
I N T R O D U C C I Ó  A  L ’ E S T R U C T U R A

D E S C R I P C I Ó  D E  L ’ E S T R U C T U R A

L’estructura de l’edifici es desenvolupa amb tres sistemes diferents per adequar-se a les 

circumstàncies físiques i als condicionants de disseny de cada punt del projecte.

El contacte amb el terreny es resol mitjançant una llosa de fonamentació de formigó armat 

calculada per resistir la possible supressió deguda a la presència d’aigua en el subsòl. Tota 

l’estructura de les plantes subterrànies i semisubterànies, destinades a l’aparcament, es 

realitza de manera convencional amb una estructura de formigó armat de pilars i forjat 

bidireccional reticular i amb murs pantalla en el perímetre, la única contenció possible 

degut a la presència de veïns de gran pes i necesaris al mateix temps com a barrera de 

contenció de l’aigua del terreny. 

L’estructura de l’escola de música i l’auditori, ja sobre rasant, s’erigeix amb pòrtics 

metàl·lics que permeten cobrir les llums generoses i faciliten el pas d’instal·lacions. El 

forjat es resol amb un forjat col·laborant, dimensionat per evitar l’apuntalament i  per 

optimitzar els recursos i el temps del procés constructiu. El fet de connectar el forjat 

col·laborant amb les corretges permet considerar el comportament d’aquestes com una 

biga mixta, i reduir el cantell en el disseny. 

L’edifici queda rigiditzat gràcies al nucli de comunicacions de formigó (escola), grades de 

formigó (auditori) i pantalla (torre biblioteca)  i al monolitisme dels forjats.

Pel que fa al darrer tram d’estructura, el que correspon a les cobertes, l’ús de la 

fusta laminada proporciona al coronament de l’edifici el caràcter de trencament i 

desmaterialització que busca el projecte. Les cobertes són un element especial i la seva 

estructura també. 

E S T U D I  D E L S  E L E M E N T S  D E  L ’ E S T R U C T U R A

MUR DE CONTENCIÓ

S’escull el mur de contenció com element de contenció del terreny per la proximitat de les 

edificacions veïnes (es descarta un altre tipus de contenció que podria provocar moviment 

de terres i afectar les finques veïnes) i per la presència d’aigua al sòl (permet establir un 

perímetre de contenció de l’aigua) 

LLOSA DE FONAMENTACIÓ

La llosa de fonamentació és una placa de formigó recolzada sobre el terreny que serveix 

de fonamentació que reparteix el pes i les càrregues de l’edifici sobre tota la superfície de 

suport. Les lloses són un tipus de fonamentació superficial que té molt bon comportament 

en terrenys poc homogenis que amb un altre tipus de fonamentació podrien patir 

assentaments diferencials, en aquest cas degut a la pressió de l’aigua.

JUNTA(ES) DE DILATACIÓ 

Si analitzem les juntes que correspondrien a assentaments diferencials i dilatacions 

tèrmiques concluïm que:

1. Assentaments diferencials: No es necessari preveure cap junta estructural doncs la 

llosa de finamentació amb el seu cantell ajudarà a minimitzar el risc d’assentaments 

diferencials.

2. Dilatacions tèrmiques: haurem de considerar una junta de dilatació a l’edifici de l’escola 

ja que la seva longitud de 42,75m supera la màxima estipulada com admissible pel CTE: 

40m. No n’haurem de considerar però a l’edifici de l’auditori ni a l’aparcament, doncs no 

té contacte amb la temperatura de l’exterior.

CRUGIES ESTRUCTURALS – PROGRAMA

El forjat de l’aparcament, llums màximes de 8,30m. Predimensionat: Llum/24, 830/24= 

35cm (Suficient per una càrrega d’ús prevista de: 4,5 KN/m2 +  4 KN/m2 = 8,5 KN/m2)

Crugies metàl·liques:

 

1. Auditori: Llum 16,60m. Predimensionat: L/17 = 16,60/17= 97,64cm. Acollir una activitat 

de gran volum sense obstacles estructurals.

2. Escola: Llum 8,50m. Acollir aules de gran capacitat (80 persones) sense obstacles 

estructurals.

ELEMENTS RIGIDITZADORS

1. Núcli vertical escola

2. Pantalles formigó torre

3. Grades de formigó auditori

TIPUS DE FORJAT
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GEOTÈCNIC

Carrer de la Muralla de Sant Antoni 39-45

Estrat resistent -9,81m (95m s.n.m.) i presència aigües 

freàtiques  -9m/-10m (96-95m s.n.m.)

Paviment terrazzo sobre morter = 1 kN/m²

fals sostre=0.2 kN/m²

Càrrega envaneria: 1.5 kN/m²

Sobrecàrrega d’ús (Q): 

Aules, administració: 3 kN/m²

Càrregues lineals: 

façana ventilada pesada (3.6+0.8)=  4.4kN/m

façana lleugera (mur cortina 60 kN/m²x1m)= 0.6 kN/m

TERRA PLANTA 3

Càrregues superficials gravitatòries:

Pes propi del forjat = 1.75 kN/m² * el forjat col•laborant es connecta a les corretges 

perquè funcionin com a bigues mixtes. Per tant, el pes propi del forjat no s’introdueix com 

a càrrega morta en el càlcul informàtic, sinó que s’inclou en la descripció del perfil de les 

corretges. El programa CYPE Nou Metall 3D considerarà el pes propi  total de la biga mixta 

(IPE300 connectada a llosa de formigó de 10cm d’espessor r≈ 3.3 kN/m²).

Càrrega permanent (CM): 

paviment terrazzo sobre morter= 1 kN/m²

fals sostre=0.2 kN/m²

Càrrega envaneria: 1.5kN/m²

Sobrecàrrega d’ús (Q): 

Aules, administració: 3 kN/m²

Càrregues lineals: 

façana ventilada pesada (3.6+0.8)=  4.4kN/m

façana lleugera (mur cortina 60 kN/m²x1m)= 0.6 kN/m

COBERTA

Càrregues superficials gravitatòries

Càrrega permanent (CM): 

coberta (contraxapat+resines) = 0.6 kN/m² 

fals sostre amb aïllament tèrmic = 0.6 kN/m²

Sobrecàrrega d’ús (Q): 

manteniment: 1 kN/m²

Sobrecàrrega de neu (N): 

En cobertes planes d’edificis de pisos situats en localitats d’altitud inferior a 1000m es 

considera una càrrega de neu d’1 kN/m². Tots els faldons del  les cobertes han de tenir una 

inclinació inferior a 30º.

CÀRREGUES DE VENT

qe=qb x ce x cb

qb: pressió dinàmica del vent= 0,52kN/m²

  

qb=0,5 x � x vb2

qb a la zona C = 0,52 kN/m²

C À L C U L  S U B P R E S S I Ó

Àrea tributària del pilar= 5,7x8,5=48,45m2

AIGUA:

Volum desplaçat=Àrea tributària del pilarx1m de profunditat

V=48,45m2x1m=48,45m3=48450dm3

Densitat de l’aigua= 1kg/ dm3

És a dir que tenim 48450kg=484,5kN de pressió d’aigua

EDIFICI:

Càrregues permanents:

COBERTA

18 kN corretges de coberta

1,2 Kn/m2 x 48,45m2 = 58,14 kN coberta i fals sostre 

3PLANTES

3,3 kN/m² x 48,45m2 = 159,88 kN pes propi

2,7 kN/m² x 48,45m2 = 130,8 kN càrregues mortes

2PÀRQUING

4,5 kN/m² x 48,45m2 = 218 kN pes propi forjat reticular (part 

alleugerida)

COBERTA VERDA SOBRE PÀRQUING

Mirant a l’atzar una web i agafant un model de coberta ajardinada 

(http://www.urbanarbolismo.es/blog/sistemas-de-cubierta-

ajardinada-urbanarbolismo/#fitum)

Tenim pes del forjat: 4,5 kN/m² x 48,45m2 = 218 kN pes propi forjat 

reticular

Capa de pendents: 1,5 kN/m² x 48,45m2 = 72,68 kN

Pes de la coberta ajardinada en saturació per 10cm de substrat:

1,5 kN/m² x 48,45m2 = 72,68 kN

Total coberta ajardinada= 218+72,68+72,68= 363,4kN

Considerem la hipòtesis més desfavorable per la subpressió de 

l’aigua: el moment de la construcció.

Càrrega total sota l’escola, comptem només pes propi dels element 

constructius:

Forjats:

18+58,14+3x159,88+2x218= 991,78 kN

Més pes propi aproximat dels pilars= 3x8kN + 2x14= 48kN

TOTAL ESCOLA= 1039,78 kN

484,5kN < 1039,78 kN : ok! La zona d’escola no se’ns aixecarà

Càrrega total sota el pàrquing

Forjats: 

363,4+218=581,4 kN

Més pes propi aproximat dels pilars= 2x14= 28kN

TOTAL PÀRQUING=609,4kN

484,5kN < 609,4kN : ok! La zona de pàrquing no se’ns aixecarà

E S T A T  D E  C À R R E G U E S

TERRA PLANTA BAIXA (cota carrer)

Càrregues superficials gravitatòries:

Pes propi del forjat = 1.75 kN/m² * el forjat col•laborant es connecta a les corretges 

perquè funcionin com a bigues mixtes. Per tant, el pes propi del forjat no s’introdueix com 

a càrrega morta en el càlcul informàtic, sinó que s’inclou en la descripció del perfil de les 

corretges. El programa CYPE Nou Metall 3D considerarà el pes propi  total de la biga mixta 

(IPE300 connectada a llosa de formigó de 10cm d’espessor r≈ 3.3 kN/m²).

Càrrega permanent (CM): 

Paviment terrazzo sobre morter = 1 kN/m²

Càrrega envaneria: 1.5 kN/m²

Sobrecàrrega d’ús (Q): 

Zones d’accés al públic sense obstacles (categoria C3)= 5 kN/m²

TERRA PLANTA 1 (primera planta de l’escola)

Càrregues superficials gravitatòries:

Pes propi del forjat = 1.75 kN/m² * el forjat col•laborant es connecta a les corretges 

perquè funcionin com a bigues mixtes. Per tant, el pes propi del forjat no s’introdueix com 

a càrrega morta en el càlcul informàtic, sinó que s’inclou en la descripció del perfil de les 

corretges. El programa CYPE Nou Metall 3D considerarà el pes propi  total de la biga mixta 

(IPE300 connectada a llosa de formigó de 10cm d’espessor r≈ 3.3 kN/m²).

Càrrega permanent (CM): 

paviment terrazzo sobre morter= 1 kN/m²

fals sostre: 0.2 kN/m²

Sobrecàrrega d’ús (Q): 

Zones d’accés al públic sense obstacles (categoria C3) i zones d’aglomeració-sales de 

concerts (categoria C5)= 5 kN/m²

TERRA PLANTA 2

Càrregues superficials gravitatòries:

Pes propi del forjat = 1.75 kN/m² * el forjat col•laborant es connecta a les corretges 

perquè funcionin com a bigues mixtes. Per tant, el pes propi del forjat no s’introdueix com 

a càrrega morta en el càlcul informàtic, sinó que s’inclou en la descripció del perfil de les 

corretges. El programa CYPE Nou Metall 3D considerarà el pes propi  total de la biga mixta 

(IPE300 connectada a llosa de formigó de 10cm d’espessor r≈ 3.3 kN/m²).

Càrrega permanent (CM): 

DADES GENERALS MATERIALS RESISTENTS UTILITZATS

ESTRUCTURA D’ACER LAMINAT

Resistència:   valors usuals de càlcul Tadm : 260 N/mm2

  Valors màxims a compressió: 600 N/mm2

Rigidesa:  mòdul de Young E: 210000 N/mm2

Seguretat: coeficient minoració resistència �: 1,05

Ductilitat: deformació plàstica �p: 0,2%

  deformació de trencament �r: 22%

Durabilitat: oxidació, corrosió

Sostenibilitat: alt cost energètic, reciclablilitat, reutilització

Economia: repercussió econòmica mitjana-alta

FUSTA LAMINADA

Resistència:   variable. valors usuals de càlcul �adm : 10-12N/mm2

Rigidesa:  mòdul de Young E: 10000 N/mm2

Seguretat: coeficient minoració resistència �: 1,8

Ductilitat: a compressió: alta

  a tracció: nul•la

Durabilitat: elevada

Sostenibilitat: cost mediambiental. Fusta certificada.

Economia: repercussió econòmica baixa

ce: coeficient d’exposició. Edificis urbans fins a 8 plantes, valor constant= 2

cp: coeficient eòlic o de pressió

 

Esveltesa en façanes longitudinals < 0,50 � cp=0,7  cs=-0,4

Esveltesa en façanes testeres i torre < 1 � cp=0,8  cs=-0,5

< coberta: món de la fusta

< edifi cis sobre rasant : món del metall

< Estructura sota rasant : 

món del formigó

< Terra  jardí


