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JUSTIFICACIÓ DEL CÀLCUL D’ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 
 

1. CÀRREGUES CONSIDERADES 

Les càrregues considerades són les següents: 

Càrregues permanents (G) 

Forjat de xapa col·laborant e<18 cm: 2 kN/m2  

Jàssera tipus IPE-220: Llum (m) 5,25; Pes propi (kg/ml) 26,20; Pes propi total (kg) 

137,55.  

Jàssera tipus IPE-220: Llum (m) 3,20; Pes propi (kg/ml) 26,20; Pes propi total (kg) 

83,84  

Jàssera tipus IPE-220: Llum (m) 5,35; Pes propi (kg/ml) 26,20; Pes propi total (kg) 

140,17  

Densitat del formigó: 25 N/mm2.  

Càrregues variables (Q) 

Sobrecàrrega d’ús: 2 kN/m2 

Vent: Zona Normal amb Pressió dinàmica 100 kp/m2. 

2. MATERIALES 

Formigó 

- Elements prefabricats pretesats:  HP-45/P/12/IIIb 

- Elements prefabricats armats: HA/35/P/12/IIIb 

- Sabates i riostres:   HA-25/P/40/IIa 

Acer 

- Elements prefabricats pretesats: Y1860C 

- Elements prefabricats armats: B500S 

- Sabates i riostres:   B500S 
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3. Coeficients de seguretat (Estat Límit Últim) 

Elements prefabricats 

Coeficient parcial de seguretat de ponderació d’accions permanents (G) ƔGf = 1.35 

Coeficient parcial de seguretat de ponderació d’accions variables (Q) ƔQf = 1.50 

Coeficient parcial de seguretat del formigo (ELU) Ɣc = 1.50 

Coeficient parcial de seguretat de l’acer actiu i passiu (ELU) Ɣs = 1.15 

Elements executats in situ 

Coeficient parcial de seguretat de ponderació d’accions permanents (G) ƔGf = 1.35 

Coeficient parcial de seguretat de ponderació d’accions variables (Q) ƔQf = 1.60 

Coeficient parcial de seguretat del formigo (ELU) Ɣc = 1.50 

Coeficient parcial de seguretat de l’acer actiu i passiu (ELU) Ɣs = 1.15 

Coeficients de l’estat límit d’equilibri:  

- Seguretat al bolcament   1.50 

- Seguretat al lliscament  1.50 

Coeficient parcial de seguretat de ponderació d’accions permanents i variables 

respecte a la tensió de treball sobre el terreny  ƔGf = 1      ƔQf = 1 

4. Hipòtesi de càlcul 

Estructura recolzada-articulada, amb pilars encastats a la seva base. El forjat té un 

voladís que fa que aquest estigui simplement a topall amb la façana exterior, fent que 

el forjat es vegi completament sustentat per la nova estructura i descarregant així els 

pilars exteriors. Per això, no em considerat les càrregues de la coberta ni la 

sobrecàrrega per neu. 

El forjat estarà recolzat sobre una subestructura metàl·lica longitudinal i transversal, 

necessària per suportar el pes del forjat. Per últim, la subestructura anirà recolzada 

sobre els pilars de formigó armat de 40 x 40 cm que aniran encastats en la seva base 

a les sabates.  
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VALOR DE CÀLCUL DE LES ACCIONS (ELU) 

Accions en situació persistent o transitòria de tipus permanent  

- Favorable   ƔG = 1  

- Desfavorable   ƔG = 1.35 

Accions en situació persistent o transitòria de tipus variable 

- Favorable   ƔG = 0  

- Desfavorable   ƔG = 1.50 

COMBINACIOS D’ACCIONS: 

Situació amb una sola càrrega variable: 

Σ (G) * ƔG + (Q) * ƔQ 

Situació amb dues o més accions variables: 

Σ (G) * ƔG + Σ 0.90 (Q) * ƔQ 

Situacions sísmiques: 

Σ (G) * ƔG + (A) * ƔA +Σ 0.80 (Q) * ƔQ 

La tensió màxima del terreny és de 3.5 kp/cm2 (indicació de la propietat) 

NOTA: en la redacció del corresponent projecte d’execució s’haurà de justificar 

raonadament el valor de la tensió màxima admissible del terreny o acompanyar-lo del 

corresponent estudi geotècnic. Aquest document però, queda subjecte a canvis al 

projecte d’execució si així s’escau. 

Amb totes aquestes dades es va anar al programa de càlcul estructural WINEVA i un 

cop muntades, el programa ens diu que el resultat són pilars de 40x40 cm amb un 

armat de 8 ø 16 en dues cares, 4 a cada una en la direcció màxima de l’esforç. 
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