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PREDIMENSIONAMENT DE L’ESTRUCTURA DE LES COBERTES

2.

2.1.

Amb nivell de control d'execució intens:
Accions permanents ……….. 1,35
Accions variables ……….. 1,50

2.2.

COBERTA EDIFICI

Vidre laminat e=6,8 ……….. 0,17 kN/m²
Tela metàl·lica de coure 12x60 dens. 350 ……….. 0,05 kN/m²
Instal.lacions + sostre fals ……….. 0,35 kN/m²

0,57 kN/m²

Cobertes accessibles únicament per conservació (G1) cobertes lleugeres sobre corretges (sense forjat)Càrrega uniforme ……….. 0,40 kN/m²
Càrrega de neu sobre terreny horitzontal (Barcelona) ……….. 0,40 kN/m²
Pressió estàtica del vent a pressió ……….. 1,40 kN/m²
Pressió estàtica del vent a succió ……….. -1,80 kN/m²

pressió 2,20 kN/m²
succió -1,00 kN/m²

Càrrega total en coberta edifici H1 Q ……….. 2,77 kN/m²

Càrrega total en coberta edifici H1 majorada Q* ……….. 4,06 kN/m²

Càrrega total en coberta edifici H2 Q ……….. -0,44 kN/m²

Càrrega total en coberta edifici H2 majorada Q* ……….. -0,74 kN/m²

FORJAT COBERTA RESTAURANT

Coberta plana, a la catalana o invertida amb acabat de grava ……….. 2,50 kN/m²
Paviment de fusta, ceràmic o hidràulic (e<0,08cm) ……….. 1,00 kN/m²
Instal.lacions + sostre fals ……….. 0,35 kN/m²

3,85 kN/m²

Zones d'accés al públic_C1 Zona con mesas y sillas Càrrega uniforme ……….. 3,00 kN/m²
3,00 kN/m²

Càrrega total en coberta edifici Q ……….. 6,85 kN/m²
Càrrega total en coberta edifici majorada Q* ……….. 9,70 kN/m²

FORJAT COBERTA JARDÍ

Coberta plana, a la catalana o invertida amb acabat de grava ……….. 2,50 kN/m²
Paviment de fusta, ceràmic o hidràulic (e<0,08cm) ……….. 1,00 kN/m²
Paviment de fusta, ceràmic o hidràulic (e<0,08cm) ……….. 1,00 kN/m²
Aigua (0,4 m profunditat) ……….. 4,00 kN/m²
Terra sense compactar humida ……….. 7,20 kN/m²

15,70 kN/m²

Zones d'accés al públic_C3 Zona sin obstáculos Càrrega uniforme ……….. 5,00 kN/m²
5,00 kN/m²

Càrrega total en coberta edifici Q ……….. 20,70 kN/m²

CÀRREGUES TOTALS SOBRE ELEMENTS ESTRUCTURALS

CÀRREGUES TOTALS DELS DIFERENTS ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

COEFICIENTS DE SEGURETAT DE LES ACCIONS

1. ACCIONS CONSIDERADES

1.1.

1.1.1-. PESOS PROPIS:
Formigó armat ……….. 25,00 kN/m³
Acer ……….. 78,50 kN/m³
Coberta plana, a la catalana o invertida amb acabat de grava ……….. 2,50 kN/m²
Paviment de fusta, ceràmic o hidràulic (e<0,08cm) ……….. 1,00 kN/m²
Instal.lacions + sostre fals ……….. 0,35 kN/m²
Forjat de xapa colaborant cantell < 12 cm ……….. 2,00 kN/m²
Tela metàl·lica de coure 12x60 dens. 350 ……….. 0,05 kN/m²
Vidre laminat e=6,8 ……….. 0,17 kN/m²
Terra sense compactar humida ……….. 7,20 kN/m²
Aigua (0,4 m profunditat) ……….. 4,00 kN/m²
Forjat de llosa massissa de formigó (e =20 m) ……….. 5,00 kN/m²

1.1.3-. ACCIONS DEL TERRENY CONSIDERADES A LA FONAMENTACIÓ:
S'avaluaran i tractaran segons allò establert al DB-SE-C
Fonaments aïllats/correguts ……….. 0,80 kg/cm²

1.2.

Cobertes accessibles únicament per conservació (G1) cobertes lleugeres sobre corretges (sense forjat)Càrrega uniforme ……….. 0,40 kN/m²
Càrrega concentrada ……….. 1,00 kN

Zones d'accés al públic_C1 Zona con mesas y sillas Càrrega uniforme ……….. 3,00 kN/m²
Càrrega concentrada ……….. 4,00 kN

Zones d'accés al públic_C3 Zona sin obstáculos Càrrega uniforme ……….. 5,00 kN/m²
Càrrega concentrada ……….. 4,00 kN

Zones d'accés al públic_ C5 Zona d'aglomeració Càrrega uniforme ……….. 5,00 kN/m²
Càrrega concentrada ……….. 7,00 kN

Zones administratives Càrrega uniforme ……….. 2,00 kN/m²
Càrrega concentrada ……….. 2,00 kN

Pes camió de bombers Càrrega uniforme ……….. 20 kN/m²

No es d'aplicació

Pressió dinàmica del vent ……….. 0,5 kN/m²
Coeficient d'exposició Ce ……….. 2
Coeficient eòlic de presió Cp ……….. 1,4
Coeficient eòlic de succió Cs ……….. -1,8

Pressió estàtica del vent a pressió ……….. 1,4 kN/m²
Pressió estàtica del vent a succió ……….. -1,8 kN/m²

BASE DE CÀLCUL SEGONS CÓDICO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE-AE
Per el càlcul de les accions considerades es pren com a base el CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DB-SE-AE
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN.

Accions adoptades en el càlcul: 

ACCIONS  PERMANENTS:

1.2.1.-. SOBRECÀRREGUES D'US :

1.2.2-. ACCIONS SOBRE BARANES I ELEMENTS DIVISORIS:

1.2.3.-. VENT:

ACCIONS  VARIABLES:

No es contemplen, en no haver elements continus de més de 40 metres de longitud

Altitud topogràfica ……….. <1000m
Càrrega de neu sobre terreny horitzontal (Barcelona) ……….. 0,40 kN/m²
Coeficient de forma ……….. 1

1.2.4-. ACCIONS TÈRMIQUES:

1.2.5.-. NEU :

1.3.

Importància ………..
Acceleració sísmica bàsica (ab) ………..
Coeficient de contribució (K) ……….. 1

No s'han considerat

0,04 g

1.3.1-. SISME :

No es tenen en compte en tractar-se d'una construcció amb pòrtics arriostrats en totes les direccions, segons l'article 2.1. de la

Norma de construcción sismoresistente NCSE-02.

ACCIONS ACCIDENTALS:

Normal o moderada


