
 

 

 
 

Volum I 
Memòria – Índex General 

 
 

PROJECTE FI DE CARRERA 
 

 
 

“DISSENY, CÀLCUL I 
CONSTRUCCIÓ D’UN 

CENTRE CULTURAL AMB 
CÚPULA MONOCAPA” 

 
PFC presentat per obtenir el títol d’Enginyeria 

Tècnica Industrial especialitat Mecànica 
Per Bernat Mir Florit 

 
 
 
 

Barcelona, 15 de Juny de 2011 
 
 
 

Director: David Sánchez Molina 
Departament RMEE 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 



  

ÍNDEX GENERAL DEL PROJECTE 

VOLUM I: MEMÒRIA 

Índex Memòria..................................................................................... 1 

Resum................................................................................................ 5 

Resumen............................................................................................. 5 

Abstract.............................................................................................. 6 

Capítol 1: Introducció..................................................................... 7 

Capítol 2: Ubicació i normativa urbanística..................................... 11 

Capítol 3: Descripció en planta del Centre Cultural........................ 15 

Capítol 4: Descripció de l’Edifici ..................................................... 19 

Capítol 5: Cúpula Monocapa............................................................ 35 

Capítol 6: Càlcul de l’estructura ..................................................... 43 

Capítol 7: Instal·lacions.................................................................. 49 

Capítol 8: Amidaments.................................................................... 51 

Capítol 9: Bibliografia..................................................................... 55 

VOLUM II: ANNEXES MEMÒRIA (I) 

Índex ANNEX I: Memòria constructiva ..................................................... 1 

Capítol 1: Preparació del terreny.................................................... 3 

Capítol 2: Estructura de l’edifici...................................................... 5 

Capítol 3: Cúpula ....................................................................... 7 

Capítol 4: Acabats........................................................................... 11 

 

Índex ANNEX II: Estructura de l’Edifici ..................................................... 15 

Capítol 1: Introducció..................................................................... 19 

Capítol 2: Estructura principal de l’edifici........................................21 



Bernat Mir Florit  

  

Capítol 3: Accions sobre l’edifici ..................................................... 27 

Capítol 4: Resultats i comprovacions de l’estructura....................... 37 

Capítol 5: Fonaments...................................................................... 49 

Capítol 6: Unions de la perfilaria..................................................... 63 

Capítol 7: Altres elements estructurals........................................... 71 

 

Índex ANNEX III: Cúpula Monocapa........................................................ 79 

Capítol 1: Introducció..................................................................... 81 

Capítol 2: Geometria i característiques de la cúpula...................... 83 

Capítol 3: Accions sobre la cúpula................................................... 89 

Capítol 4: Resultats i comprovacions.............................................. 97 

Capítol 5: Anàlisi de la No-linealitat de l’estructura....................... 109 

Capítol 6: Dimensionament dels vidres........................................... 123 

Capítol 7: Unions............................................................................ 131 

 

Índex ANNEX V: PFC1 Avantprojecte....................................................... 179 

Capítol 1: Introducció..................................................................... 180 

Capítol 2: Motivacions..................................................................... 181 

Capítol 3: Ubicació.......................................................................... 182 

Capítol 4: Descripció general de l’edifici......................................... 183 

Capítol 5: Estructura de l’Edifici ..................................................... 184 

Capítol 6: Instal·lacions.................................................................. 188 

Capítol 7: Pressupost...................................................................... 190 

Capítol 8: Plànols............................................................................ 194 

VOLUM III: ANNEXES MEMÒRIA (II) 

Índex ANNEX V: Resultats Ordinador....................................................... 1 

Capítol 1: Estructura Edifici.............................................................3 

Capítol 2: Estructura Cúpula........................................................... 88 

Capítol 3: Fonaments...................................................................... 151 

 



 Disseny, càlcul i construcció d’un centre cultural amb cúpula monocapa 

VOLUM IV: PRESSUPOST 

Índex Pressupost.................................................................................. 1 

Capítol 1: Resum pressupost........................................................... 3 

Capítol 2: Preparació del terreny i fonaments................................. 5 

Capítol 3: Estructura ....................................................................... 7 

Capítol 4: Tancaments.................................................................... 9 

Capítol 5: Acabats........................................................................... 11 

 

VOLUM V: PLEC DE CONDICIONS 

Índex Plec de condicions ...................................................................... 1 

Capítol 1: Condicions Generals........................................................ 9 

Capítol 2: Enderrocs ....................................................................... 33 

Capítol 3: Moviment de terres......................................................... 35 

Capítol 4: Fonaments...................................................................... 41 

Capítol 5: Sanejament..................................................................... 47 

Capítol 6: Estructures..................................................................... 51 

Capítol 7: Ram de paleta................................................................. 59 

Capítol 8: Aïllaments i impermeabilitzacions.................................. 67 

Capítol 9: Fusteria.......................................................................... 69 

Capítol 10: Manyeria ....................................................................... 71 

Capítol 11: Paviments i enrajolats.................................................. 73 

Capítol 12: Instal·lacions de fontaneria.......................................... 75 

Capítol 13: Instal·lacions elèctriques ............................................ 77 

Capítol 14: Instal·lacions de gas..................................................... 79 

Capítol 15: Instal·lacions de calefacció........................................... 81 

Capítol 16: Instal·lacions de climatització....................................... 85 

Capítol 17: Instal·lacions d’aparells elevadors............................... 87 

Capítol 18: Instal·lacions de comunicació....................................... 89 

Capítol 19: Instal·lacions de protecció............................................ 91 

Capítol 20: Instal·lacions de dipòsits.............................................. 93 

Capítol 21: Instal·lacions d’aparells sanitaris i aixetes ................. 95 

Capítol 22: Vidrieria ....................................................................... 96 



Bernat Mir Florit  

  

Capítol 23: Pintures i estucats........................................................ 98 

Annex I: Estudi Seguretat i Salut 

VOLUM VI: PLÀNOLS 

00 – Referències cadastrals 

01 – Pla actual d’ordenació (A3) 

02 – Ordenació final de les parcel·les (A3) 

03 – Distribució de les superfícies de la planta baixa (A1) 

04 – Distribució de les superfícies de la planta primera (A1) 

05 – Cotes de la planta baixa (A1) 

06 – Cotes de la planta primera (A1) 

07 – Distribució i perfils dels pilars de la planta baixa (A1) 

08 – Distribució i perfils dels pilars de la planta primera (A1) 

09 – Distribució i perfils de les bigues i forjats de la planta primera (A1) 

10 – Distribució i perfils de les bigues i forjats del terrat (A1) 

11 – Posició i dimensions de les sabates (A1) 

12 – Armat de les sabates 1 (A3) 

13 – Armat de les sabates 2 (A3) 

14 – Armat de les sabates 3 (A3) 

15 – Escala principal 1 (A1) 

16 – Escala principal 2 (A1) 

17 – Escala secundaria tram 1 de la planta baixa a la planta primera (A1) 

18 – Escala secundaria tram 2 de la planta primera al terrat (A1) 

19 – Esquema de la geometria de la cúpula (A3) 

20 – Longituds de les barres de la cúpula (A3) 

21 – Nusos cúpula 1 (A3) 

22 – Nusos cúpula 2 (A3) 

23 – Unió cúpula-edifici (A4) 

24 – Plaques d’ancoratge sabates-pilars (A4) 

25 – Detall constructiu: Unió rígida de pilar HEB a sabata (A4) 

26 – Detall constructiu: Unió semirígida de pilar i bigues (A4) 

27 – Detall constructiu: Unió semirígida de pilar i biga de l’extrem (A4) 

28 – Detall constructiu: Unió entre bigues (A4) 



 

 

 
 
 

Memòria 

 
 
 
 

 
“DISSENY, CÀLCUL I 
CONSTRUCCIÓ D’UN 

CENTRE CULTURAL AMB 
CÚPULA MONOCAPA” 

 
PFC presentat per optar al títol d’Enginyeria Tècnica 

Industrial especialitat Mecànica 
per Bernat Mir Florit 

 
 
 

Barcelona, 15 de Juny de 2011 

 
 
 

Director: David Sánchez Molina 
Departament RMEE 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 



 - 1 - 

ÍNDEX MEMÒRIA 

Índex memòria ........................................................................................... 1 

Resum ....................................................................................................... 7 

Resumen ................................................................................................... 7 

Abstract .................................................................................................... 8 

Capítol 1: Introducció ........................................................................... 9 

1.1. Objectiu ....................................................................................... 9 

1.2. Abast del projecte ......................................................................... 9 

1.3. Motivacions ................................................................................ 10 

1.4. Descripció general de l’edifici ........................................................ 10 

1.5. Principals diferències amb l’avantprojecte ...................................... 11 

Capítol 2: Ubicació i normativa urbanística ......................................... 13 

2.1. Ubicació ..................................................................................... 13 

2.2. Normativa urbanística ................................................................. 14 

2.2.1. Paràmetres normativa ........................................................... 14 

Capítol 3: Descripció en planta del Centre Cultural ............................. 17 

3.1. Distribució de la planta  baixa....................................................... 17 

3.1.1. Entrada principal ................................................................... 18 

3.1.2. Pati central ........................................................................... 18 

3.1.3. Biblioteca/Filmoteca .............................................................. 18 

3.1.4. Bar ...................................................................................... 18 

3.1.5. Espai jove ............................................................................ 18 

3.1.6. Lavabos ............................................................................... 18 

3.1.7. Sala de projeccions/cinema .................................................... 18 

3.1.8. Sala de conferències/Teatre .................................................... 19 

3.1.9. Zona de comerç .................................................................... 19 

3.1.10. Magatzem ......................................................................... 19 

3.1.11. Quarto comptadors/Sala de màquines ................................... 19 

3.1.12. Accés planta primera .......................................................... 19 

3.2. Distribució de la planta primera .................................................... 19 

3.2.1. Museu etnològic .................................................................... 20 

3.2.2. Passadís principal .................................................................. 20 



Bernat Mir Florit  

 - 2 - 

3.2.3. Sales d’exposicions ................................................................ 20 

3.2.4. Lavabos ............................................................................... 20 

3.2.5. Arxiu històric ........................................................................ 20 

Capítol 4: Descripció de l’Edifici .......................................................... 21 

4.1. Estructura principal ..................................................................... 21 

4.1.1. Característiques mecàniques dels perfils .................................. 22 

4.2. Fonaments ................................................................................. 23 

4.3. Solera ....................................................................................... 24 

4.4. Tancaments ............................................................................... 24 

4.5. Sostre ....................................................................................... 26 

4.6. Coberta ..................................................................................... 26 

4.7. Unions ....................................................................................... 26 

4.7.1. Unions pilar-pilar ................................................................... 27 

4.7.2. Unions biga-pilar ................................................................... 27 

4.7.3. Unions biga-biga ................................................................... 29 

4.8. Forjats....................................................................................... 29 

4.8.1. Característiques mecàniques dels perfils dels forjats .................. 31 

4.9. Escales ...................................................................................... 31 

4.10. Materials ................................................................................. 34 

4.10.1. Acer dels perfils .................................................................. 35 

4.10.2. Acer dels armats ................................................................ 35 

4.10.3. Acer de les plaques d’ancoratge ........................................... 35 

4.10.4. Acer dels cargols ................................................................ 35 

4.10.5. Formigó de les sabates ........................................................ 35 

Capítol 5: Cúpula Monocapa ............................................................... 37 

5.1. Descripció geomètrica ................................................................. 37 

5.1.1. Característiques mecàniques de les barres ............................... 39 

5.2. Tancaments de la cúpula ............................................................. 39 

5.2.1. Característiques mecàniques del vidre ..................................... 39 

5.3. Unions ....................................................................................... 40 

5.3.1. Unió de les barres ................................................................. 41 

5.3.2. Unió de la cúpula amb l’edifici ................................................. 41 

5.3.3. Construcció i muntatge de la cúpula ........................................ 42 

5.4. Materials .................................................................................... 43 

5.4.1. Acer perfils ........................................................................... 44 

5.4.2. Plaques d’acer ...................................................................... 44 



 Disseny, càlcul i construcció d’un centre cultural amb cúpula monocapa 

- 3 - 
 

5.4.3. Vidre ................................................................................... 44 

5.4.4. Cargols ................................................................................ 44 

Capítol 6: Càlcul de l’estructura .......................................................... 45 

6.1. Càlcul de l’estructura principal ...................................................... 45 

6.2. Accions considerades sobre l’edifici ............................................... 45 

6.2.1. Pes propi de l’estructura ......................................................... 46 

6.2.2. Pes forjat ............................................................................. 46 

6.2.3. Acabat coberta ...................................................................... 46 

6.2.4. Paviment .............................................................................. 46 

6.2.5. Tancament exterior ............................................................... 46 

6.2.6. Sobrecàrrega permanent interior ............................................. 46 

6.2.7. Barana del terrat ................................................................... 46 

6.2.8. Pes cúpula ............................................................................ 46 

6.2.9. Escales ................................................................................ 46 

6.2.10. Sobrecàrrega d’ús de la coberta ........................................... 46 

6.2.11. Sobrecàrrega d’ús de la primera planta ................................. 47 

6.2.12. Neu .................................................................................. 47 

6.2.13. Vent ................................................................................. 47 

6.2.14. Acció sísmica ..................................................................... 47 

6.3. Combinació d’accions sobre l’estructura ......................................... 47 

6.4. Càlcul de la cúpula ...................................................................... 47 

6.5. Accions sobre la cúpula................................................................ 47 

6.5.1. Pes propi de l’estructura ......................................................... 48 

6.5.2. Pes propi del vidre ................................................................. 48 

6.5.3. Sobrecàrrega d’ús ................................................................. 48 

6.5.4. Càrrega de neu ..................................................................... 48 

6.5.5. Acció del vent ....................................................................... 48 

6.6. Combinació d’accions sobre la cúpula ............................................ 48 

6.7. Estats límits ............................................................................... 48 

6.8. Càlcul no-lineal de la cúpula ......................................................... 49 

6.9. Càlcul d’altres elements estructurals ............................................. 49 

6.9.1. Forjats ................................................................................. 49 

6.9.2. Fonaments ........................................................................... 49 

6.9.3. Escales ................................................................................ 50 

6.9.4. Unions soldades .................................................................... 50 

6.9.5. Unions cargolades ................................................................. 50 



Bernat Mir Florit  

 - 4 - 

6.9.6. Vidres .................................................................................. 50 

Capítol 7: Instal·lacions ...................................................................... 51 

7.1. Instal·lació elèctrica .................................................................... 51 

7.2. Instal·lació d’iluminació ............................................................... 51 

7.3. Protecció Contra Incendis............................................................. 52 

7.4. Climatització i calefacció .............................................................. 52 

7.5. Instal·lació d’aigua ...................................................................... 52 

Capítol 8: Amidaments ....................................................................... 53 

8.1. Estructura principal ..................................................................... 53 

8.2. Cúpula ....................................................................................... 54 

8.3. Fonaments ................................................................................. 54 

8.4. Forjats....................................................................................... 55 

8.5. Escales ...................................................................................... 55 

8.6. Altres ........................................................................................ 56 

Capítol 9: Bibliografia ......................................................................... 57 

9.1. Bibliografia consultada ................................................................. 57 

9.2. Normativa consultada .................................................................. 57 

9.3. Pàgines web consultades ............................................................. 57 

Annex I: Memòria constructiva 

Annex II: Estructura de l’edifici 

Annex III: Cúpula Monocapa 

Annex IV: Informe geotècnic 

Annex V: PFC1 Avantprojecte 

Annex VI: Resultats ordinador 

 



 Disseny, càlcul i construcció d’un centre cultural amb cúpula monocapa 

- 5 - 
 

 





 - 7 - 

RESUM 

L’objectiu del present projecte és el disseny, càlcul i construcció d’un centre 
cultural amb un pati interior cobert per una cúpula monocapa, situat al terme 
municipal d’Alaior, Menorca. 

El projecte es centra en l’estudi de l’estructura principal de l’edifici, formada per 
pilars HEB i bigues IPE i HEB, i de la cúpula, dissenyada amb perfils tubulars 
rectangulars. Així, la present memòria i els següents documents descriuen el 
treball de disseny i càlcul realitzats, presentant la solució final adoptada i els 
càlculs i comprovacions considerades, assegurant la funcionalitat i seguretat de 
l’edifici, tot complint la vigent normativa. També es detalla el disseny i càlcul 
d’altres elements estructurals com poden ser els forjats, els fonaments i les 
unions entre els diferents elements de l’estructura. 

Per acabar, mencionar l’atractiu que suposa l’estudi d’una estructura amb un 
possible comportament no-lineal com són les cúpules monocapa. Un punt 
important del present projecte és el disseny, càlcul i anàlisi efectuat de la cúpula, 
per aquesta raó s’inclouen en detall, a la memòria i a l’annex pertinent, els 
resultats obtinguts. 

RESUMEN 

El objetivo del presente proyecto es el diseño, cálculo y construcción de un 
centro cultural con patio interior cubierto por una cúpula monocapa, situado en el 
municipio de Alaior, Menorca. 

El proyecto se centra en el estudio de la estructura principal, formada por pilares 
HEB y vigas IPE y HEB, y de la cúpula, diseñada con perfiles tubulares 
rectangulares. Así, la presente memoria y los documentos siguientes describen el 
trabajo de diseño realizado, presentando la solución final adoptada y los cálculos 
y comprobaciones considerados, asegurando la funcionalidad y seguridad del 
edificio cumpliendo la normativa vigente. También se detalla el diseño y cálculo 
de otros elementos estructurales secundarios como los forjados, cimentaciones i 
uniones entre los diferentes elementos de la estructura. 

Finalmente, mencionar el atractivo que supone el estudio de una estructura con 
un posible comportamiento no-lineal como son las cúpulas monocapa. Por esta 
razón, un punto importante del presente proyecto es el diseño, cálculo y análisis 
efectuado de la cúpula, presentando con todo detalle en esta memoria y el anejo 
pertinente los resultados obtenidos. 
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ABSTRACT 

The objective of this project is the design, calculation and construction of a 
cultural center with an interior courtyard covered by a mono-layer dome, located 
in the municipality of Alaior, Menorca. 

The project focuses on the study of the principal structure of the building, 
consisting of pillars HEB and beams HEB and IPE, and the dome, designed with 
rectangular tubular sections. Thus, the present report and the following 
documents describe the design work and calculations made, presenting the final 
solution adopted with the considered calculations and checks, ensuring the 
functionality and security of the building both comply with current legislation. It 
also details the design and calculation of other structural elements such as the 
floors, foundations and joints between the different elements of the structure. 

Finally, it should be mentioned that the study of a structure with a possible non-
linear behaviour holds great appeal.  For this reason an annex is included, 
showing the results in this report and detailing the design, calculation and 
analysis of the dome. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

En aquest primer capítol es fa una breu descripció de l’edifici, de la cúpula i dels 
diferents punts que conté el projecte. S’indiquen els principals canvis adoptats 
respecte a l’avantprojecte i es presenten les motivacions de la realització d’un 
projecte d’aquest tipus. 

1.1. Objectiu 
L’objectiu principal del present projecte és el disseny, càlcul i construcció d’un 
centre cultural amb un pati central cobert amb una cúpula monocapa. La ubicació 
de l’edifici es situa al poble d’Alaior, terme municipal d’Alaior, Menorca. La 
realització d’aquest projecte té com a finalitat disposar d’un espai on es puguin 
dur a terme diferents activitats culturals i d’esbarjo dirigides a tot tipus de públic. 

1.2. Abast del projecte 
El present projecte es divideix en dues parts, un avant projecte, ja presentant i 
inclòs a l’annex d’aquesta memòria, i el present projecte final. El projecte inclou 
els quatre documents bàsics: memòria amb els seus pertinent annexes, 
pressupost, plec de condicions i plànols. 

A la memòria i annexes es presenta la descripció general de l’edifici i el càlcul de 
l’estructura principal de bigues i pilars d’acer. Es defineixen les diferents unions 
entre la perfilaria, les sabates, els forjats i altres elements estructurals 
secundaris, a més de presentar els resultats obtinguts i els càlculs i 
comprovacions realitzats. 

Una part important del projecte, també descrit a la memòria i annexes, és el 
disseny i anàlisis de la cúpula monocapa que cobrirà el centre. En els següents 
documents es presenta la solució adoptada de l’estructura, els resultats  
obtinguts i els càlculs i comprovacions realitzats. També es descriu la unió de les 
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barres de la cúpula així com la unió amb l’edifici, tot amb els càlculs i 
comprovacions necessàries. 

El document que agrupa els diferents plànols realitzats aporta la part gràfica 
necessària per la construcció i realització del projecte. Es presenten plànols en 
planta de la distribució de l’edifici, la situació i descripció de l’estructura 
principals i d’elements secundaris. També s’inclouen plànols de detall de les 
sabates i els seus armats i de les unions soldades i cargolades de l’edifici i de la 
cúpula. 

Finalment, s’inclou un document amb el pressupost del cost del projecte i un 
altre amb el plec de condicions. 

En el present projecte queda fora de l’abast el càlcul i disseny de les 
instal·lacions bàsiques de l’edifici, per tant serà necessari la realització d’un 
projecte paral·lel amb la descripció, càlcul i disseny d’aquestes. 

1.3. Motivacions 
Els motius principals per a la realització d’un projecte d’aquest tipus son 
diversos. La necessitat actual de disposar d’espais lúdics per a persones de totes 
les edats, zones per al desenvolupament de l’art, i així poder-lo donar a conèixer 
al públic, zones d’oci... fa que instal·lacions o projectes com aquest siguin una 
forma molt eficient d’aconseguir-ho, ja que s’aconsegueix, en un únic espai, 
reunir diferents zones destinades a objectius diferents entre ells però que poden 
combinar i coexistir els uns amb els altres. 

Un altre motiu important és el notable augment i demanda d’activitats culturals 
al municipi d’Alaior i a tota l’illa de Menorca en general, com avalen activitats 
recents com LoArt durant els mesos d’estiu, les contínues exposicions de pintura 
i fotografia de diversos artistes menorquins i mercats artesans celebrats durant 
tot l’estiu i en diverses dates festives. 

Un altre factor important per a la realització d’aquest projecte és l’atractiu 
turístic, tant a nivell intern de l’illa com extern, oferint una alternativa a les 
ofertes actuals i, per tant, com a un possible motor econòmic tant pel poble 
d’Alaior com per Menorca en general. 

Finalment, i com a motiu tècnic, el disseny i càlcul d’una estructura amb un 
comportament no-lineal com és la cúpula monocapa, suposa un projecte 
interessant i diferent per a estudi. 

1.4. Descripció general de l’edifici 
L’edifici projectat serà una construcció de planta quadrada amb una superfície 
construïda de 2500m². Disposarà de dues plantes, planta baixa i primera planta, 
amb una altura total de 9,3m. Tindrà un pati central quadrat d’uns 900m² cobert 
per una cúpula d’acer monocapa. L’estructura principal de l’edifici estarà formada 
per pilars HEB i bigues HEB i IPE d’acer S275 JR soldades entre elles. Els 
fonaments es solucionaran amb sabates aïllades amb un armat inferior de barres 
d’acer. La unió amb l’edifici es durà a terme amb plaques d’ancoratge i cargols. 
Tots els tancaments i envans es faran amb totxos ceràmics. 
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La cúpula monocapa estarà formada per barres tubulars rectangulars d’acer 
inoxidable i recoberta per plaques de vidre. Les barres aniran soldades entre 
elles mitjançant uns nusos dissenyats expressament i la unió amb l’edifici es 
realitzarà amb una placa d’ancoratge i cargols. 

L’edifici disposarà de les següents instal·lacions: 

• Elèctrica 

• Il·luminació 

• Protecció contra incendis 

• Climatització i calefacció 

• Aigua (AFCH, ACS, Aigües residuals i aigües fluvials) 

1.5. Principals diferències amb l’avantprojecte 
Les diferències entre les propostes que es van proposar i pensar a 
l’avantprojecte són diverses i significatives. A l’avantprojecte es va dissenyar un 
edifici d’una sola planta en canvi al final s’ha optat per un edifici de dues plantes 
ja que la cúpula era molt gran i les proporcions d’altures edifici-cúpula quedaven 
desproporcionades. La planta finalment és quadrada, no s’aprofita tant bé la 
parcel·la però per fer la distribució interior ha estat molt més fàcil i òptima. 
Lògicament, amb el canvi de planta, la distribució difereix de manera important 
amb la proposada inicialment, a més, s’han inclòs alguns nous espais. 
L’estructura proposada inicialment havia de ser de formigó armat, però finalment 
s’ha optat per una estructura d’acer, entre altres coses perquè les càrregues que 
havia de suportar l’estructura eren importants. 

La cúpula també ha sofert modificacions. El diàmetre inferior de la cúpula és el 
mateix, però s’ha reduït la seva altura, la geometria i els paràmetres que la 
defineixen s’expliquen en el capítol pertinent. A més els perfils de les barres de la 
cúpula s’han canviat per perfils rectangulars (a l’avantprojecte eren rodons) 
bàsicament per resoldre més fàcilment el problema de la estanquitat amb els 
vidres.
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CAPÍTOL 2: 

UBICACIÓ I 

NORMATIVA 

URBANÍSTICA 

El disseny del centre cultural s’ha realitzat consultant la normativa urbanística 
vigent del municipi d’Alaior. En aquest capítol s’indica la ubicació de l’edifici i els 
paràmetres urbanístics considerats pel seu disseny. 

2.1. Ubicació 
Després d’haver considerat diferents localitzacions per ubicar l’edifici, s’ha optat 
per situar-lo en unes parcel·les sense edificacions del municipi d’Alaior 
(Menorca), situades entre la costa des pou nou i l’avinguda verge del toro. La 
parcel·la destinada al centre cultural tindrà una superfície de 7340m², també 
s’habilitarà una zona d’aparcaments just al costat amb una superfície de 
1065m².  

El motiu de l’elecció d’aquesta ubicació són varis. La facilitat d’accés per arribar-
hi és la principal, a més de la gran disposició d’aparcaments de la zona on es 
situarà i la possibilitat de reordenar part del terreny per a nous aparcaments. A 
més, a pesar de situar-se a les afores del casc antic del poble, la proximitat i la 
rapidesa per arribar-hi és alta. Un altre motiu de pes per l’elecció d’aquesta 
ubicació, és la proximitat de les escoles, donant molta facilitat a aquestes per 
poder realitzar diferents activitats amb els alumnes, tant escolars com 
extraescolars, al centre cultural. 
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Figura 2.1. Solars on es situarà l’edifici. 

2.2. Normativa urbanística 
La normativa urbanística consultada i vigent és el Pla general d’ordenació urbana 
de l’ajuntament d’Alaior de Juliol 2009. 

En el pla actual general d’ordenació urbana, les parcel·les on s’ubicarà l’edifici 
estan destinades a diferents usos, la major part està destinada per a residencies 
plurifamiliars del tipus RP-B6f però també esta previst un espai lliure públic, una 
zona per a equipament comunitari esportiu i una zona d’aparcaments, per tant, 
per a la realització del projecte serà necessari l’estudi i reordenació d’aquestes 
parcel·les. 

La reordenació consistirà en re definir dues grans zones, una d’equipament 
comunitari de centre socio-cultural(EQ EC) per ubicar-hi el centre cultural i una 
altra destinada a la construcció de residències plurifamiliars, però també es 
disposarà d’una zona d’aparcaments i una d’espai lliure públic. 

A l’annex de plànols s’inclouen diversos plànols on s’indiquen les parcel·les 
afectades i el pla d’ordenació urbana. També s’inclouen les referències cadastrals 
de totes les parcel·les afectades. 

2.2.1. Paràmetres normativa 

Els paràmetres urbanístics per a un edifici tipus EQ5 definit a la normativa 
urbanística són els següents: 

• Nombre de plantes: PB+1 
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• Altura reguladora màxima: 9m 

• Ocupació màxima sobre parcel·la: 50% 

• Separació mínima a alineacions: 3m 

• Separació mínima a mitgeres: 3m 

A més, en casos de construccions d’edificis públics representatius o d’interès 
col·lectiu es permet la construcció de torres, cúpules, campanars i d’altres, com 
el present cas on es construirà una cúpula.



Bernat Mir Florit  

 - 16 - 

 

 

 

 

 

 

 



 Disseny, càlcul i construcció d’un centre cultural amb cúpula monocapa 

- 17 - 
 

CAPÍTOL 3: 

DESCRIPCIÓ EN 

PLANTA DEL CENTRE 

CULTURAL 

L’edifici projectat té una planta quadrada de 50x50m i disposarà de dues plantes, 
planta baixa i primer pis, i d’un terrat accessible només per a manteniment. 
L’edifici té un pati central quadrat de 29,8x29,8m cobert amb una cúpula 
monocapa d’acer. L’entrada principal dóna a l’avinguda verge del toro. Disposa 
d’una entrada secundaria, situada al magatzem que connecta amb els 
aparcaments. Aquesta segona entrada serveix per l’entrada de mercaderies pels 
comerços, bar o exposicions. La distribució s’ha realitzat de tal manera que els 
espais i zones de la planta baixa estiguessin destinats a usos més habituals, amb 
un major trànsit de persones i un flux més constant que els espais situats a la 
planta primera. En els següents apartats es descriuen tots els espais i zones de 
les que disposa el centre cultural. A l’annex de plànols s’inclouen els plànols de la 
distribució de les dues plantes, les cotes i la superfície de cada zona. 

3.1. Distribució de la planta  baixa 
La planta baixa, considerant el pati interior, té una superfície en planta de 2500 
m2. L’altura total és de 4,8 metres, però la útil és de 4,25. A continuació es 
detallen les diferents zones.  
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3.1.1. Entrada principal 

L’entrada principal connecta amb l’avinguda verge del toro. Disposa d’una 
superfície de 95 m2 i connecta directament amb el pati central. A més, junt a 
l’entrada hi ha situades les oficines d’informació i d’administració del centre. 

3.1.2. Pati central 

El pati central és una zona coberta per una cúpula d’estructura d’acer i 
tancaments de vidre temperat. La funció principal és la de disposar d’un lloc on 
poder realitzar petits concerts coberts. La distribució de l’edifici s’ha fet de tal 
manera que el pati central fos el centre neuràlgic de tota la distribució, així, 
pràcticament tots els espais de la planta inferior connecten directament amb ell 
de tal manera que l’edifici, a la planta baixa, no disposa de passadissos i per 
accedir d’una zona a una altra hi ha que passar pel pati. L’altura total del pati és 
de 9,6 m, 7 m de l’edifici més 2,6 m de la cúpula. 

3.1.3. Biblioteca/Filmoteca 

La biblioteca està a l’esquerra de l’entrada principal i s’hi accedeix directament 
des d’aquesta. Té una segona entrada que connecta la zona d’accés a la planta 
superior. Serà una biblioteca pública que disposarà llibres tant de lectura com de 
consulta, a més d’una secció de pel·lícules de diferents gèneres. La superfície 
total és de 280 m2. 

3.1.4. Bar 

A la dreta de l’entrada principal, s’ha disposat d’una zona destinada a contenir-hi 
un bar. S’hi accedeix des de l’entrada principal però té una segona entrada que 
dóna directament amb el pati. La superfície és de 127 m2. 

3.1.5. Espai jove 

L’edifici disposa d’un local destinat als més joves que estarà equipat amb 
diferents jocs recreatius: futbolins, billars, jocs de taula... està situat a l’ala dreta 
de i s’hi accedirà pel pati central. L’espai jove tindrà una superfície de 80 m2. 

3.1.6. Lavabos 

Tant la planta baixa com la planta primera disposarà de serveis per a homes, 
dones i discapacitats i estan situats a l’ala dreta de l’edifici. Als lavabos s’hi 
accedeix a través d’un passadís que dóna al pati i la superfície total destinada  és 
de 71 m2. 

3.1.7. Sala de projeccions/cinema 

També a l’ala dreta de l’edifici, es situarà una sala de projeccions amb capacitat 
per unes 80-100 persones. L’objectiu d’aquesta sala és la de projectar tant 
pel·lícules d’última facturació com clàssics de totes les èpoques, així com 
diferents documentals que puguin ser d’interès. La superfície total de la sala, 
inclòs sala de màquines, és de 162 m2. 
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3.1.8. Sala de conferències/Teatre 

La sala de conferències/teatre està situada a l’ala esquerra de l’edifici i s’hi 
accedeix des del rebedor d’accés a la planta superior. És una sala amb una 
capacitat per a 100 persones destinada a donar conferències i xerrades de 
diferents caires i d’interès general. A més disposarà d’un petit escenari i 
backstage que connecta directament amb el magatzem per a la realització de 
petites obres teatrals. La superfície total de la sala és de 186 m2. 

3.1.9. Zona de comerç 

L’edifici disposa d’una zona de comerç formada per petits locals comercials que 
donen al pati interior. L’objectiu és que petits comerciants i artesans disposin 
d’una zona on poder oferir els seus productes. La superfícies total destinada a 
aquest propòsit és de 97 m2. 

3.1.10. Magatzem 

L’edifici, a la part del darrere, disposa d’un gran magatzem destinat a guardar els 
diferents productes dels comerciants i del bar, així com el diferent material que 
es pugui necessitar a la resta de les zones: llibres i material d’oficines, decorats 
per a les obres de teatre, obres per a les exposicions temporals... El magatzem 
disposa d’un accés al exterior destinat a l’entrada de material. També té un 
segon accés que l’uneix amb el pati central, de tal manera que per accedir a les 
diferents zones sigui més fàcil. Finalment, disposa d’una escala interior que 
connecta el magatzem, a la planta baixa, amb el museu, a la planta primera, i 
amb el terrat. Aquesta escala interior té com a finalitat un accés més ràpid i més 
còmode a la planta primera en cas de canvis d’exposicions o per altres serveis de 
manteniment varis. La superfície total del magatzem és de 195 m2. 

3.1.11. Quarto comptadors/Sala de màquines 

Des de el magatzem es pot accedir a una sala, totalment aïllada, destinada als 
comptadors d’electricitat i aigua i maquinària diversa que necessiti el centre 
cultural pel seu funcionament. La superfície és de 50 m2. 

3.1.12. Accés planta primera 

Al centre de l’ala esquerre de l’edifici hi ha l’accés a la primera planta. Consisteix 
amb rebedor que connecta amb el pati central i té connexió directe amb el 
museu (a l’esquerra) i amb la sala de conferències (a la dreta). Disposa d’una 
escala de dos trams que puja a la primera planta i d’un ascensor per a persones 
amb mobilitat reduïda. Aquest accés a la planta superior té una superfície total 
de 91 m2. 

3.2. Distribució de la planta primera 
A la primera planta s’hi pot accedir a través de l’escala principal i d’un ascensor o 
des de l’escala secundaria situada al magatzem de la planta baixa. Té una 
superfície útil d’uns 1665 m2. L’altura total és de 4,5 metres però l’altura útil és 
de 3,8 metres. La planta primera es divideix en dues parts. La primera es 
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correspon al museu etnològic en si mateix, la segona està formada per un 
passadís interior que connecta amb la resta de sales i zones de la planta. 

3.2.1. Museu etnològic 

El museu està destinat a contenir una exposició permanent de Menorca en 
general i d’Alaior en concret. En aquest espai s’intentarà donar un repàs de tota 
la historia de Menorca i d’Alaior amb els diferents documents històrics, troballes i 
descobriments dels que es disposa. L’entrada principal del museu està situada 
just a la vora de les escales principals. Disposa d’una sortida situada al costat 
oposat de l’edifici. La superfície del museu serà de 768 m2.  

3.2.2. Passadís principal 

El passadís principal està situat a la part interior frontal de l’edifici. Comença i 
acaba amb les dues entrades al museu i té com a finalitat donar accés a la resta 
de zones i sales de la planta. La superfície total és de 327 m2. 

3.2.3. Sales d’exposicions 

El centre cultural disposarà de dues sales on s’exhibiran diferents exposicions i 
mostres d’artistes menorquins o de fora. D’aquesta manera s’intenta donar una 
oportunitat a les persones que tinguin interès en mostrar les seves creacions al 
públic i a la vegada oferir al públic una oferta lúdica diferent. Les  sales estan 
connectades entre elles i cada una té l’entrada principal que dóna al passadís. La 
sala major té una superfície de 205 m2 i la menor de 143 m2. 

3.2.4. Lavabos 

Al igual que a la planta baixa, la planta primera disposa d’uns lavabos per a 
homes, dones i minusvàlids situats a l’ala dreta de l’edifici. La superfície total és 
de 65 m2. 

3.2.5. Arxiu històric 

L’edifici disposarà d’un espai on es guardarà l’arxiu històric del poble d’Alaior, 
actualment situat a l’Ajuntament. L’objectiu d’aquest espai es disposar d’un lloc 
de consulta per a totes les persones que tinguin la necessitat d’obtenir 
informació, ja sigui per un treball de recerca, projecte o per simple curiositat. La 
superfície és de 155 m2. 
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CAPÍTOL 4: 

DESCRIPCIÓ DE 

L’EDIFICI 

En aquest quart capítol es descriu la solució adoptada per l’estructura principal 
d’acer de l’edifici, la fonamentació a col·locar i diversos acabats que estan 
directament relacionats amb l’estructura, com els forjats, tancaments i unions 
existents entre els perfils. 

4.1. Estructura principal 
L’estructura principal de l’edifici està formada per dues plantes i és una 
combinació de pilars i bigues d’acer S275JR. L’estructura consisteix en una sèrie 
de pilars, la distribució dels quals s’ha fet de la manera més equidistant possible, 
situats a la perifèria de l’edifici i una segona tirada de pilars a 10 metres cap a 
l’interior, rodejant el pati quadrat. Entre ells s’han distribuït bigues per tal de 
formar els pòrtics. A més, al pati interior s’han col·locat una sèrie de pilars 
destinats a la sustentació de la cúpula. Els diferents pòrtics s’han unit mitjançant 
biguetes IPE.  

L’altura dels pilars de la planta baixa és de 4,9 metres (10 cm coberts per la llosa 
de formigó del terra, 4,55 metres útils, 0,4 de cantell de la biga HEB i 15cm per 
realitzar la unió amb el pilar superior) i la dels pilars superiors de 4,25 (10 cm 
del coberts pel forjat de la primera planta, 3,83 metres útils i 32cm del cantell de 
les bigues del terrat). L’altura total de l’edifici contant els forjats del terrat és de 
9,3 metres. El tipus de perfil utilitzats pels pilars són els HEB 300 i HEB 320.  

Les bigues principals, que formen els pòrtics i suporten el pes dels forjats, són 
del tipus HEB i els cordons que uneixen els pòrtics perfils IPE. L’eix central de les 
bigues de la planta primera es situa a una cota de 4,45 metres del terra i l’eix de 
les bigues del terrat a 8,90m. 
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4.1.1. Característiques mecàniques dels perfils 

Taula 4.1. Característiques mecàniques dels pilars. 

Perfil A [cm²] Wy [cm³] Wz [cm³] Wt [cm³] iy [cm] iz [cm] Ay [cm²] Az [cm²] 

HEB 300 149,1 1680 571 12,8 13 7,58 28,82 114 

HEB 320 161,3 1930 616 15 13,8 7,57 29,78 123 

Taula 4.2. Característiques mecàniques de les bigues. 

Perfil A [cm²] Wy [cm³] Wz [cm³] Wt [cm³] iy [cm] iz [cm] Ay [cm²] Az [cm²] 

IPE 200 28,5 194 28,5 0,7 8,26 2,24 10,24 17 

IPE 240 39,1 324 47,3 1 9,97 2,69 13,66 23,52 

HEB 140 43 216 79 3,2 5,93 3,58 8,12 33,6 

HEB 160 54,3 311 111 4,1 6,78 4,05 10,72 20,8 

HEB 180 65,3 426 151 5,1 7,66 4,57 12,92 50,4 

HEB 200 78,1 570 200 6,3 8,54 5,07 15,3 60 

HEB 280 131,4 1380 471 10,9 12,1 7,09 25,62 100,8 

HEB 300 149,1 1680 571 12,8 13 7,58 28,82 114 

HEB 320 161,3 1930 616 15 13,8 7,57 29,78 123 

HEB 400 197,8 2880 721 19,7 17,1 7,4 47,5 144 

Doble HEB 
260 236 2295 1934 20 11,24 14,59 45 182 

 

Figura 4.1. Vista superior l’estructura d’acer. 
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Figura 4.2. Vista 3D de l’estructura d’acer. 

A l’annex de plànols s’inclouen tots els detalls de l’estructura, tal com el tipus de 
perfil de cada pilar i biga i les seves longituds. 

4.2. Fonaments 
Els fonaments tenen com a objectiu transmetre les forces i moments de 
l’estructura al terreny. Així, la fonamentació, ha de garantir suficient seguretat 
davant la ruptura i que les deformacions i assentaments siguin tolerables. 

La solució adoptada consisteix en sabates aïllades, a excepció d’unes poques de 
combinades, de formigó HA-25 amb un armat inferior de barres d’acer corrugat B 
400 S. 

 

Figura 4.3. Esquema d’una sabata. 
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La unió de les sabates amb els pilars de l’edifici es realitzarà amb una placa 
d’ancoratge de 60x60cm i 15mm de gruix i unit a la sabata mitjançant quatre 
cargols M20 d’acer 4.6. A més, es disposarà de carteles a 45º amb taló i d’altura 
20 cm que aniran del peu del pilar al final de la placa d’ancoratge. El pilar i 
carteles es soldaran a la placa amb cordons de soldadura de 7mm. El gruix de les 
carteles serà de 15mm. 

 

Figura 4.4. Placa d’ancoratge 

Per més detalls es pot consultar els plànols constructius i de la placa d’ancoratge. 

4.3. Solera 
Es disposarà una solera de formigó a tota la parcel·la on es situa l’edifici. La 
solera és construirà amb formigó HA-25 i una malla electrosoldada amb barres 
d’acer B 400 S per donar la cohesió necessària. 

4.4. Tancaments 
Els tancaments exteriors de l’edifici i envans de l’interior es faran amb totxos 
ceràmics. Els tancaments exteriors, amb un gruix de paret de 30 cm,  consistiran 
en dues capes de totxos, la part interior amb maons perforats de 14 cm gruix i 
una capa exterior formada per totxos buits de 10 cm amb un aïllat tèrmic i 
acústic de 5cm entre ells. Els tancaments interiors de 30cm, destinats a separar 
sales amb diferents usos, es construiran de la mateixa manera que els 
tancaments exteriors. Els envans interiors de 20cm, que separen diferents 
estàncies per a un mateix ús, com els locals comercials o els serveis, es 
realitzaran amb dues tirades de maons de 9cm de gruix cada un. Finalment, els 
envans menors, de 10cm de gruix es faran amb una filada de maons de 9cm. 
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Figura 4.5. Fotografia d’un totxo perforat. 

 

Figura 4.6. Fotografia d’un totxo buit. 

L’aïllant tèrmic i acústic a col·locar serà de llana de fibra de vidre en forma de 
panells semirígides de la casa bigmat. 

 

Figura 4.7. Panell de llana de fibra de vidre. 
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Figura 4.8. Col·locació del panell de fibra de vidre. 

Pel terrat es col·locarà un aïllant, de la mateixa casa, en forma de manta de 5cm. 

Els acabats dels tancaments exteriors es realitzaran amb un revestiment de 
morter de ciment filat sense remolinar on es realitzarà un revestiment posterior 
d’acabat a elegir. Els acabats interiors es realitzaran amb un revocat inicial de 
morter de ciment filat sense remolinar i una capa final de guarnit de guix. 

4.5. Sostre 
Es construirà un fals sostre fet de plaques de pladur. Es col·locaran unes guies 
subjectades amb soldadura o amb cargols a les bigues i les plaques aniran 
cargolades a aquestes. L’altura útil dels pisos serà de 4,2m per la planta baixa i 
3,8 per la primera planta. 

4.6. Coberta 
La coberta nomes és transitable per a manteniment, aquesta es situa a una 
altura de 9,3 metres sobre la cota del terreny. Sobre el forjat del terrat s’hi ficarà 
aïllant tèrmic i es procedirà amb una capa de morter de regularització. 
S’impermeabilitzarà la superfície i finalment s’hi faran els acabats en forma de 
morter remolinat. A més, es disposarà d’una barana de seguretat realitzada amb 
totxos de 1,2 metres. 

4.7. Unions 
Les unions entre la perfilaria de l’estructura de l’edifici es realitzarà mitjançant 
cordons de soldadura. L’acer utilitzat serà el S 275. El tipus de cordó dependrà 
de la complicació de la unió, així, la majoria d’unions es faran amb cordons 
soldats en angle i serà necessari fer la comprovació de resistència de la 
soldadura. Per les unions més complicades, es prepararan els perfils i la 
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soldadura és farà a topall amb penetració total per assegurar que la unió 
transmet la totalitat de les tensions. 

 

Figura 4.9. Unió semirígida soldada entre pilar i bigues d’acer. 

Els següents apartats descriuen les diferents unions entre els perfils, pilars i 
bigues. Es descriu la longitud dels cordons i l’ample de gorja utilitzat. 

4.7.1. Unions pilar-pilar 

La unió del pilars entre la planta baixa i el primer pis es farà amb una placa de 
transició de 15mm. La placa vindrà soldada de taller al pilar inferior i en obra es 
soldarà el pilar superior. La unió disposarà de carteles per donar rigidesa a la 
unió. La soldadura a la xapa consistirà en cordons transversals A i B i de laterals 
C, tots amb un ample de gorja de 7mm. Els cordons A tindran una longitud de 
280mm, els B de 130mm i els C de 240m cada un d’ells. 

Les diferents unions de pilars que hi ha són: 

• Pilar HEB 300-Pilar HEB 300 

• Pilar HEB 320-Pilar HEB 320 

4.7.2. Unions biga-pilar 

A continuació es descriuran les diverses unions existents a l’estructura metàl·lica 
entre bigues i pilars. 
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• Bigues HEB 400 

La unió de les bigues HEB 400 amb els pilars disposarà de rigiditzadors de 15mm 
de gruix per donar continuïtat a les ales de les bigues i rigidesa a la unió. 
Disposarà de cordons transversals A i B de longitud 280mm i 130mm 
respectivament i cordons laterals C de 330mm. L’ample de gorja de tots els 
cordons serà de 8mm, incloent les dels rigiditzadors. 

Algunes de les bigues s’han de soldar a les ànimes dels pilars, en aquest casos la 
longitud dels cordons serà la mateixa però l’ample de gorja serà de 7mm. 

• Bigues HEB 320/HEB 300/HEB 280 

La unió de les bigues HEB amb els pilars disposarà de rigiditzadors de 15mm de 
gruix per donar continuïtat a les ales de les bigues i rigidesa a la unió. Disposarà 
de cordons transversals A i B de longitud 270mm i 130mm respectivament i 
cordons laterals C de 230mm. L’ample de gorja de tots els cordons serà de 7mm, 
incloent les dels rigiditzadors. 

Algunes de les bigues s’han de soldar a les ànimes dels pilars però la soldadura 
es realitzarà de la mateixa manera que la descrita anteriorment. 

• Bigues HEB 200/HEB 180 

La unió disposarà de rigiditzadors de 15mm per donar continuïtat a les ales de 
les bigues i major rigidesa a la unió. Es faran cordons transversals A i B de 
longitud 140mm i 80mm respectivament i cordons laterals C de 140mm. L’ample 
de gorja de tots els cordons serà de 7mm. 

Les bigues HEB 180 són les perimetrals del pati central de la primera planta. Al 
tenir una geometria complexa la unió es simplificarà primer soldant una xapa de 
15mm entre les ales del pilar, col·locant els rigiditzadors pertinents per donar 
continuïtat a les ales de les bigues, i finalment es soldarà la biga a la placa d’acer 
amb els cordons pertinents. 

Algunes d’aquestes unions es realitzaran a les ànimes dels pilars però les 
soldadures procediran de la mateixa manera. 

• Bigues HEB 160/HEB 140 

La unió disposarà de rigiditzadors de 10mm per donar continuïtat a les ales de 
les bigues i major rigidesa a la unió. Es faran cordons transversals A i B de 
longitud 120mm i 60mm respectivament i cordons laterals C de 105mm. L’ample 
de gorja de tots els cordons serà de 4mm. 

Algunes d’aquestes unions es realitzaran a les ànimes dels pilars però les 
soldadures procediran de la mateixa manera. 

• Unió de bigues IPE 240/IPE 200 

Les biguetes IPE unides als pilars HEB es realitzaran amb cordons transversals A 
i B amb longituds de 100mm i 45mm respectivament i cordons laterals C de 
160mm. Serà necessari col·locar una xapa de 9mm de transició per poder 
realitzar la soldadura. Així, es soldarà primer la xapa al l’ànima del pilar i 
posteriorment s’hi soldarà el perfil. L’ample de gorja dels cordons de la soldadura 
entre la xapa i el pilar serà de 6mm i la dels cordons entre el perfil IPE i la xapa 
de 3,5mm. 
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• Unió de les bigues HEB 260 Doble 

Les bigues perimetrals destinades a suportar el pes de la cúpula es col·locaran 
sobre el pilar. Prèviament es soldarà una xapa de 400x400mm i de 15mm de 
gruix sobre la cara superior del pilar per poder col·locar les bigues a 
posteriorment. Finalment es soldaran les bigues a la xapa. La xapa i el pilar es 
soldarà amb cordons transversals A i B de longitud 280mm i 130 mm 
respectivament, i cordons laterals C de 260mm. La soldadura entre la xapa i les 
bigues es realitzarà amb un cordó continu vora de la xapa. L’ample de gorja de 
tots els cordons serà de 7mm. 

4.7.3. Unions biga-biga 

• Unió de bigues IPE 200 

La unió de les bigues IPE 200 del forat de l’escala secundària es realitzarà amb 
nomes cordons laterals de 160mm i l’ample de gorja serà de 3mm. 

• Unió biga IPE 240 

La biga IPE 240 col·locada al fora de l’escala principal va destinada, en part, a 
l’estructura del forjat, per tant, es col·locarà a sobre de les HEB i es soldarà amb 
dos cordons a la base de 50mm i ample de gorja de 6,5mm. 

• Unió bigues HEB 260 Doble 

La unió entre les bigues perimetrals destinades a suportar la cúpula es realitzarà 
mitjançant una soldadura a topall amb penetració total, d’aquesta manera 
s’assegura una transmissió completa dels esforços i no és necessari realitzar una 
comprovació. Les cares dels perfils hauran de ser preparats prèviament per tal 
de poder realitzar les soldadures. 

4.8. Forjats 
El forjat a col·locar es tracta d’un forjat unidireccional format per biguetes d’acer 
IPE d’acer S275JR amb una separació entre eixos de 70cm. Les biguetes van 
recolzades sobre les ales de les bigues principals HEB i cobertes per bovedilles de 
formigó T-25. A sobre s’hi abocarà una capa de formigó que treballarà a 
compressió amb una malla electrosoldada més una armadura addicional. 

 

Figura 4.10. Dimensions d’una bovedilla T-25 
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Figura 4.11. Imatge de la bovedilla dels forjats. 

 

Figura 4.12. Fotografia de les bovedilles col·locades sobre les 
biguetes. 

 

Figura 4.13. Esquema dels forjats unidireccionals. 
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Hi hauran quatre tipus diferents de biguetes, dues pel terrat i altres dues per la 
primera planta, ja que hi ha certs punts on la longitud de les biguetes és de 
4,25m o inferior i d’altres on és 5,5m i per tant és necessari un perfil més 
resistent. Al terrat s’hi col·locaran biguetes IPE 160 i IPE 200 on la distància és 
de 5,5m i a la primera planta IPE 180 i IPE 220. A l’annex de plànols s’inclouen 
els detalls de les biguetes del forjat a col·locar en cada posició. 

4.8.1. Característiques mecàniques dels perfils dels forjats 

Les característiques mecàniques de les biguetes utilitzades pels forjats es 
presenten a la següent taula. 

Taula 4.1. Característiques mecàniques de les biguetes del forjat. 

Perfil A [cm²] Wy [cm³] Wz [cm³] Wt [cm³] iy [cm] iz [cm] Ay [cm²] Az [cm²] 

IPE 160 20,1 109 16,7 0,45 6,58 1,84 7,26 12,13 

IPE 180 23,9 146 22,2 0,56 7,42 2,05 8,69 14,56 

IPE 200 28,5 194 28,5 0,67 8,26 2,24 10,24 17 

IPE 220 33,4 252 37,3 0,83 9,11 2,48 12,42 20,24 

4.9. Escales 
L’edifici disposa de dues escales, la principal que uneix la planta baixa amb la 
primera planta, i la secundaria, situada dins el magatzem que uneix la planta 
baixa amb la primera planta i el terrat.  

L’escala principal està formada per dos trams de 4,2 metres d’una amplada de 
1,9m. El gruix de les lloses és de 20cm. La unió amb l’estructura es farà 
mitjançant l’armat de l’escala, que anirà ancorat amb la bigueta IPE i l’armat dels 
forjats. El recolzament del replà de l’entremig es farà recolzant la llosa sobre el 
mur. Cada tram d’escala està format per 14 esglaons amb una petjada de 30 cm 
i una contrapetjada de 17,5cm, aquest es resoldran amb totxos ceràmics. Els 
materials utilitzats per a la construcció de les escales són el formigó HA-25 i 
l’acer B 400 S per l’armadura.  

A continuació es mostra un esquema de la geometria de l’escala. 



Bernat Mir Florit  

 - 32 - 

 

Figura 4.14. Planta de l’escala principal. 

 

Figura 4.15. Alçat de l’escala principal. 

L’escala secundaria està formada per dues seccions. La primera secció uneix el 
magatzem, a la planta baixa, amb el museu, a la primera planta, i la segona el 
museu amb el terrat. Els trams de la primera secció tenen una longitud de 3,1m i 
una amplada de 1,3m. El gruix de les lloses és de 20cm. La unió amb l’estructura 
es farà mitjançant l’armat de l’escala, que anirà ancorat amb la bigueta IPE 
superior i l’armat dels forjats. El recolzament del replà de l’entremig es farà 
recolzant la llosa sobre el mur. Cada tram d’escala està format per 12 esglaons 
amb una petjada de 25,8 cm i una contrapetjada de 20cm. A continuació es 
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mostra un esquema de la geometria de l’escala. Cada tram d’escala està format 
per 12 esglaons amb una petjada de 25,8 cm i una contrapetjada de 20cm. 

 

Figura 4.16. Planta de l’escala secundaria secció 1. 

 

Figura 4.17. Alçat de l’escala secundaria secció 1. 

La segona secció de l’escala secundaria té uns trams amb una longitud de 3m i 
amplada de 1,3m. El gruix de les lloses és de 20cm. La unió amb l’estructura es 
farà mitjançant l’armat de l’escala, que anirà ancorat amb la bigueta IPE superior 
i l’armat dels forjats. El recolzament del replà de l’entremig es farà recolzant la 
llosa sobre el mur. Cada tram d’escala està format per 12 esglaons amb una 
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petjada de 25cm i una contrapetjada de 18,3cm. A continuació es mostra un 
esquema de la geometria de l’escala.  

 

Figura 4.18. Planta de l’escala secundaria secció 2. 

 

Figura 4.19. Alçat de l’escala secundaria secció 2. 

A l’annex de plànols s’inclouen els detalls de les escales i els seus armats. 

4.10. Materials 
A continuació es detallen les característiques dels materials utilitzats per a la 
construcció de l’edifici. 
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4.10.1. Acer dels perfils 

L’acer laminat utilitzat pels perfils utilitzats, bigues, pilars i biguetes dels forjats, 
és el S275 JR. El seu mòdul elàstic és ES=206 GPa i la tensió límit σS=275MPa. 
La densitat de l’acer és de . 

4.10.2. Acer dels armats 

L’acer utilitzat per a l’armadura dels forjats i escales és acer corrugat B 400 S. El 
seu mòdul elàstic és ES=206 GPa i la resistència característica és de  400MPa. 

4.10.3. Acer de les plaques d’ancoratge 

L’acer laminat utilitzat per les plaques d’ancoratge i les carteles és el S275 JR. El 
seu mòdul elàstic és ES=206 GPa i la tensió límit σS=275MPa. La densitat de 
l’acer és de . 

4.10.4. Acer dels cargols 

Els cargols per a la unió de les sabates amb els pilars mitjançant les plaques 
d’ancoratge són d’acer tipus 4.6 ( / ).  

4.10.5. Formigó de les sabates 

El formigó utilitzat als forjats i lloses de formigó per la solera i escales és el HA-
25. La seva resistència característica és de 25 MPa. El coeficient de minoració del 
material de 1,5, per tant la resistència de càlcul és de 16,67 MPa.
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CAPÍTOL 5: 

CÚPULA MONOCAPA 

Un punt important del present projecte és el disseny i càlcul de la cúpula 
monocapa que cobrirà el pati central de l’edifici. L’estructura de la cúpula està 
formada per una sèrie de barres tubulars d’acer S 275 JR de perfil rectangular 
unides entre elles. El perfil les barres que formen la cúpula serà el 160x120x5. 
Les unions entre les barres es durà a terme per soldadura a través d’uns nusos 
dissenyats expressament. La unió de la cúpula amb l’edifici es farà amb una 
combinació d’unió soldada i cargolada. Es disposarà de carteles per assegurar 
que la unió amb l’estructura sigui el més rígida possible i així treballi com un 
encastament. Tota l’estructura anirà coberta completament per peces de vidre 
temperat amb un gruix total de 2cm.  

Pel dimensionament de la cúpula ha estat necessari realitzar un anàlisis no-lineal 
de l’estructura, ja que els criteris de comprovació del CTE, basats en el càlcul 
matricial d’estructures, i per tant d’un anàlisis lineal de l’estructures, no són 
suficients. Aquest procediment s’explica en detall a l’annex dedicat a la cúpula.  

En aquest capítol es detalla la descripció de la cúpula, la seva geometria, el 
disseny, característiques dels perfils materials utilitzats i altres acabats com les 
unions. 

5.1. Descripció geomètrica 
La cúpula monocapa que cobrirà el pati central tindrà un diàmetre de 30m i una 
altura zenital de 2,645m. Estarà formada per 5 anells, cada un d’aquests amb un 
diàmetre i una altura depenent de la seva posició. La forma inscrita en el cercle 
superior serà un hexàgon, els polígons dels anells inferiors venen definits per 
aquest primer hexàgon. El segon anell contindrà un polígon de 12 costats, el 
tercer un de 18, el quart un de 24 i, finalment, l’anell inferior tindrà inscrit un 
polígon de 30 costats. La creació de la geometria s’explica més detalladament a 
l’annex pertinent. A continuació es presenta una taula amb l’altura i el diàmetre 
del cercle de cada un dels anells de la cúpula i una sèrie d’imatges per tenir una 
idea de com és la cúpula.  
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Taula 5.1. Resum dels radis i altures dels anells de la cúpula. 

Angle Radi (r) [m] Altura (h) [m] 

0 - 2,645 

4 3,059 2,538 

8 6,104 2,218 

12 9,118 1,686 

16 12,089 0,946 

20 15 0 

 

Figura 5.1. Vista en planta de la cúpula 

 

Figura 5.2. Vista alçat de la cúpula 
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Figura 5.3. Vista 3D de la cúpula 

5.1.1. Característiques mecàniques de les barres 

Els perfils utilitzats per la cúpula són perfils tubulars de secció rectangular 
160x120x5 conformats en fred. S’ha optat per una secció igual en tots els perfils 
per raons estètiques. El material dels perfils és S275 JR (σS=275MPa i 
ES=2,06·107 N/cm2). A continuació es presenten les característiques mecàniques 
del perfil: 

Taula 5.2. Característiques mecàniques dels perfils de la cúpula. 

Perfil A [cm²] AQy [cm²] AQz [cm²] iy [cm] iz [cm] 

160x120x5 26,1 11 15 6,02 4,83 

 

Perfil Iy [cm
4] Wy [cm³] Iz [cm4] Wz [cm³] It [cm4] Wt [cm³] 

160x120x5 948 119 610 102 1200 150 

5.2. Tancaments de la cúpula 
El tancament de la cúpula es realitzarà mitjançant plaques de vidre temperat. 
L’estructura estarà formada per les barres d’acer, tal i com s’ha detallat 
anteriorment, i aquesta anirà coberta per les plaques de vidre que cobriran cada 
una de les superfícies triangulars  de la cúpula assegurant la total estanquitat. El 
vidre es col·locarà recolzat sobre unes pestanyes soldades als perfils. Entre les 
pestanyes i el vidre s’inclourà una goma per protegir el vidre i a sobre d’aquest 
una altre entre la unió amb les barres per la part exterior per assegurar 
l’estanquitat contra l’aigua. Finalment, es col·locarà una platina cargolada al 
perfil per subjectar els vidres.  

El vidre estarà format per dues plaques d’un centímetre cada una unides amb 
butiral de polivinil (PVB) que assegura una total adhesió de les dues plaques de 
vidre i una completa transmissió d’esforços com si es tractés d’una sola peça. A 
més, en cas de ruptura, el vidre es queda adherit al PVB protegint les persones 
que hi pugui haver a sota. El vidre temperat col·locat és el SGG SECURIT, de la 
casa Saint-Gobain Glass. Addicionalment, les dues làmines de vidre rebran un 
tractament pel control solar i tèrmic i així assegurar el confort del pati interior de 
l’edifici. Una de les làmines serà del tipus SGG SECURIT PLANITHERM que aporta 
una aïllament tèrmic addicional i l’altre serà del model SGG SECURIT COOL-LITE 
de control solar. 

5.2.1. Característiques mecàniques del vidre 
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El vidre temperat té unes propietat mecàniques superiors a les d’un vidre 
normal. El mòdul elàstic del vidre és de 70GPa, la tensió de ruptura quan treballa 
a flexió és de 120MPa i el coeficient de Poisson és de 0,22. La densitat del vidre 
és de 2500kg/m³. 

 

 

Figura 5.4. Esquema de la col·locació d’un vidre sobre els perfils de la 
cúpula. 

 

Figura 5.5. Detall de la secció del perfil i del vidre. 

5.3. Unions 
A la cúpula hi ha presents dos tipus d’unions. Les unions entre les barres que 
conflueixen a un únic nus i la unió de la cúpula amb l’edifici. 
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5.3.1. Unió de les barres 

La unió entre els perfils es realitzarà mitjançant cordons de soldadura a topall 
amb penetració total, d’aquesta manera s’assegura una transmissió total de les 
tensions i no és necessari realitzar càlculs de comprovació per a la soldadura. 
L’acer utilitzat per a la soldadura serà el S 275. Els perfils aniran units a uns 
nusos dissenyats específicament per la posició que ocupa cada un d’ells. Aquests 
nusos tindran forma de prisma (no regulars) i estaran realitzat amb xapa d’acer 
S275 JR de 7 mm de gruix. A les cares on aniran col·locades les barres de la 
cúpula s’hi soldarà un recolzament en forma de perfil tubular rectangular, de tal 
manera que la barra anirà encaixada al recolzament, evitant el possible joc que 
es pugui donar degut a la facturació de les peces, tant de les barres com dels 
nusos. Els recolzaments soldats sobresortiran uns 2cm. A més, els nusos estaran 
reforçats amb una sèrie de rigiditzadors d’acer interns. 

 

Figura 5.6. Nus de la cúpula per la unió delsperfils. 

5.3.2. Unió de la cúpula amb l’edifici 

La unió de la cúpula amb l’edifici es realitzarà mitjançant una combinació de 
soldadura i unió cargolada. Les barres s’uniran a un nus amb una soldadura a 
topall amb penetració total d’acer S275. Al mateix temps, el nus anirà soldat a 
una placa d’ancoratge d’acer S275 de 5 mm de gruix i aquesta mitjançant una 
unió cargolada es fixarà a l’estructura d’acer. 

Els cargols es prepararan prèviament, de tal manera que travessaran 
completament les bigues HEB 260 dobles on es recolzarà la cúpula i 
sobresortiran per dalt per poder col·locar la placa d’acer després d’haver abocat 
el formigó del forjat del terrat. Amb la placa col·locada es podran estrènyer els 
cargols i finalment es situaran les peces de la cúpula en posició i es soldaran els 
nusos a la placa d’acer. A més, es soldaran una sèrie de carteles per donar 
rigidesa al nus i assegurar que tindrà un comportament pròxim a l’encastament. 
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Figura 5.7. Detall de la unió cúpula-edifici. 

Les dimensions de la placa d’ancoratge i la posició dels cargols s’indica a 
continuació: 

 

Figura 5.8. Detall de la placa d’ancoratge de la unió edifici-cúpula. 

5.3.3. Construcció i muntatge de la cúpula 

La construcció de la cúpula està pensada per realitzar-se a taller per assegurar la 
major precisió possible entre les peces i per la dificultat que suposaria realitzar-
ho en obra. L’estructura de la cúpula monocapa estarà formada per set peces en 
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total, de dos tipus diferents. Sis de les parts de l’estructura iguals i juntes 
formaran els anells inferiors. La sèptima part serà la part superior de l’estructura 
formada pels dos anells superiors. Així, aquestes set parts arribaran a l’obra 
preparades del taller assegurant que encaixin entre elles, i a l’obra es realitzarà 
l’acoblament entre elles i l’estructura principal de l’edifici. Els  nusos que formen 
la cúpula també estaran realitzats a taller. A l’annex dels plànols s’especifica la 
geometria de cada un d’aquests nusos. 

 

Figura 5.9.. Peça superior de la cúpula 

 

Figura 5.10. Peça de la base de la cúpula 

5.4. Materials 
A continuació es detallen les característiques dels materials utilitzats per la 
cúpula. 
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5.4.1. Acer perfils 

Els perfils tubulars de la cúpula són d’acer S275 JR. El seu mòdul elàstic és 
ES=206 GPa i la tensió límit σS=275MPa. La densitat de l’acer és de . 

5.4.2. Plaques d’acer 

Les plaques d’ancoratge, carteles i les xapes dels nusos de la cúpula es 
fabricaran amb acer S275 JR. El seu mòdul elàstic és ES=206 GPa i la tensió límit 
σS=275MPa. La densitat de l’acer és de . 

5.4.3. Vidre 

El vidre temperat utilitzat per cobrir la cúpula té unes propietat mecàniques 
superiors a les d’un vidre normal. El mòdul elàstic del vidre és de 70GPa, la 
tensió de ruptura quan treballa a flexió és de 120MPa i el coeficient de Poisson és 
de 0,22. La densitat del vidre és de 2500kg/m³. 

5.4.4. Cargols 

Els cargols utilitzats per a la unió de la placa d’ancoratge amb l’estructura 
principal de l’edifici són del tipus M-20 ( ) i la qualitat de l’acer 
d’aquests és de 4.6 ( / ). 
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CAPÍTOL 6: 

CÀLCUL DE 

L’ESTRUCTURA 

En aquest capítol es detalla el procediment de càlcul de l’estructura de l’edifici, 
tant la principal formada pels pilars i bigues d’acer, com de la cúpula i altres 
elements secundaris. Es detalla el mètode de càlcul, les accions considerades, la 
combinació d’accions i altres detalls. 

6.1. Càlcul de l’estructura principal 
El càlcul, dimensionament i obtenció de resultats de l’estructura principal, 
formada per pilars i bigues d’acer, s’ha realitzat amb el programa de càlcul CYPE 
Nuevo Metal 3D. Els resultats es poden consultar a l’annex II de la present 
memoria. 

6.2. Accions considerades sobre l’edifici 
En aquest apartat es detallen totes les accions considerades pel càlcul i 
dimensionament que actuen sobre l’edifici. Els valors  de les càrregues s’han 
obtingut a partir del document bàsic SE-AE del CTE. S’han considerat tres tipus 
d’accions diferents: accions permanents, com el pes propi de l’estructura, accions 
variables, com la càrrega provocada per la neu o el vent, i accions accidentals, 
en aquest cas les sísmiques. Per consultar els valors de les càrregues i altres 
detalls es pot consultar l’annex II centrat en el càlcul de l’estructura, on les 
accions estan definides amb major detall. 
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6.2.1. Pes propi de l’estructura 

El pes propi de l’estructura es correspon al pes de les bigues i pilars principals de 
l’estructura. La densitat de l’acer és de  les càrregues lineals dels 
diferents perfils són de: 

6.2.2. Pes forjat 

El forjat consistirà en un forjat unidireccional format per biguetes d’acer IPE, 
bovedilles i una capa de formigó de compressió de 5 cm. El forjat serà el mateix 
a les dues plantes, primera planta i terrat. Com a càrrega pel dimensionament de 
l’estructura s’ha considerat la indicada al CTE de . 

6.2.3. Acabat coberta 

L’acabat de la coberta provoca un sobre pes permanent de . 

6.2.4. Paviment 

L’acabat del primer pis, el paviment, suposa una càrrega de . 

6.2.5. Tancament exterior 

El tancament de l’edifici suposa una càrrega pels perfils exteriors. La càrrega 
considerada és . 

6.2.6. Sobrecàrrega permanent interior 

De manera addicional s’ha suposat una sobrecàrrega interior deguda als 
tancaments interiors. Aquests no són uniformes però són mínims, així que s’ha 
considerat que una càrrega de  serà suficient. 

6.2.7. Barana del terrat 

La barana que rodeja l’edifici situada al terrat suposa una carga lineal de 
 pels perfils exteriors. 

6.2.8. Pes cúpula 

El pes de la cúpula es correspon a les reaccions obtingudes als recolzaments 
d’aquesta durant el seu dimensionament. La reacció a cada recolzament està 
definida per tres components de forces puntuals: X, Y i Z  

6.2.9. Escales 

Les escales de formigó suposen una càrrega addicional a certes parts de 
l’estructura on aquestes estan situades. El pes de l’escala està formada per el 
pes propi d’aquesta (la llosa de formigó), els esglaons i la sobrecarrega 
considerada. 

6.2.10. Sobrecàrrega d’ús de la coberta 
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Al considerar una coberta transitable només per a manteniment, la sobrecàrrega 
d’us considerada pels càlculs és de . Aquesta càrrega és una acció 
variable. 

6.2.11. Sobrecàrrega d’ús de la primera planta 

La categoria d’ús de l’edifici es correspon al C3 (Zona d’accés al públic tipus sales 
d’exposicions, museus...), per tant la sobrecàrrega d’us per la primera planta és 
de . 

6.2.12. Neu 

La sobrecàrrega de neu a la zona de Menorca, segons el CTE zona 5, li correspon 
una càrrega de . 

6.2.13. Vent 

L’acció del vent ve determinada per una expressió que depèn de diferents 
factors, tots aquests càlculs es detallen a l’annex pertinent. L’acció del vent 
provoca dues forces sobre l’edifici, la principal a sobrevent, en el present cas 
amb un valor de  , i a sotavent amb un valor de . 

6.2.14. Acció sísmica 

Pel tipus d’edifici i zona on esta situat no és necessari considerar l’efecte de 
l’acció sísmica. 

6.3. Combinació d’accions sobre l’estructura 
És important tenir present que no necessariament totes les accions descrites 
anteriorment actuen simultàniament, per aquesta raó el CTE en el DB-SE 
defineix les combinacions d’accions. Depenent del tipus d’acció s’apliquen una 
sèries de coeficients (coeficient de combinació) per tal de disminuir la càrrega 
d’accions que difícilment es produiran simultàniament i d’aquesta manera no 
sobre dimensionar en excés l’estructura. 

El dimensionament de l’estructura s’ha realitzat a partir de dues combinacions 
d’accions tal i com indica el CTE. Una per les comprovacions de les barres a 
E.L.U. i una altra per les comprovacions de les barres a E.L.S. Per a més detalls 
es pot consultar l’annex II. 

6.4. Càlcul de la cúpula 
El dimensionament inicial, càlcul i obtenció de resultats de l’estructura d’acer de 
la cúpula s’ha realitzat amb el programa de càlcul CYPE Nuevo Metal 3D. Els 
resultats es poden consultar a l’annex II 

6.5. Accions sobre la cúpula 
En aquest apartat s’indiquen i descriuen les accions considerades pel càlcul de la 
cúpula. Els valors  de les càrregues s’han obtingut a partir del document bàsic 
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SE-AE del CTE. S’han considerat cinc càrregues diferents: el propi pes de 
l’estructura d’acer, el pes del vidre, una sobrecarrega d’ús, una deguda a la neu i 
la pressió provocada pel vent. 

6.5.1. Pes propi de l’estructura 

El pes propi de l’estructura és una càrrega lineal que queda definida pel tipus de 
perfil utilitzat. El pes lineal del perfil 160x120x5 és de 158N/m. 

6.5.2. Pes propi del vidre 

La cúpula anirà coberta per un vidre amb un gruix total de 3cm que provocarà 
una càrrega superficial constant. Aquesta càrrega ve determinada pel gruix i 
densitat del vidre. La càrrega característica a considerar és de 7 . 

6.5.3. Sobrecàrrega d’ús 

S’ha considerat la cúpula com una coberta transitable nomes per a manteniment 
amb una inclinació inferior a 20º, categoria d’us G1, per tant, la sobrecàrrega 
d’us aplicada és de 1kN/m². 

6.5.4. Càrrega de neu 

La sobrecàrrega de neu a la zona de Menorca, segons el CTE zona 5, li correspon 
una càrrega de , però per ser una estructura sensible a cargues 
verticals considerarem la bàsica recomanada pel CTE que és major, . 

6.5.5. Acció del vent 

S’ha considerat l’acció del vent, però després d’haver fet l’anàlisi de com afecta 
sobre l’estructura s’ha comprovat que el vent provocava la succió en tots els 
punts de la cúpula, per tant, per estar a favor de la seguretat l’acció del vent no 
es considerarà en els càlculs. 

6.6. Combinació d’accions sobre la cúpula 
Al igual que sobre l’estructura principal, pels càlculs i comprovacions és necessari 
considerar una sèrie de combinacions d’accions, ja que és improbable que totes 
es donin al mateix temps. Així, el CTE proposa una sèrie de formules per calcular 
la combinació d’acció més desfavorable però que també sigui potencialment real, 
d’aquesta manera no es sobre dimensiona en excés l’estructura. El 
dimensionament de la cúpula s’ha realitzat a partir de dues combinacions 
d’accions tal i com indica el CTE. Una per les comprovacions de les barres a 
E.L.U. i una altra per les comprovacions de les barres a E.L.S. Per a més detalls 
es pot consultar l’annex II. A l’annex III es descriu en detall el valor de les 
combinacions utilitzades pels càlculs. 

6.7. Estats límits 
El CTE defineix els estats límits com aquelles situacions, que si són superades, es 
pot considerar que l’edifici no compleix alguns dels requisits estructurals pel qual 
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va ser dissenyat. Els dos estats límits que ha de complir la nostra estructura,tant 
la principal com la cúpula, són l’estat límit últim (E.L.U.) i l’estat límit de servei 
(E.L.S.).Superar el primer implica un risc per a les persones ja que es podria 
produir una posada fora de servei de l’edifici o el seu col·lapse. Segons el CTE els 
E.L.S. regulen el confort i benestar dels usuaris regulant les deformacions de 
l’estructura. En el cas de la cúpula aquest estat límit tindrà una dimensió encara 
més important, ja que l’estructura va coberta de vidre, un material fràgil, i 
l’excessiva deformació de l’estructura podria suposar la ruptura del vidre i afectar 
a la seguretat de les persones. Les estructures s’han dimensionat per tal de no 
superar cap dels dos estats límits, així i tot, en el cas de la cúpula, per les seva 
característica d’estructura no-lineal, aquests dos criteris no són suficients i ha 
estat necessari realitzar un estudi del comportament no-lineal d’aquesta 

6.8. Càlcul no-lineal de la cúpula 
La cúpula monocapa és una estructura, que per les seves característiques,  pot 
presentar un comportament no-lineal quan està sotmès a forces. Això pot 
provocar el vinclament global de l’estructura i un possible col·lapse. Per aquesta 
raó s’ha realitzat un estudi amb més profunditat del seu comportament davant 
les accions a les quals està sotmesa.  

Degut a la complexitat que suposaria un estudi analític s’ha realitzat l’estudi 
seguint un mètode iteratiu. Aquest consisteix en calcular l’estructura amb la 
geometria inicial i extreure els valors de desplaçaments dels diferents nusos. 
Posteriorment, s’actualitzarà la geometria de la cúpula amb aquests 
desplaçament i es realitzarà un altre càlcul, obtenint nous desplaçaments. 
D’aquesta manera, i amb diverses iteracions, es pot estudiar el comportament i 
tendència dels diferents nusos de l’estructura, i determinar si aquesta té perill de 
vinclament global. El càlcul de l’estructura i resultats de desplaçaments dels 
nusos s’ha realitzat amb el programa de càlcul CYPE Nuevo Metal 3D. L’estudi es 
detalla a l’annex III dedicat a la cúpula. 

6.9. Càlcul d’altres elements estructurals 
A més del càlcul de l’estructura principal i de la cúpula s’ha realitzat el càlcul i 
comprovacions d’altres elements estructurals com poden ser els fonaments o els 
forjats. A continuació es detalla la forma de disseny, dimensionament i càlcul 
d’aquest elements estructurals secundaris. 

6.9.1. Forjats 

Els forjats al ser unidireccionals amb una capa de formigó a compressió, només 
ha estat necessari calcular el perfil necessari per a les biguetes, fent les 
comprovacions de E.L.U i E.L.S pertinents. 

6.9.2. Fonaments 

Els fonaments han estat dimensionant amb el programa de càlcul CYPE Nuevo 
Metal 3D. S’ha obtingut les dimensions de les sabates i l’armat necessari. 
Paral·lelament s’ha realitzat les comprovacions d’una de les sabates per 
assegurar que els resultats obtinguts eren correctes. Les comprovacions 
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realitzades han estat: estabilitat vers l’esfondrament, estabilitat vers el 
bolcament, estabilitat ver el lliscament, comprovació de l’armat en X i Y i 
determinació de les longituds d’ancoratge. 

6.9.3. Escales 

Les lloses de formigó i armat de les escales ha estat dimensionades amb un 
mòdul de càlcul d’elements estructurals del programa de càlcul CYPE. 

6.9.4. Unions soldades 

El disseny i comprovació de les diferents unions soldades entre els perfils 
metàl·lics s’ha realitzat manualment. La comprovació necessària per assegurar 
que la unió resisteixi és la comparació entre la tensió resistent de la soldadura i 
la tensió equivalent de les accions que actuen sobre aquesta. 

6.9.5. Unions cargolades 

La unió dels pilars amb els fonaments i de la cúpula amb l’estructura principal de 
l’edifici s’ha resolt amb unions cargolades. Aquestes han estat dissenyades a ma 
i s’ha realitzat les següents comprovacions per assegurar la seva la seva 
resistència: aixafament del formigó, tallant dels cargols, tracció dels cargols, 
aixafament de la xapa i estrip de la xapa. 

6.9.6. Vidres 

Els vidres que cobreixen la cúpula han estat dimensionats amb i el mòdul Calsef 
del programa de càlcul d’elements finits GiD. S’ha comprovat que la tensió 
obtinguda i la fletxa màxima fossin acceptables.  
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CAPÍTOL 7: 

INSTAL·LACIONS 

El present projecte no té com a objectiu el càlcul de les instal·lacions del centre 
cultural, així i tot, en aquest capítol de la memòria descriptiva es detallen les 
principals instal·lacions de les que disposarà l’edifici. 

7.1. Instal·lació elèctrica 
L’edifici disposarà d’una instal·lació elèctrica. L’electricitat vindrà subministrada 
directament de la xarxa general. La instal·lació disposarà d’un quadre general de 
protecció i control, un comptador i diferents línies de distribució que partiran del 
quadre general i que es distribuiran per tot l’edifici. 

Al projecte pertinent d’instal·lacions es calcularà i detallarà les dades i 
característiques tècniques de la instal·lació, és a dir, els tipus de secció a 
instal·lar, tubs conductors, comandaments i els diversos dispositius de seguretat 
dels que disposarà la instal·lació, tot això, tenint sempre en conte la normativa i 
prescripcions que senyala el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i 
Instruccions Tècniques Complementaries. A més, es dimensionarà i detallarà la 
potència necessària  a contractar. 

7.2. Instal·lació d’iluminació 
La instal·lació d’iluminació es calcularà i dissenyarà separadament de la 
instal·lació elèctrica aportant nomes a aquesta la potència necessària per fer 
anar les lluminàries. Les lluminàries es calcularan depenent de les necessitats de 
llum de cada estància. Per fer això s’utilitzarà algun software de càlcul 
d’instal·lacions d’iluminació tipus el DIALX del grup DIAL. 

En el projecte d’instal·lacions es detallarà la solució adoptada, descrivint el tipus i 
la quantitat de llums a instal·lar, així com la seva distribució i la potència 
consumida. 
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7.3. Protecció Contra Incendis 
El projecte disposarà d’un estudi on s’analitzaran els requisits que ha de satisfer i 
les condicions que ha de complir l’edifici per la prevenció d’un incendi i en cas 
d’aparició la resposta que ha de tenir per reduir danys a persones i bens.  

Es caracteritzarà l’edifici calculant la seva resistència al foc i es detallaran els 
factors de risc. A més, es descriuran els requisits constructius de l’edifici i les 
diverses instal·lacions necessàries, tant per prevenir com per ajudar a controlar i 
extingir un possible incendi. 

7.4. Climatització i calefacció 
Aquesta part del projecte tindrà com a objectiu dimensionar i calcular la 
instal·lació de climatització i calefacció per tal de tenir unes bones condicions a 
l’interior de l’edifici. Per complir aquestes condicions serà necessari que la 
temperatura sigui òptima i que l’aire no estigui viciat, és a dir, que es renovi. Pel 
dimensionament de les instal·lacions es seguiran les especificacions indicades en 
el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis (RITE). 

Al projecte es farà una descripció detallada dels aparells de climatització 
necessaris per a la renovació de l’aire, de la seva col·locació i de les seves 
instal·lacions. En l’apartat de calefacció també es calcularà la instal·lació 
necessària per aconseguir la temperatura desitjada a l’interior de l’edifici. 
Depenent de les necessitats s’adoptaran les opcions més adequades. 

7.5. Instal·lació d’aigua 
L’edifici disposarà d’una instal·lació d’aigua que estarà formada per quatre parts: 
aigua freda consum humà (AFCH), aigua calenta sanitària (ACS), Aigües 
residuals i aigües fluvials. El servei de subministrament d’aigua procedirà de la 
xarxa general i es distribuirà, tant AFCH com ACS, per tots els punts de l’edifici 
on sigui necessària. Des de l’escomesa principal arribarà a la sala de màquines 
on hi haurà la caldera (quarto comptadors) i es dividirà en AFCH i ACS. A partir 
d’aquí la instal·lació arribarà a tots els punts necessaris de l’edifici, com la zona 
del bar o els lavabos. Les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals i aigües 
fluvials seran independents i s’acabaran avocant a la xarxa d’evacuació general. 
La instal·lació s’ajustarà a la vigent norma NIA, Norma Bàsica per Instal·lacions 
de Subministrament d’Aigua, i al CTE, Codi Tècnic de la Edificació, apartat DB-
HS, (Document bàsic d’higiene i salubritat). 

Al projecte d’instal·lacions es calcularan i es detallaran les diverses instal·lacions 
d’aigua. Es calcularan les canonades necessàries per a cada una d’elles tenint en 
compte els cabdals i es dimensionarà  la caldera per l’escalfament de l’ACS. 
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CAPÍTOL 8: 

AMIDAMENTS 

 

En aquest capítols es presenten els amidaments dels materials de l’estructura 
principal, cúpula, fonaments i altres elements secundaris. Els amidaments 
descrits a continuació serviran per l’elaboració del pressupost presentat en 
aquests projecte. 

8.1. Estructura principal 

Uni. Descripció Medició 

Perfils d'acer S275 

KG IPE 200 5973,6 

KG IPE 240 3469,9 

KG HEB 140 3443 

KG HEB 160 4347,8 

KG HEB 180 4803,2 

KG HEB 200 2731,4 

KG HEB 280 3610,2 

KG HEB 300 76494,1 

KG HEB 320 48217,1 
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KG HEB 400 54780,3 

KG Doble HEB 260 17418 

TOTAL KG 225288,6 

8.2. Cúpula 

Uni. Descripció Medició 

Perfils d'hacer S275 

KG Perfil tubular 160x120x5 16613,7 

Tancament cúpula 

M2 Vidre temperat 723,35 

8.3. Fonaments 

Uni. Descripció Medició 

Acer corrugat B400S de les 
cimentacions 

KG Ф12 1602,9 

KG Ф16 1672,2 

KG Ф20 518,4 

TOTAL KG 3793,5 

Formigó HA-25 

M3 Formigó sabates 104,8 

M3 Formigó de neteja 24 

M3 Formigó solera 840 

TOTAL M3 968,8 
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8.4. Forjats 

Uni. Descripció Medició 

M2 Forjats 3200 

Perfils d'acer S275 

KG IPE 160 32137,2 

IPE 180 38239,2 

IPE 200 6115,6 

IPE 220 5152,6 

TOTAL KG 81644,6 

Formigó dels forjats 

M3 Formigó HA 25 320 

8.5. Escales 

Uni. Descripció Medició 

M3 Formigó HA-25 10,5 

Acer B 400 S armat escala 

KG Ф8 46 

KG Ф 10 64 

KG Ф 12 610 

KG Ф 16 918 

KG Ф 20 169 

TOTAL KG 1807 
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8.6. Altres 

Uni. Descripció Medició 

M2 Tancaments exteriors 1860 

M2 Tancaments interiors 2232 

M2 Sostre 4293 

M2 Coberta 1793 

M2 Paviment 4293 
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