul més simples per més específics per aquell element. A més, per evitar 
possibles errors d’execució en obra de l’armat d’aquest elements, es realitza una homogeneïtzació 
per reduir la diversitat de diàmetres de barres i longituds d’aquestes. 
 
Respecte al forjat unidireccional, s’analitza els moments flectors i els tallants de cada bigueta amb 
fulls de característiques de biguetes, comprovant que existeix la tipologia de bigueta que aguanta 
aquests esforços. És possible que el programa detecti un error de fletxa en més d’una bigueta, per 
aquest motiu, abans de decidir col·locar doble bigueta, es comprova que realment no es possible 
la realització d’aquella zona amb una sola bigueta. 
 
Amb el tema de creuetes metàl·liques, s’ha calculat amb tres mètodes diferents. Finalment es 
decideix tindre com a referència el mètode de Calavera, ja que el mètode de Mañà Reixach es va 
desenvolupar en una època on la solució de pilars metàl·lics i forjats de formigó era relativament 
nou; en canvi, el mètode de Calavera està basat en una norma existent aplicada en EEUU que es 
la norma ACI. 
 
En l’apartat d’amidaments, s’han creats fulls de càlcul per reduir el temps d’execució de certs 
processos mecànics com poden ser l’amidament de cèrcols o el de lloses de formigó. A més, s’ha 
explicat, com a guia, el criteri d’amidament a seguir, remarcar els llocs on dirigir-nos per obtenir els 
valors d’acer, formigó o encofrat i explicant quins càlculs realitzar per aconseguir el resultat final. 
 
Finalment, en l’últim apartat s’ha explicat en que consisteix l’índex de contribució a la sostenibilitat i 
quin mètode de càlcul es segueix mitjançant un programa destinat a aquest tema. 



Projecte d’execució d’estructura d’un edifici plurifamiliar de 2 vivendes adossades en Castelló 86 

8. BIBLIOGRAFIA 
 
Calavera Ruiz, Jose  (1999), Diseño y calculo de estructuras de hormigón armado. Tomo II, cap. 
41.2.6. Ed. INTEMAC, S.A. 
 
Mañá Reixach, F (1971), Conexiones entre losas planas y pilares metálicos. Monografia nº. 2, 
Departamento de Construcción, ETSAB. 
 
Florentino Regalado Tesoro (Septiembre 2001), Pilares: criterios para su proyecto, cálculo y 
reparación. Colección Biblioteca técnica de Cype. 
 
EHE-08 (2008), Instrucción del hormigón estructural. 
  
CTE-DB-SE-AE (Abril 2009), Acciones en la edificación 
 
CTE-DB-SE-C (Abril 2009), Cimentaciones 
 
CTE-DB-SE-A (Abril 2009), Acero 
 
CTE-DB-SE-F (Abril 2009), Fabrica 
 
CTE-DB-SI (Abril 2009), Seguridad contra incendios 
 
http://www.itec.cat/nouBedec.c/bedec.aspx , base de dades d’ITEC (2010). 



Projecte d’execució d’estructura d’un edifici plurifamiliar de dos vivendes adossades en Castelló 87 

9. CONTINGUT DEL CD 
 
El contingut del CD aportat juntament amb aquest projecte inclou: 
 

- Memòria del projecte en PDF 
- Resum del projecte en PDF 
- Planols realitzats en el despatx en PDF 
- Amidaments en PDF i BC3 
- 3 arxius de càlcul en format .xls. 


