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1. Objectiu del projecte 

L'objectiu d'aquest projecte és la definició d’una coberta per a l’estadi Camp Nou, 

complint amb els condicionants geomètrics, estructurals i estètics que es plantegen 

posteriorment. És també objecte el projecte aplicar els coneixements adquirits al llarg de la 

carrera enfocats a la creació d’una estructura singular com aquesta.  

En el desenvolupament del projecte es presentaran diverses solucions alternatives per 

la construcció de la coberta. L'elecció de la millor alternativa es durà a terme mitjançant un 

anàlisi multicriteri, en el qual tenen cabuda criteris de molt diversa índole. 

 

2. Raó de ser i antecedents 

El projecte de disseny de la coberta per al Camp Nou s’emmarca dins la necessitat 

definida pel Futbol Club Barcelona al presentar el “Concurs Internacional per la remodelació 

del Camp Nou”. L’objectiu del concurs era definir una remodelació de l’estadi així com dotar-lo 

de coberta.  

El ja mencionat concurs va concloure el 24 de setembre de 2007 amb la presentació 

oficial de la proposta guanyadora. Tot i això, el canvi de direcció en la gestió del club van fer 

que la proposta escollida elaborada pel despatx d’arquitectura Foster & Partners fos rebutjada, 

quedant aquesta necessitat sense cobrir. 

Per tant, la funció del projecte és dissenyar una nova coberta per a l’estadi Camp Nou 

que compleixi amb el requisits establerts en les bases del concurs. 

D’altra banda, es preveu la necessitat d’ampliar la capacitat de les graderies projectant 

una coberta horitzontal i delimitant, alhora que es defineix la coberta, una possible zona per a  

aquesta ampliació. 

Els requisits funcionals que caldrà exigir a la nova coberta són els següents: 

• Aïllament ambiental i acústic 

La coberta ha de servir en primer lloc per a protegir als espectadors en cas de 

precipitació o radiació solar, és per aquest motiu que en les bases del concurs s’exigeix una 

cobertura mínima del 50% de les graderies.  

D’altra banda, donat que el nivell de soroll que es genera els dies de partit és elevat la 

coberta ha de proporcionar també un cert nivell d’aïllament acústic per al veïnat.  

•••• Ventilació i il·luminació 

No s’ha d’oblidar que el principal ús de l’estadi Camp Nou és el futbol, per això mateix 

s’ha  de tenir en compte la necessitat de llum solar i ventilació del terreny de joc per a 

mantenir en bones condicions la gespa del camp.  
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•••• Funcionalitat visual 

L’impacte paisatgístic i estètic de la coberta en l’estadi serà sense cap mena de dubte 

molt important. Els veïns i usuaris faran un ús no només físic sinó també visual de la coberta. 

Per això mateix, la funcionalitat visual serà especialment rellevant. 

 

Els antecedents d’aquest projecte venen determinats per les bases del “Concurs 

Internacional per la remodelació del Camp Nou” així com per les característiques de 

l’estructura ja existent.  

 

En l’”Annex 1. Raó de ser, condicionants i antecedents” del present projecte s’exposen 

detalls més específics de la raó de ser del projecte, dels condicionants i dels antecedents 

tècnics de la pròpia coberta. 

 

3. Condicionants Generals 

3.1. Marc Geogràfic 

El projecte es desenvolupa a la ciutat de Barcelona, al barri de les Corts. La coberta es 

situa en l’espai que el F.C.Barcelona disposa entre Travessera de les Corts, Arístedes Maillol, 

Joan XXIII i el carrer Maternitat.  

 

Figura 1. Situació dels terrenys del Futbol Club Barcelona on es realitza el projecte. 

 

L’espai d’actuació, tot i això, es limita a una envolupant de 54.000m2 al voltant de 

l’estadi actual tal i com es defineix en els condicionants específics establerts per el Futbol Club 

Barcelona.  
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3.2. Urbanisme 

Les característiques d’urbanització de la zona afectada estan determinades en els 

condicionants establerts per el club.  S’ha de tenir en compte que el projecte d’estudi és una 

ampliació de l’estadi existent per tant, es tracta d’una zona ja urbanitzada. 

 

3.3. Topografia 

Donat que el present projecte és un projecte d’àmbit acadèmic, no ha sigut possible 

realitzar un aixecament topogràfic propi de la zona afectada. Les dades de topografia de les 

que es disposen, i que es mostren als plànols corresponents i a l’”Annex 3. Topografia”, han 

estat cedides pel Futbol Club Barcelona. Tanmateix, es defineixen també els vèrtex geodèsics 

més propers a la zona d’estudi que permeten un futur replanteig de l’obra.  

 

3.4. Geologia i geotècnia 

Per realitzar la caracterització geològica i geotècnica del terreny sobre el que es 

treballa s’han utilitzat les dades d’un estudi geotècnic existent a la zona. Els resultats d’aquest 

estudi geotècnic estan recollits en el document “El contexto geotécnico de la ciudad de 

Barcelona”,  realitzat per Ventayol,A., Palau, J. i Roca, A.   

L’estudi geològic i geotècnic del present projecte es descriuen en l’”Annex 4. Geologia i 

geotècnia”. 

 

4. Condicionants específics 

Els principals condicionants que cal tenir en compte en el desenvolupament del 

projecte són els que es descriuen a continuació. En l’”Annex 1. Raó de ser i antecedents” del 

present projecte es descriuen amb més detall cadascun d’aquests aspectes. 

 

4.1 Condicionants estructurals deguts a l’estructura existent 

La coberta per a l’estadi Camp Nou es projecta conservant l’estructura actual de 

l’estadi,  per tant, s’ha de parar especial atenció en la seva conservació i s’han de considerar 

les limitacions que aquesta ocasiona.  

Donada l’antiguitat de l’estructura existent i la manca de capacitat resistent de la 

mateixa, es planteja una coberta independent a l’estadi actual pel que fa a qüestions 

resistents. Tot i això, el conjunt format per l’antiga estructura i la nova coberta representa una 

única unitat formal intentant integrar en un únic conjunt la vessant clàssica de l’estadi i el nou 

caràcter de l’estructura plantejada.  
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4.2 Condicions establertes pel Futbol Club Barcelona 

Els condicionants establerts per el propi club fan referència a característiques formals 

del nou projecte, àmbit de l’actuació, gàlib màxim de l’estructura, màxima ocupació en 

planta,etc., que es troben recollits en el ja esmentat annex 1.   

 

4.3 Condicionants de confort de l’espectador 

Els condicionants de confort tenen una especial importància ja que són un dels motius 

principals pels quals es decideix de dotar de coberta a l’estadi Camp Nou. La protecció de 

l’espectador ha d’estar garantida, per això mateix a les bases del concurs s’estableix que la 

coberta ha de proporcionar una cobertura total com a mínim del 50% de la graderia. De forma 

general, es considera que per a garantir una cobertura total la coberta ha d’entrar més enllà de 

la vertical de l’inici de la graderia, fins a la intersecció amb un pla que formi 15° amb el pla 

vertical del seu inici, tal i com es pot veure en la figura 2.   

 

Figura 2. Condicions de protecció i visibilitat de l’espectador 

 

De totes formes, la protecció que es garanteix en el present projecte és la que 

proporciona una coberta fins a la vertical de l’inici de la graderia. Incrementar la longitud de 

voladís de la coberta per a complir amb el criteri esmentat suposaria incrementar la llum del 

voladís en més de 10 metres, fet totalment inadmissible, tant per cost d’execució com per els 

efectes negatius sobre la gespa del terreny de joc. Tot i això, la protecció garantida en el 

present projecte supera en escreix els mínims requerits per el Futbol Club Barcelona.  

En la seqüència de figures següents (figura 3) es pot observar la protecció 

proporcionada als espectadors en funció de la graderia en la que es trobin situats. També es 

pot observar que l’amplada de la graderia és variable, per tant, la protecció que la coberta 

proporciona és variable.  
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D’altra banda, la pròpia coberta o la sustentació de la mateixa no ha de ser un factor 

limitant de la visibilitat de l’espectador sobre el terreny de joc. Aquesta condició fa referència 

al mitjà de suport de la mateixa, evitant estructures amb pilars que interrompin la visibilitat de 

l’espectador. 

Finalment, la coberta ha de tenir un cert angle d’inclinació i/o elevació per 

proporcionar un nivell de comoditat adequat als espectadors situats a la part més allunyada 

del terreny de joc. Aquests espectadors han de tenir un camp de visió ampli, tant pel que fa al 

punt de vista principal com elevat, tal i com es pot veure en la figura 2.  

 

5. Anàlisi d’alternatives 

A continuació es resumeix l’anàlisi d’alternatives realitzat per a la presa de decisions 

en el desenvolupament del projecte. L'anàlisi complet es pot consultar a l'”Annex 5. Estudi 

d'alternatives”. Aquesta anàlisi es divideix en dos apartats, que es tracten per separat: 

 

- Anàlisi de la tipologia estructural de la coberta 

- Sistema estructural dins la tipologia escollida 

Figura 3. Protecció proporcionada a l’espectador en funció de la graderia que ocupi 
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L’objecte del projecte és definir una coberta per al Camp Nou, necessitat que 

manifesta el Futbol Club Barcelona al presentar un concurs per a la remodelació de l’estadi 

especificant que aquesta ha d’incloure una coberta. És doncs, en aquest marc que es fa un 

estudi d’alternatives per a complir amb l’objecte del projecte. Cal mencionar que l’alternativa 

zero, és a dir, la no creació de la coberta no és contempla.  

La primera anàlisi fa un estudi de les diferents possibilitats tècniques alhora de 

dissenyar una coberta. Aquest primer estudi inclou totes les possibilitats, de les quals es fa la 

descripció i anàlisi d’alternatives de les que són aptes per a l’objecte d’estudi.  

Una vegada escollida la tipologia estructural òptima, que resulta ser una estructura 

radial amb un anell de compressió extern i un anell de tracció intern, tal i com es podrà veure a 

continuació, s’analitza el sistema estructural que satisfà d’una manera més ajustada les 

necessitats del club.  

Es defineix doncs la solució adoptada com a resultat d’un doble estudi d’alternatives 

tenint en compte en un primer lloc criteris tècnics i d’optimització estructural i en segon lloc, 

però no menys importants, criteris d’impacte paisatgístic, construcció i d’avaluació del projecte 

segons el F.C.Barcelona, ja que és aquest últim el propietari del projecte.  

Cal mencionar que aquest doble estudi d’alternatives és realitza mitjançant un anàlisi 

multicriteri per ajudar a la presa de decisions. És important afegir que s’elabora també una 

anàlisi de sensibilitat per augmentar-ne l’objectivitat.  

 

Així doncs, una vegada definit el marc en el que es realitza l’anàlisi d’alternatives es 

procedeix a la descripció de la primera part d’aquesta anàlisi. En la pàgina següent (taula 1), es 

recull el conjunt de tipologies estructurals més comuns utilitzades en cobertes per a estadis. 

Per a les tipologies definides es defineixen els avantatges i inconvenients corresponents així 

com l’aplicabilitat o no en el cas particular d’estudi. L’objectiu és definir i analitzar una vegada 

realitzada aquesta primera discriminació les alternatives aptes per al projecte. 
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Taula 1. Tipologies estructurals comuns per a cobertes d’estadis.  

Tipus d’estructura Esquema Avantatges Inconvenients Aplicabilitat 

Bigues i pilars 

 

Estructura senzilla 
Baix cost 

Visibilitat molt reduïda 
No, no s’admet la pèrdua de 
visió. 

Pilars als extrems de gol 

 

Cost moderat 
Millora visibilitat respecte 
l’estructura anterior 

Dificultat d’adaptació a les cantonades 
Grans elements entre pilars 

Si, alhora es pot combinar amb 
estructures de tensió 

Voladís 

 

Adaptabilitat en planta, fins i tot 
plantes obertes 

Cost en grans llums 
Estructura de suport de grans mides en 
la façana exterior 

Si 

Làmines de formigó 

 

Adaptabilitat en planta,fins i tot 
plantes obertes 

Només apte per mides reduïdes 
No, les dimensions de l’estadi 
no ho permeten 

Estructura radial 

 

Minimització de l’estructura 
Adaptabilitat a formes radials 
Cost reduït 

Només aplicable en estadis tancats Si 

Estructures en tensió 

 

Estructura lleugera 
Adaptabilitat en planta 

Manteniment més sistemàtic i intensiu. 
Càlcul i disseny més complex ja que tots 
els elements han d’estar en tensió 

Si, quan es combina amb una 
estructura amb pilars als 
extrem de gol 

Estructures aero - resistents 
 

Cost reduït en estructura Només apte per mides reduïdes 
No, les dimensions de l’estadi 
no ho permeten 

Pòrtics espaiats 

 

Adaptabilitat a qualsevol tipus de 
coberta 

Gran quantitat de material i estructura 
molt voluminosa.  
Elevat cost 

No, el gran cost de l’estructura 
és inadmissible donades 
dimensions de l’estadi 

Cobertes retràctils 

 

Aïllament total 
Adaptabilitat de la cobertura 
segons necessitats 

Grans estructures  de suport 
Elevat cost de manteniment i 
construcció de l’estructura 
 

No, es descarta per l’excessiu 
cost de l’estructura, costos de 
manteniment  i escassa 
necessitat donades les 
condicions climàtiques 
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Una vegada vistes les possibilitats tècniques es procedeix a l’anàlisi d’alternatives 

d’aquells sistemes estructurals  aptes per al propòsit del projecte.  

 

En primer lloc, es caracteritza l’estadi actual ja que condiciona les propostes 

definides i seguidament es presenten les alternatives. La superfície en planta de l’estadi són 

45.292 m2 i les graderies representen el 77% d’aquesta superfície, per tant, l’àrea a cobrir és 

d’aproximadament 35.000 m2.  La planta de l’estadi té una forma el·líptic-rectangular amb 

una amplada màxima de 210 m i una llargada de 250 m. Cal mencionar també que l’alçada 

màxima de l’estadi són 48m .  

 

Alternativa 1: 

L’alternativa 1 està definida per aquelles estructures que tenen pilars en els extrems 

de gol. Tal i com ja s’ha mencionat en la taula 1, aquest tipus d’estructures es poden combinar 

amb les estructures de tensió, per la qual cosa es tindran en compte les dues possibles 

vessants. 

a. Coberta recolzada en una gran biga portant o gelosia de llum la distància entre 

els extrems de gol 

b. Coberta penjada d’un sistema de cables dependents d’una estructura principal 

amb suports als extrems de gol.  

 

Les dues vessants tot i ser diferents estan recolzades sobre una estructural principal 

similar, és per això mateix que s’agrupen en un sol conjunt. Aquesta estructura principal està 

caracteritzada per tenir els seus suports en els extrems de gol, és a dir, el conjunt de la coberta 

es recolza bàsicament sobre 4 grans suports que es troben als extrems de gol. Cal tenir present 

en tot moment que donats els condicionants que genera l’estructura existent, la coberta s’ha 

de projectar independentment de l’estadi actual. Així doncs, aquests 4 grans suports han de 

salvar una gran llum per tal d’estar situats fora de l’estructura existent.  

La geometria d’aquesta estructura principal estarà definida per dues grans gelosies o 

bigues portants (una a cada lateral) que tindran una llum entre 250 i 270 metres per tal de 

cobrir la longitud total de l’estadi. Per tal de cobrir aquesta llum de forma efectiva, el cantell 

d’aquesta gran gelosia serà de 20m i els elements que la formaran seran metàl·lics. Pel que fa a 

l’estructura secundària anirà recolzada sobre aquesta gran biga portant. Aquesta estructura 

serà un conjunt de cables o un conjunt d’elements metàl·lics rígids en funció de la vessant 

estructural de la que es parli. De totes formes, l’element que condiciona en gran mesura 
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l’estructura és l’element resistent principal, ja que totes les tipologies de coberta disposaran 

d’una estructura secundària que serveixi de recolzament de la superfície de la coberta.  

Es pot observar que la tipologia estructural té certes dificultats alhora d’adaptar-se a 

l’estructura existent. Al haver de separar-se de l’estadi actual, la llum entre recolzaments 

augmenta, i conseqüentment augmenta el cantell de la biga portant i la quantitat de material 

necessari per a la seva construcció.  

 

Pel que fa als costos materials i d’execució estan estretament lligats amb la quantitat 

de material necessari per a la seva execució. Tal i com ja s’ha dit, aquestes costos no 

s’optimitzen en la tipologia estructural ja que en estadis quadrats o sense seients a les 

cantonades aquesta estructura s’adaptaria molt millor.  

L’execució d’aquesta coberta s’ha de realitzar per fases. Tot i això, aquesta 

sectorització no permet la utilització de l’estadi durant aquest procés. És important tenir 

present que el principi resistent de la coberta és la gran biga portant que recorre tot l’estadi 

longitudinalment,  és per això mateix que aquesta s’ha d’executar en una sola fase. Per aquest 

motiu, durant l’execució d’aquest element, al creuar l’estadi de gol a gol, inutilitza gran part de 

la graderia i fa pràcticament inoperable l’estadi durant la seva execució.  

Finalment, per acabar de definir la tipologia estructural es defineix l’impacte 

paisatgístic que genera. Aquest impacte fa referència al impacte visual i a la qualitat 

arquitectònica de l’estructura. S’ha de tenir en compte que l’estructura plantejada té un 

cantell de 20 m fet que suposa un increment en l’alçada del conjunt d’un 40%. Tot i això, 

Figura 4. Esquema de l’estructura principal en un dels laterals de l’estadi 
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aquest increment de cantell es realitza a l’interior de l’estadi sent visible des de l’exterior però 

no d’una forma brusca. Cal mencionar que totes les tipologies estructurals poden presentar un 

toc peculiar que doni caràcter a l’estructura tractant-se d’una estructura emblemàtica per a la 

ciutat de Barcelona. S’ha de recordar que el conjunt de l’estadi Camp Nou i el Museu del Barça 

són un dels punts més visitats de la ciutat de Barcelona.  

 

Alternativa 2: 

L’alternativa 2 està definida per totes aquelles estructures en voladís. En primer lloc, 

s’ha d’esmentar la facilitat que té aquesta tipologia estructural a adaptar-se a qualsevol forma 

existent.  

L’estructura definida serà una estructura en mòduls, amb un voladís de 75 metres 

cadascun. Donat el principi resistent del voladís cada mòdul pot ser executat per separat 

inutilitzant només una part de la graderia durant la seva construcció, característica molt 

favorable alhora de satisfer les necessitats funcionals del F.C. Barcelona.  

Els costos de l’estructura estan definits per la quantitat de material necessari, que 

s’avalua en relació amb la quantitat de material necessari per a realitzar una estructura radial.  

 
Gràfic 1. Costos de material en funció de la llum del voladís. Font: IABSE e-learning, L22. Structures for Stadium 

projects [Consulta: 29/03/2011]. Disponible a: http://www.elearning-iabse.org/l22/index.html 

 

En l’eix horitzontal es mostren les possibles longituds del voladís mentre que en l’eix 

vertical hi ha representat la quantitat de material necessari en tant per cent per a realitzar 

l’estructura esmentada. El tant per cent representa el percentatge de material necessari per a 

realitzar l’estructura comparant-ho amb la quantitat de material necessari per a realitzar la 

mateixa estructura si aquesta tingués un voladís de 35 metres.  
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El gràfic permet observar que per a voladissos de 70 metres, com és el cas d’estudi, les 

estructures en voladís representen un cost molt superior al d’una estructura radial. Això és 

degut a que a partir dels 35 metres de voladís, la quantitat de material empleat en estructures 

de voladís augmenta de forma exponencial amb la seva llum, mentre que les estructures 

radials aquest augment del material i per tant del cost és lineal.  

L’impacte paisatgístic generat per aquesta estructura està estretament lligat amb la 

quantitat de material necessari per a la seva execució generant un estructura molt visible i 

densa. Cal dir que, gran part d’aquest material es trobarà a l’exterior de l’estadi donat el 

principi resistent de la tipologia estructural.  

 

Alternativa 3: 

Aquesta última alternativa només es planteja en acer i només té sentit si es defineix 

sobre una geometria tancada ja que es basa en una estructura que reparteix els esforços de 

forma radial.  L’estructura bàsica està formada per anells de compressió i de tensió, podent ser 

possible tenir un nombre diferent d’anells de tracció i compressió. Aquesta estructura pot 

estar definida mitjançant un gran anell exterior i un anell interior mínim o viceversa. Un anell 

de compressió major suposa una estructura més visible des de l’exterior mentre que un anell 

de tensió intern major suposa una major visió de l’estructura des de l’interior de l’estadi.  

Els costos de l’estructura venen determinats bàsicament pel cost de material i 

manteniment. Pel que fa a cost de material, la tipologia estructural permet minimitzar 

l’estructura de manera que el cost de material també és inferior respecte les altres 

estructures, tal i com s’ha pogut veure en la gràfica 1. Pel que fa al cost de manteniment, 

aquest pot ser superior al de les altres tipologies estructurals degut a la utilització de cables. 

Aquest cost de manteniment ve lligat a la sèrie de comprovacions i aparells de mesura que han 

de disposar els cables per assegurar que no perden tensió durant la seva vida útil.  

L’impacte paisatgístic que genera l’estructura està lligat com ja s’ha dit a la quantitat 

de material empleat en la seva construcció.  

Finalment, aquesta tipologia estructural permet una construcció evolutiva. En primer 

lloc, s’executa l’anell de compressions extern que no intervé en el funcionament de l’estadi. 

Tot seguit, es produeix la hissada de cables procés que és relativament curt i es pot dur a 

terme en el període estival quan no es requereix el ple funcionament de l’estadi i finalment, 

s’ha d’executar l’estructura secundària. L’execució d’aquesta última fase si que es pot executar 

en sectors tal i com es feia en les estructures en voladís de manera que l’estadi només queda 

parcialment inutilitzat permetent el funcionament del mateix durant la seva execució.  
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Una vegada plantejades les tres alternatives es presenten els criteris utilitzats en 

l’anàlisi multicriteri. Cal mencionar que cadascun d’aquests criteris s’ha definit amb diversos 

indicadors els quals tenen pesos diferents segons la seva importància.  Tot seguit, es mostren 

els criteris utilitzats i la importància relativa en tan per cent de cadascun d’ells.  

Criteris: 

1. Social – Funcional (40%) 

2. Tècnic – Constructiu (20%) 

3. Econòmic (20%) 

4. Manteniment (10%) 

5. Impacte paisatgístic (10%) 

 

A continuació, es procedeix a realitzar l’anàlisi multicriteri segons els paràmetres 

definits i que es troba detallat en el corresponent annex. Es mostra seguidament el resultat 

d’aquesta anàlisi.  

Taula 2. Valoració de les alternatives per a la tipologia estructural. 

TOTAL Control Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Social - funcional 40 12,0 38,0 34,0 

Tècnic constructiu 20 6,6 11,3 15,1 

Econòmic 20 12,0 8,0 16,0 

Manteniment 10 8,0 8,0 6,0 

Impacte paisatgístic 10 7,7 5,0 6,3 

PERCENTATGE FINAL (%) 100,0 46,2 70,3 77,4 

 

Tal i com es pot veure en la taula 2, l’alternativa  3, definida per una estructura radial 

amb un anell de compressió extern i un anell de tracció intern, és la que obté una puntuació 

major.  Tal i com ja s’ha esmentat, una vegada realitzada aquesta primera valoració es realitza 

una anàlisi de sensibilitat. Aquesta segona anàlisi modifica els pesos dels indicadors segons una 

distribució normal N(μ=0,1; σ=0,15) en el primer cas (variació 1) i segons una distribució 

normal N(μ=0,2; σ=0,15) (Variació 2) en el segon.  

Utilitzant aquests nous pesos es realitza de nou l’anàlisi multicriteri obtenint la 

valoració de les alternatives recollida en la taula 3. 
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Taula 3. Valoració de les alternatives considerant els pesos inicials i les variacions induïdes per l’anàlisi de 
sensibilitat.  

ANÀLISI DE SENSIBILITAT Control Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

PERCENTATGE FINAL INICIAL (%) 100,0 46,2 70,3 77,4 

PERCENTATGE FINAL VARIACIÓ 1 (%) 100,0 49,1 75,0 83,6 

PERCENTATGE FINAL VARIACIÓ 2 (%) 100,0 47,8 67,1 76,1 

 

Així doncs, tot i considerar el corresponent anàlisi de sensibilitat es pot observar que 

l’alternativa 3 és la més valorada.  Per la qual cosa, és defineix una coberta amb una estructura 

radial amb una anell de compressió extern i un anell de tracció intern com a tipologia 

estructural definitiva. 

 

Les estructures radials es poden plantejar en dues vessants, és per aquest motiu que 

es realitza una doble anàlisi d’alternatives. 

Alternativa 1: Estructura radial amb cantell exterior màxim 

Alternativa 2: Estructura radial amb cantell interior màxim 

 

Alternativa 1: 

Aquesta alternativa està definida per les estructures radials que tenen un anell 

exterior màxim. En les figures 5 i 6 es pot observar un esquema de la disposició dels seus 

elements estructurals principals així com de la col·locació de la superfície de cobertura.  

 

Figura 5. Disposició dels elements estructurals principals en l’alternativa 1.  

 

Figura 6. Disposició de la superfície de cobertura en l’estructura principal per a l’alternativa 1. 
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L’estructura principal resistent està definida mitjançant un conjunt d’elements rígids i 

un conjunt de cables i tendons. Pel que fa a la l’estructura de suport de la membrana i la 

membrana en si mateixa seran iguals per a les dues alternatives de manera que no es valora 

alhora de fer la comparativa entre ambdues.  

 

Alternativa 2: 

L’alternativa 2 presenta aquelles estructures que tenen cantell interior màxim. En les 

figures 7 i 8 es pot veure la disposició dels seus elements.  

 

Figura 7. Diposició dels elements estructurals principals en l’alternativa 2.  

 

 

Figura 8. Diposoció de la superficie de cobertura en l’estructura principal per a l’alternativa 2.  

 

Per tal de poder comparar les dues alternatives es presenta una comparativa en 

diferents vessants: comportament estructural, mètode constructiu i valoració econòmica.  

 

Comportament estructural: 

Tot i tractar-se d’un mateix sistema estructural, les dues alternatives tenen 

comportaments diferents i és interessant incloure una taula resum on es mostri aquest 

comportament. Les diferències principals es fan visibles quan hi ha càrregues verticals actuants 

i és per aquest motiu que només s’inclou aquesta tipologia de càrregues.  
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Taula 4. Esquema del comportament estructural sota càrregues verticals. 

CANTELL MÀXIM INTERIOR CANTELL MÀXIM EXTERIOR 
Sentit força Esquema estructural Esquema estructural Sentit força 

 

  

 

 

  
 

 

Mètode constructiu: 

El mètode constructiu emprat per a cadascuna de les alternatives és determinant 

alhora de d’escollir l’estructura òptima. Les necessitats de l’estadi fan que l’alternativa que es 

pugui construir amb una menor incidència en el seu funcionament sigui la millor alternativa. 

Aquesta avantatge s’haurà de ponderar amb el cost d’execució. 

Les dues estructures s’executen d’una manera similar amb les diferències 

corresponents únicament a les seves diferències geomètriques, així doncs en un primer 

moment es pot pensar que el cost d’execució serà similar. Tot i això, en la taula 5 on es 

presenten els diferents processos que es duen a terme en l’execució de l’estructura i les 

afectacions en el funcionament de l’estadi es pot observar que elaborar una estructura de 

cantell interior màxim suposa una ocupació major de l’estadi mentre que la construcció d’una 

estructura de cantell exterior màxim suposa un major cost. És per aquest motiu que escollir 

entre les dues alternatives no és senzill.  

 

Taula 5. Mètode constructiu 

Processos Afectació funcionament estadi Diferències entre sistemes 

1. Fonamentacions 

No afecta en cap moment al 
funcionament de l’estadi 

 

2. Aixecament de pilars  

3. Col·locació anell 
extern 

Cost de muntatge de l’anell extern 
molt diferent entre sistemes 

4. Hissada de cables 

S’ha de dur a terme en el període 
de NO funcionament de l’estadi, 

requereix ocupació del terreny de 
joc 

 

5. Col·locació estructura 
secundària 

Suposa una ocupació parcial de 
l’estadi, executant l’estructura per 

sectors 

L’ocupació de l’estadi és major en 
estructura de cantell interior 

màxim 

6. Col·locació de la 
membrana 
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Tal i com ja s’ha dit i com s’ha vist en la taula 5,  les diferències entre sistemes fa difícil 

poder escollir quina és l’estructura òptima. 

En primer lloc, pel que fa al cost de l’execució de l’estructura s’ha de dir que 

l’estructura externa en l’anell màxim de compressió és molt més pesada que l’altra estructura, 

és per aquest motiu que el cost és major. De totes formes, s’hauran de disposar de grues 

capaces d’elevar totes dues estructures. Per això mateix, es pot dir que el increment del cost 

degut a utilitzar unes grues de major capacitat no és significatiu. S’ha de tenir en compte que 

els costos totals de material i execució són molt elevats i un increment de cost en les grues 

d’elevació no és significatiu.  

Es requeriment del Futbol Club Barcelona que l’estructura projectada tingui una menor 

incidència en el seu funcionament. Donada la major quantitat d’elements de rigidització en 

l’estructura de cantell interior màxim que formen l’anell intern, la seva execució és més 

complexa i requereix una ocupació major de l’estadi. És per això mateix, que el procés 

d’hissada de cables i l’ocupació del terreny de joc s’allarga, inutilitzant l’estadi durant un 

període més llarg. Tot i això, una vegada construïda aquesta estructura resistent principal, 

l’execució de l’estructura secundària i muntatge de la membrana es poden realitzar per 

sectors.  

És pot dir que el mètode d’execució és crític alhora d’escollir un sistema estructural o 

un altre ja que el Futbol Club Barcelona ha de poder utilitzar l’estadi durant el període de lliga 

sent els costos de no utilització molt elevats al tenir que disposar d’un altre estadi on poder 

jugar els partits.  

 

Valoració econòmica: 

Finalment, l’últim criteri a considerar són els costos d’execució material. Aquests 

costos s’han calculat considerant únicament els elements resistents de l’estructura ja que són 

la diferència essencial entre ambdues estructures. El conjunt dels altres costos vinculats a 

l’execució d’una coberta d’aquestes característiques com ara les fonamentacions, estructura 

secundària de suport de la membrana, instal·lacions ,etc., seran molt similars per a les dues 

estructures i és per aquest motiu que no s’inclouen en aquesta valoració. És molt important 

tenir present que els costos que s’estan avaluant corresponen a un terç dels costos totals és 

per aquest motiu que se’ls ha de donar una importància relativa.  

A continuació, es presenta doncs la quantitat d’acer necessària per elaborar cadascuna 

de les estructures ja que el cost d’execució està en relació directa amb aquesta.  
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Taula 6. Pes dels elements de l’estructura principal per a les dues alternatives 

ELEMENTS MATERIAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Elements rígids S355J2 7835 Tn 5161 Tn 
Cables i tendons Y 1860 S7 984 Tn 1478 Tn 

  

Es pot observar que en la primera alternativa la quantitat de material és superior pel 

que fa als elements rígids i en la segona alternativa ho és per als cables i tendons.  

 

Una vegada vistes les característiques de les dues alternatives és procedeix a l’anàlisi 

multicriteri tenint en compte els següents criteris. Es pot observar que s’afegeix el criteri de 

funcionalitat visual amb un percentatge d’incidència més elevat. El motiu principal és que en 

aquesta segona anàlisi es tenen en compte també criteris estètics ja que l’optimització 

estructural s’ha dut a terme en la primera fase de l’estudi d’alternatives.  

 

Criteris: 

1. Funcional (30%) 

2. Econòmic (30%) 

3. Funcionalitat visual (40%), s’avalua considerant els indicadors de visibilitat 

des del carrer, possibilitats d’il·luminació i qualitat arquitectònica.  

 

Així doncs, una vegada valorats els criteris definits s’obtenen els resultats recollits en 

la taula 7. Cal recordar que l’anàlisi d’alternatives complert es troba en l’”Annex 5. Anàlisi 

d’alternatives”. 

 

Taula 7. Valoració de l’anàlisi multicriteri per a les estructures radials. 

TOTAL Control Alternativa 1 Alternativa 2 

Funcional 30 18 15 

Econòmic 30 18 24 

Funcionalitat visual 40 34,3 25,4 

PERCENTATGE FINAL (%) 100,0 70,3 64,4 

 

Els resultats de l’anàlisi mostren que l’alternativa 1 s’adapta millor a les necessitats 

del club. Tot i això, la diferència entre ambdues solucions no és molt gran, és per això mateix 

que s’inclou l’anàlisi de sensibilitat corresponent. Es pot dir que aquesta anàlisi s’ha definit de 

la mateixa manera que en el cas anterior, variant els pesos assignats a cada indicador segons 
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una distribució normal N(μ=0,1; σ=0,15) (Variació 1) i segons una distribució normal N(μ=0,2; 

σ=0,15) (Variació 2).  

Amb aquests nous pesos es realitza de nou l’anàlisi multicriteri obtenint els següents 

resultats: 

Taula 8. Valoració de les alternatives considerant els pesos inicials i les variacions induïdes per l’anàlisi de 
sensibilitat. 

ANÀLISI DE SENSIBILITAT Control Alternativa 1 Alternativa 2 

PERCENTATGE FINAL INICIAL (%) 100,0 70,3 64,4 

PERCENTATGE FINAL VARIACIÓ 1 (%) 100,0 73,1 64,4 

PERCENTATGE FINAL VARIACIÓ 2 (%) 100,0 74,6 61,6 

 

Finalment, es pot concloure que l’alternativa 1 és la més valorada.  És per aquest motiu 

que l’estructura que s’utilitzarà en la coberta per a l’estadi Camp Nou serà una estructura 

radial amb un anell de compressions màxim i un anell de traccions mínim.  

 

6. Descripció del projecte 

6.1. Descripció general 

El principal objectiu del projecte és, com ja s’ha comentat, la realització de la coberta 

per a l’estadi Camp Nou.  D’aquesta manera es cobreix la necessitat definida pel Futbol Club 

Barcelona al convocar el concurs de remodelació de l’estadi actual.   

Tot seguit es presenten unes imatges de la proposta presentada així com les seves 

característiques bàsiques.  
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Figura 9. Imatges des de diferents perspectives de la proposta presentada per a la coberta de l’estadi Camp Nou. 

  

 La proposta presentada està formada per una estructura resistent principal que respon 

a un sistema radial amb un triple anell de compressions extern i un anell de traccions intern, i 

una estructura secundària. L’anell de compressió està elaborat a partir d’una gran gelosia 

metàl·lica de 15 metres de cantell formada a partir d’elements tubulars i l’anell intern està 

compost per 8 tendons de 91 cordons cadascun pretensats amb una força de tesat de 

70.000kN.  

L’estructura secundària està definida a partir d’un conjunt d’arcs metàl·lics situats 

entre els cables radials i que constitueixen el recolzament de la superfície de cobertura.  

Aquesta superfície de cobertura és una membrana de fibra de vidre recoberta de PTFE 

(politetrafluoroetilè) sent aquesta membrana d’un material de grans capacitats resistents, 

molt lleuger i amb altes prestacions pel que fa  a transparència i resistència a les inclemències 

climàtiques. 

Tot seguit, es descriuen d’una forma més detalla els components estructurals de la 

coberta. 

 

6.2. Geometria i descripció estructural 

En aquest apartat es descriurà la geometria i l’esquema estructural de la coberta. La 

coberta està definida per dues el·lipses concèntriques. L’el·lipse exterior defineix el seu 

perímetre extern i l’el·lipse interna defineix l’obertura central. En la figura 10 es pot observar 

un esquema d’aquesta superfície amb les dimensions característiques d’aquests elements. 
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Figura 10. Vista en planta dels elements principals de la coberta.  

 

Es pot observar en la figura presentada que l’el·lipse es divideix en sectors, cadascun 

d’aquestos representant una unitat de càlcul. En concret hi ha 28 unitats de càlcul amb la 

mateixa configuració d’elements amb una única variació en relació amb la seva longitud 

donada la geometria el·líptica de la coberta.  

Per facilitar la definició de la geometria s’han enumerat els sectors de càlcul de la 

següent manera, tal i com es pot observar en la figura 11.  

 

Figura 11. Enumeració i disposició dels sectors de càlcul de la coberta.  



Projecte d’execució de la coberta per a l’estadi Camp Nou Memòria 
 

23 
 

Una vegada definits els sectors de càlcul i la geometria general de la coberta es 

procedeix a definir cadascun dels seus elements. 

Tot i això, s’explica prèviament el comportament estructural general de la coberta. La 

coberta, tal i com ja s’ha esmentat respon a una estructura radial de compressió i tracció. 

L’anell intern format per tendons es troba traccionat de manera que tracciona els cables 

radials que transmeten aquest esforç a l’anell exterior que es comprimeix. El conjunt de tots 

els elements de la coberta es troba en un cert estat de tensions que és capaç de resistir les 

forces horitzontals i verticals produïdes per les diferents accions actuants en la coberta.  

És important observar que aquest sistema estructural només funciona per estructures 

radials on l’anell intern de traccions i l’anell extern defineixen un mateix angle en relació amb 

els cables radials. D’aquesta manera s’aconsegueix un repartiment d’esforços òptim.  

Tot seguit es defineixen cadascun dels elements estructurals presents en l’estructura. 

 

6.2.1. Anell de compressions extern 

L’anell de compressió extern està format per una gelosia espacial i recorre tot el 

perímetre exterior. Tal i com ja s’ha vist, aquest anell extern està definit per sectors amb 

longitud variable donada la geometria de la coberta.  

En la figura 12 es presenta  una planta i un alçat d’aquest element per als sectors 1 i 2 

on es pot observar que la longitud de l’element horitzontal inferior varia de 30,27m a 28,04m. 

Tot i això, el sector més gran és el sector 8 segons la numeració definida en la figura 11.  

 

Figura 12. Planta i alçat de l’anell extern en els sectors 1 I 2. 
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És  important mencionar que en la figura 12 s’ha agafat el conjunt format per dos 

sectors ja que entre aquestos hi ha una columna suport de manera que al realitzar el tall A-A’ 

per observar un perfil de l’anell extern podrem observar alhora la disposició d’un dels pilars 

suports de la coberta en relació amb l’anell extern.  

 

Figura 13. Perfil corresponent al tall A-A’ 

 

En les figures 12 i 13 es pot apreciar la disposició dels elements de l’anell extern així 

com les seves longituds variables donada la forma el·líptica de la coberta.  

Estructuralment, l’anell extern és un element rígid que es troba sotmès a 

compressions. És a dir, els principals esforços als que està sotmès són els axials. Per tal de 

resistir aquests esforços s’ha definit un triple anell de compressions com s’ha pogut veure en 

les figures anteriors, dos anells superiors i un d’inferior. Els perfils tubulars utilitzats es troben 

definits en el plànol corresponent.  

Entre els elements perimetrals que defineixen l’anell extern i que suporten la major 

part de la compressió, es troba el que anomenem pròpiament gelosia. Aquests elements 

també són perfils tubulars de dimensions menors i amb la funció de limitar les longituds de 

vinclament dels elements principals i dotar de rigidesa al conjunt.  

 

6.2.2. Anell de tracció intern 

L’anell de tracció intern està format per un conjunt de tendons pretesats que 

transmeten aquesta tensió inicial als cables radials de manera que sota qualsevol estat de 

càrrega tant cables com tendons es trobin traccionats.  
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Figura 14. Imatge de l’anell intern format per 8 tendons del Gottlieb Stadion de Stuttgart. Font: pag. 95 del llibre 
“Membrane structures” referenciat a la bibliografia.  

 

 

Figura 15. Imatge de l’anell intern del Gottlieb Stadion de Stuttgart abans d’aplicar la pretensió incial i per tant 
abans d’hissar. Font: pag. 95 del llibre “Membrane structures” referenciat a la bibliografia. 

 

6.2.3. Cables radials 

Els cables radials són un dels elements bàsics per al correcte funcionament estructural 

de la coberta. Aquests elements transmeten els esforços entre l’anell interior i l’anell exterior 

sent de vital importància que es trobin sempre traccionats. La pèrdua de tensió en un 

d’aquests cables suposaria que aquest no treballa i per tant no transmet els esforços. És per 

aquest motiu que el dimensionament i verificació dels cables és de vital importància. Els cables 

radials estan definits mitjançant cables de grans dimensions, és a dir formats per un gran 

nombre de cordons ( en concret 127) , més usuals en la construcció de ponts que en elements 

d’edificis.  

Cal mencionar que la geometria dels cables és senzilla amb l’únic objectiu d’unir els 

dos anells resistents estructurals. Tot i això, al tractar-se de cables s’ha de parar especial 

atenció en la catenària que formen. Per reduir les deformacions en els cables s’introdueixen 

uns elements rigiditzadors entre el cable superior i l’inferior. Tanmateix, aquests elements 

rigiditzadors ajuden al comportament conjunt dels dos cables reduint deformacions i 

col·laborant alhora de transmetre esforços.  
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En la figura 14 es pot observar un d’aquests elements rigiditzadors, en concret el que 

es troba més proper a l’anell interior.  

El conjunt dels elements rigiditzadors es troben separats 9,5 metres i estan distribuïts 

en tota la longitud del cable tal i com es pot veure en la figura 16.  

 

 

Figura 16. Vista d’un dels posibles talls radials, on s’observen els cables radials,els elements de rigidització, l’anell 
extern I la membrana.  

 

6.2.4. Pilars 

Els pilars estan definits mitjançant perfils tubulars i es troben inclinats respecte la 

vertical. L’angle d’inclinació respecte la vertical són 15° aproximadament seguint la línia 

definida per l’anell extern. El motiu d’aquesta inclinació no és estructural sinó que és 

estrictament estètic.  

Els pilars es troben sotmesos principalment a les càrregues verticals produïdes per la 

coberta i la força horitzontal generada per el vent. Tot i això, les càrregues verticals no són 

molt grans ja que la coberta és molt lleugera. D’altra banda s’ha de parar molta atenció als 

esforços que hi ha a les bases dels pilars. Els moments en aquests punts són elevats donada la 

gran longitud de pilars i les forces del vent. Tanmateix, les excentricitats dels esforços són 

grans al trobar-se la coberta sotmesa a succions, fet que redueix l’esforç axial, i al generar el 

vent un gran esforç horitzontal.  

Finalment, per acabar de descriure la geometria dels pilars, aquests tenen longitud 

variable ja que la coberta és horitzontal però la cota del terreny és variable. De totes formes la 

longitud aproximada dels pilars és d’uns 50 metres.  

Cal dir també, que a l’interior dels pilars es troben els baixants de la coberta. Per tant, 

aquests han de disposar d’accessos al seu interior per a la comprovació de la xarxa 

d’instal·lacions.  
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6.2.5. Estructura secundària 

L’estructura secundària està formada per un conjunt d’arcs que es troben situats entre 

els cables radials inferiors. Aquesta estructura secundària a part de dotar de rigidesa al conjunt 

permet recolzar la membrana de la coberta.  

Es defineixen dos tipus d’arc ja que la separació entre cables varia en funció de la 

distància a l’anell exterior. Els arcs que es troben més pròxims al perímetre extern tenen una 

llum de gairebé el doble dels que es troben a l’interior.  

 

Figura 17. Vista d’un sector de la coberta amb la membrana i l’estructura secundària de suport de la mateixa.  

 

En la figura 17 es mostra un sector de la coberta en el que a la vegada es pot observar 

l’estructura secundària. En la figura 18 s’observa el conjunt de global de la coberta on es pot 

apreciar la curvatura generada en cada sector degut a l’estructura secundària de suport.  

 

Figura 18. Vista exterior de la coberta amb la seva membrana 

Tot seguit, es defineixen les característiques generals d’aquesta estructura secundària. 

Tal i com es pot veure en la figura 19, l’estructura secundària serveix de suport a la membrana 

i els seus elements es troben separats una distància de 9,5 m.  

 

Figura 19. Disposició dels elements de la coberta en un dels radis.  
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Tal i com ja s’ha dit, la coberta està dividida en sectors, i en cada sector hi haurà 7 arcs, 

4 del primer tipus i 3 del segon, els arcs 1,2,3 i 4 corresponen a la primera tipologia d’arc i els 

arcs 5, 6 i 7 a la segona, segons la numeració definida en la figura 11. És molt important tenir 

en compte que alhora, aquest arcs varien de longitud per a cada sector, sent els del sector 8 

els més grans. És per aquest motiu que el dimensionament s’ha realitzat per aquests sector i 

s’ha extrapolat als altres.  

 

 

Figura 20. Disposició dels arcs de l’estructura secundària en el sector 8.  

 

Una vegada definides les característiques d’aquesta estructura secundària es defineix 

la geometria de cadascuna de les tipologies mencionades.  

La tipologia 1 està definida mitjançant un arc de tipologia Warren de 6 trams tal i com 

es pot veure a la figura 21 i la segona tipologia d’arc és també un arc Warren però de 4 trams 

mostrat en la figura 22.  

 

Figura 21. Arc Warren que representa la tipologia 1, element 4. 

 

 

Figura 22. Arc Warren per a la tipologia 2, element 5. 
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Estructuralment, aquests elements només han de suportar les càrregues transmeses 

per la coberta i estan formats a partir de perfils tubulars.  

 

6.2.6. Fonamentacions 

Finalment, l’últim element estructural que queda per definir són les fonamentacions. 

Aquestes s’han projectat com a sabates aïllades rígides de formigó que es troben definides en 

l’annex de càlcul i en els plànols corresponents.  

 

6.3. Procediment constructiu 

El procediment constructiu pren un paper molt important en qualsevol estructura. En 

ocasions, les càrregues a les que està sotmesa l’estructura abans de l’entrada en servei són 

majors que les que rep en la seva vida útil.  

En el disseny de la coberta que es tracta en el present projecte s’ha donat molta 

importància al procediment constructiu. En primer lloc, s’ha tingut en compte les necessitats 

funcionals de l’estadi, projectant una coberta que permeti una construcció evolutiva limitant la 

incidència en les activitats normals del club. És obvi que s’hauran de prendre algunes mesures 

de seguretat durant el procés de construcció que afectaran en la menor mesura possible a 

l’activitat del club. Aquestes mesures són per exemple el tancament d’una part de la graderia 

durant la construcció dels elements secundaris o el tancament d’alguns accessos durant la 

construcció de pilars, fonamentacions i anell extern. 

Tot i això, s’ha optat per una tipologia estructural que facilita en gran mesura la utilització 

de l’estadi durant tot el procés constructiu, sent aquest juntament amb la optimització de 

material una de les raons principals per a la utilització d’aquesta tipologia estructural.  

D’altra banda, la tipologia escollida permet construir una gran quantitat dels elements 

rígids a part de l’estructura i posteriorment col·locar-los en la seva configuració final. Aquest 

procediment té clars avantatges a part de la no afectació a l’estadi actual. Doncs el fet que es 

pugui construir a banda, fa que la construcció estigui fora de camí crític i a més, també 

disminueix els riscos laborals perquè limita els treballs en altura al moment de col·locació.  

Tot i això, donades les característiques de l’estructura és inevitable que en algun moment 

es produeixi la ocupació de la zona central de l’estadi. Aquestes ocupacions hauran d’estar 

previstes amb exactitud i limitades en el temps intentant concentrar-se en el períodes que 

l’estadi està inactiu. Per aquest motiu, és de vital importància complir amb els terminis i tenir 

un pla d’obra definit amb la màxima exactitud possible i preveure els possibles incidents que hi 

pugui haver. El pla d’obres es troba definit amb exactitud en l’annex corresponent, limitant-
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nos en aquest document a fer una breu descripció del procés constructiu que ajudi a entendre 

la concepció, construcció i disseny de l’estructura. 

 

L’ordre d’execució de les diferents tasques serà el següent: 

• Enderroc de la coberta de tribuna.  

Es procedeix en primer lloc a realitzar l’enderroc de la coberta de tribuna. Aquesta primera 

fase donades les dimensions de la mateixa i la complexitat del procés es durà a terme en el 

període estival, quan la utilització de l’estadi és gairebé nul·la (mesos de juliol i agost). Durant 

aquest procés es preveu el trasllat del Museu del Barça ja que per qüestions de seguretat és 

totalment inadmissible la circulació de persones sota una zona en obres. Per a tal efecte, s’ha 

destinat una partida alçada en el pressupost de 250.000€.  

 

Alhora que s’executa l’enderroc de la coberta i aprofitant que es duu a terme el trasllat del 

Museu del Barça es realitzaran els tres processos definits a continuació en la zona de la tribuna 

oest. El motiu principal de dur a terme en primer lloc aquest tres processos en la zona 

esmentada és la proximitat d’aquesta nova estructura al museu, reduint així el risc d’accidents.  

 

• Construcció de les fonamentacions 

Les fonamentacions seran sabates aïllades i la seva construcció és realitzarà produint una 

afectació parcial a les zones properes a les mateixes. Cal tenir present que les fonamentacions 

donada la mida de l’estadi són molt grans de 10x10 m2 en superfície, per tant s’ha de tenir 

present l’afectació que provoquen.  

 

• Construcció de pilars 

Els pilars s’aixecaran sobre les fonamentacions realitzades per al propòsit. Aquests són 

independents de l’estructura i donada la seva gran longitud es munten en obra. L’afectació 

que generen sobre l’estructura és molt reduïda, ocupant només la zona propera a l’estadi quan 

es col·loquen.  

 

• Construcció de l’anell extern 

L’anell extern es munta en obra en una zona a banda de l’estadi, tal i com ja s’ha esmentat. 

Hissant aquest elements per conjunts de dos sectors ja que aquests conjunts defineixen la 

distància entre pilars.  
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Una vegada s’ha realitzat el procés definit per a les quatre sabates, pilars i anell extern de 

la tribuna oest, s’amplia a la resta de l’estructura. És important recordar que la primera etapa 

d’aquest procés es duu a terme en els mesos de Juliol i Agost.  

Tot seguit es mostra gràficament aquest procés. 

 

  

Figura 23. Execució de les fonamentacions de la tribuna oest. 

 

Figura 24. Execució i col·locació dels pilars de la tribuna oest 

 

Figura 25. Muntatge i col·locació de l’anell extern en la zona de la tribuna oest. 

 

 

Figura 26. Execució de les fonamentacions a la resta de l’estadi 
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Figura 27. Muntatge i col·locació de la resta de pilars 

 

Figura 28. Muntatge i col·locació de l’anell extern en la resta de l’estadi 

 

• Col·locació i hissada de cables principals i tendons 

Una vegada s’ha definit l’estructura externa es procedeix a la col·locació dels cables i 

tendons. Aquest procés també genera una ocupació de la zona central de l’estadi, per tant 

també s’haurà de dur a terme en el període de descans de les activitats esportives. L’execució 

es durà a terme en els mesos de Juliol i Agost de l’any següent a l’inici de les obres. Cal tenir 

present que durant aquest procés es col·locarà també la xarxa de seguretat que cobrirà tota la 

graderia.  

 

Figura 29. Col·locació i hissada de cables i tendons. 

 

• Col·locació de l’estructura secundària 

L’estructura secundària rígida també es munta banda de l’estructura. Una vegada s’ha 

realitzat l’assemblatge d’aquests arcs es col·loquen sobre l’estructura principal avançant per 
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sectors, inutilitzant la part de la graderia que es troba sota cadascun dels sectors de treball. Tot 

i això, l’afectació que produeix sobre l’estadi es gairebé nul·la.   

 

Figura 30. Col·locació de l’estructura secundària 

 

• Col·locació de la membrana 

Finalment, l’últim element a col·locar és la membrana. Aquesta es col·loca una vegada està 

definida tota l’estructura principal i secundària avançant també per sectors. 

 

Figura 31. Col·locació de la membrana 

 

• Col·locació dels elements d’il·luminació 

Els últims elements a disposar són els elements definitius d’il·luminació del terreny de joc 

així com la col·locació dels pals per a les banderes i acabats.  

 

Finalment, una vegada acabada la obra s’han de retirar tots els elements i residus que 

s’han generat en la seva construcció.  

 

7. Càlcul d’estructures 

L’annex de càlcul inclou tots els càlculs que permeten definir les característiques dels 

diversos elements de la coberta. D’una banda, es calcula l’estructura principal resistent 

formada per l’anell exterior, el sistema radial de cables i el conjunt de tendons interiors 
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mitjançant el programa comercial SAP 2000. Per altra banda, es calcula l’estructura secundària 

amb el mateix programa de càlcul.  

L’annex de càlcul inclou també el càlcul dels pilars, així com de les seves 

fonamentacions. 

 

8. Drenatge 

A l’annex de drenatge es defineix la xarxa d’evacuació de les aigües pluvials, des de la 

coberta fins a arribar a la xarxa de clavegueram públic. Aquest dimensionament s’ha realitzat 

seguint els criteris definits pel “Codi Tècnic de l’Edificació, DB-HS: Salubritat” i els 

condicionants morfològics que estableix la coberta.  

La xarxa definida està formada per un sistema de captació de l’aigua de pluja format 

per canalons, una xarxa de transport i finalment el punt de desguàs a la xarxa de clavegueram 

públic. La xarxa de transport està formada per  14 baixants que recullen l’aigua procedent dels 

canalons i que discorren per l’interior dels pilars fins arribar a la xarxa horitzontal on l’aigua es 

canalitza a traves de claveguerons i col·lectors fins arribar al pou general de registre. 

Finalment, arribats en aquest punt l’aigua passa a formar part de la xarxa de clavegueram 

públic.  

La disposició de tots els elements de drenatge, punts de connexió i característiques 

dels mateixos es poden consultar en el corresponent annex i plànols.  

 

9. Il·luminació i parallamps 

La xarxa d’il·luminació definida en el present projecte només fa referència a la 

il·luminació del terreny de joc, ja que l’estadi  ja disposa d’un sistema propi d’il·luminació de 

les graderies.  

La xarxa està definida per 192 focus col·locats en 24 bastidors amb 8 focus cadascun, 

distribuïts al llarg del perímetre intern. Cal esmentar que els requeriments lumínics que s’han 

seguit són els definits per la FIFA per a la creació i remodelació d’estadis de futbol.  

Finalment, també es considera un sistema d’il·luminació de la nova estructura. Aquesta 

il·luminació es troba a la base dels pilars i està definida a partir de 6 focus LED encastats al 

terra en cadascun dels pilars.  

 

L’alçada de la coberta projectada fa que sigui necessari col·locar un sistema de 

parallamps per tal de garantir la seguretat dels usuaris de l’estadi. Per aquest motiu es 
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col·locaran 4 parallamps un en cada cantonada de l’estadi per tal d’assegurar una protecció de 

nivell I.  

La disposició dels elements d’il·luminació i parallamps  així com les seves 

característiques es poden consultar en l’”Annex 8. Il·luminació i parallamps”.  

 

10. Serveis afectats 

Els serveis afectats es poden consultar a l’annex corresponent i als plànols, però en tot 

cas l’afecció és de petita magnitud i no condiciona en absolut el desenvolupament del 

projecte. S’han destinat diverses partides alçades del pressupost per tal de cobrir-ne la 

reposició. 

Les partides destinades a la reposició de serveis afectats ascendeixen a: 

10.500 € (DEU MIL CINC-CENTS EUROS) 

 

11. Estudi d’impacte ambiental 

A l’annex 15: “Estudi d’impacte ambiental”, s’inclou l’estudi d’impacte ambiental en el 

qual s’avaluen quins són els principals impactes sobre el territori i les mesures correctores que 

cal prendre. Cal tenir present que els riscos més importants d’aquest projecte són aquells que 

fan referència a les persones ja que el present projecte es situa en una zona ja urbanitzada.  

 

12. Estudi de Seguretat i Salut 

Segons s’estableix al Reial Decret 1627/1997, és obligatori, per a projectes de les 

característiques del que ens ocupen, un Estudi de Seguretat i Salut exhaustiu i adaptat al 

projecte. Per tant, aquest projecte inclou l’Estudi de Seguretat i Salut, en el qual es recullen 

totes les mesures preventives necessàries per a la previsió de riscos a les obres a realitzar. 

L’estudi inclou: 

- Memòria descriptiva de totes les mesures a prendre per tal d’evitar els possibles 

accidents així com els serveis sanitaris inclosos al projecte. 

- Plànols als quals s’ubiquen les mesures de protecció necessàries i la seva ubicació a 

l’obra. 

- Plec de condicions particulars on s’inclouen les normatives aplicables. 

- Amidaments i preus unitaris dels elements de Seguretat i Salut. 

- Pressupost de les mesures de prevenció adoptades. 
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L’import per a l’execució material de l’estudi de Seguretat i Salut és de 1.464.646,94 €. 

(UN MILIÓ QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB 

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

 

13. Justificació de preus 

La justificació de preus del projecte es basa en el banc de preus de GISA Obra civil 

2008, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

 

14. Classificació del contractista 

La classificació del contractista encarregat de l'execució de l'obra serà, com a mínim: 

Taula 9. Classificació del contractista 

Grup Subgrup  

A  Moviments de terres i perforacions 
 1 Desmunts i buidats 
 2 Explanacions 

C  Edificacions 
 1 Demolicions 
 3 Estructures metàl·liques 

I  Instal·lacions elèctriques 
 1 Enllumenat, il·luminació i balises lluminoses 

 

La categoria del contracte d’execució d’obra, determinada per la seva anualitat 

mitjana, serà categoria F, ja que l’anualitat mitjana excedeix 2.400.000,01€.  

Per a accedir a la classificació en aquesta categoria, les empreses han d’acreditar 

disposar d’una solvència financera, expressada en el balanç de l’últim exercici econòmic 

anterior a la data de sol·licitud de Classificació, d’un fons propi igual o superior a 480.000€.  

 

15. Control de qualitat 

En l’annex 11: “Control de qualitat” es desenvolupa el Programa de Control de Qualitat 

de les obres. 

El pressupost estimat destinat al Control de Qualitat de les obres puja a una quantitat 

de 658.579,75€, que representa l’1% del pressupost total del projecte.  

 (SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC 

CÈNTIMS). 
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16. Pressupost per a Coneixement de l’Administració 

El pressupost d'execució material de les obres és de: 65.857.975,24 € (SEIXANTA-CINC 

MILIONS VUIT-CENTS CINQUANTA-SET MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-

QUATRE CÈNTIMS). 

El pressupost s’estructura amb els següents capítols: 

Taula 10. Estructuració del pressupost 

Número capítol Capítol Import 

01.01 Enderroc 359.552,14 
01.02 Fonamentacions 755.730,26 
01.03 Façana 8.093.911,12 
01.04 Coberta 53.129.337,16 
01.05 Instal·lacions 287.638,12 
01.06 Partides alçades 1.667.159,50 
01.07 Seguretat i Salut 1.464.646,94 

Import total 65.857.975,24 

 

En concret, la partida principal, corresponent a la coberta, es divideix en els següents 

subcapítols:  

Taula 11. Descomposició de la partida referent a la coberta 

Número capítol Capítol Import 

01.04.01 Estructura principal 32.801.811,71 
01.04.02 Estructura secundària 1.139.352,85 
01.04.03 Membrana 19.188.172,60 

Import total 53.129.337,16 

 

Incrementant el pressupost d'execució material en un 6% per benefici industrial i un  

13% per despeses generals i sumant-hi un 18% d'IVA s'obté el Pressupost General  d'Execució 

per Contracte:  

 

Pressupost d’Execució Material  65.857.975,24 € 

 
Despeses generals, 13 % 8.561.536,78 € 

 
Benefici industrial, 6% 3.951.478,51 € 

 
 Subtotal 78.370.990,53 € 

 
I.V.A, 18% 14.106.778,30 € 

Pressupost Execució per Contracte  92.477.768,83 € 

 



Projecte d’execució de la coberta per a l’estadi Camp Nou Memòria 
 

38 
 

I per tant, el pressupost d'execució per contracte és de 92.477.768,83 €  (NORANTA-

DOS MILIONS QUATRE-CENTS SETANTA-SET MIL SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB 

VUITANTA-TRES CENTIMS )  

 

17. Revisió de preus 

D’acord amb el decret 461/1971 de l’11 de Març (BOE num. 71 del 24 de Març de 

1971), es revisaran els preus a les obres d’aquest projecte per tenir aquestes un termini 

d’execució pròxim a 2 anys. 

En base al Decret 3650/1970, de 19 de Desembre, s’elegeix la fórmula de revisió de 

preus número 4. 

�� = 0,34
��

�	
+ 0,18

�

	
+ 0,18

��

�	
+ 0,13

��

�	
+ 0,02

��

�	

+ 0,15 

 

��: Coeficient teòric de revisió per el moment d’execució t. 

�	: Índex de cost de la ma d’obra a la data de licitació. 

��: Índex de cost de la ma d’obra en el moment de l’execució t. 

	: Índex de cost de l’energia en la data de licitació. 

�: Índex de cost de l’energia en el moment de l’execució t. 

�	: Índex de cost del ciment en la data de licitació. 

��: Índex de cost del ciment en el moment d’execució t. 

�	: Índex de cost dels materials siderúrgics en la data de licitació. 

��: Índex de cost dels materials siderúrgics en el moment de l’execució t. 

�	: Índex de cost de la fusta en la data de licitació. 

��: Índex de cost de la fusta en el moment de l’execució t. 

 

18. Documents que integren el projecte 

El projecte està format pels següents documents: 

DOCUMENT Nº1. MEMÒRIA I ANNEXES 

 Memòria 

 Annexes a la memòria 

- Annex 1. Raó de ser i antecedents 

- Annex 2. Reportatge fotogràfic 

- Annex 3. Topografia 
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- Annex 4. Geologia i geotècnia 

- Annex 5. Anàlisi d'alternatives 

- Annex 6. Càlcul d’estructures 

- Annex 7. Drenatge 

- Annex 8. Il·luminació i parallamps 

- Annex 9. Pla d'obres 

- Annex 10. Serveis afectats 

- Annex 11. Control de qualitat 

- Annex 12. Revisió de preus 

- Annex 13. Justificació de preus 

- Annex 15. Estudi d'impacte ambiental 

- Annex 16. Estudi de seguretat i salut 

 

DOCUMENT Nº 2. PLÀNOLS 

 

DOCUMENT Nº 3. PLEC DE CONDICIONS 

 

DOCUMENT Nº 4. PRESSUPOST 

1. Amidaments 

2. Quadre de preus Nº 1 

3. Quadre de preus Nº 2 

4. Pressupost d'execució material 

5. Resum del pressupost 

6. Últim full 
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19. Conclusió 

Considerant que el projecte queda definit en la seva totalitat mitjançant els documents 

adjuntats i que permet l’execució de la coberta per a l’estadi Camp Nou s’entrega el present 

projecte. 

 

Barcelona, Juny de 2011 

L’autor del projecte, 

 

 

 

Rosa M . Alberich González 


