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1. Resum 
El present Projecte de Fi de Carrera està dedicat al disseny i càlcul estructural d’un dels 
complexes que composen l’Observatori Astronòmic del ‘Roque de los Muchachos’, situat a 
la illa de la Palma ( Canàries ).  

Els diferents càlculs de la estructura metàl·lica s’han realitzat segons la normativa 

experimental europea ENV 1993-1-1, més coneguda com Eurocodi 3. L’objectiu dels 
Eurocodis consisteix en proporcionar una guia al disseny estructural econòmica i segura, 
que sigui consistent en tota la Unió Europea. L’autor del present Projecte es manifesta 
completament a favor de la implantació definitiva dels Eurocodis com a eina que permetrà, 
entre altres, la eliminació de barreres tècniques entre països de la Unió Europea.. 

La principal singularitat del projecte és la seva ubicació. El complex es troba a una altura 
topogràfica de prop de 2.400 mts. A part de la seva exposició a la climatologia, cal remarcar 
la orografia del emplaçament, situat en una zona rocallosa de gran pendent. En aquestes 
circumstàncies les obres de fonamentació tenen una importància capital en el conjunt del 
Projecte. 

El mateix grau d’aïllament ha portat a enfocar el projecte amb el màxim ús possible de 
sistemes prefabricats de construcció. 

El complex està format per dos edificacions diferenciades: L’edifici Telescopi i l’edifici 
Residencial. 

L’edifici Telescopi és de forma cilíndrica i suporta una cúpula semiesfèrica, disposant  d’un 
mòdul de serveis adossat. El tret més característic que defineix la estructura i fonamentació 
d’aquest edifici és la completa independència a mantenir respecte al instrumental, per tal de 
no afectar en les observacions. 

El segon edifici es destina al allotjament dels científics i visitants del observatori. Disposa 
d’habitacions, restaurant i cuina, així com diferents sales polivalents, a part dels locals 
tècnics per a instal·lacions bàsiques. 

Completen el Projecte el disseny dels diferents murs i fonamentacions que permeten 
suportar les diferents plataformes d’excavació, establertes en el projecte bàsic i la xarxa de 
sanejament, estretament lligada a les excavacions de les fonamentacions. 
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3. Prefaci 

3.1. Origen del projecte 

Aquest Projecte està basat en un Projecte real que l’autor va desenvolupar l’any 1996 en 
l’empresa Coperfil Group SA, com a enginyer calculista. El Projecte original consistia en el 
disseny i fabricació de la estructura metàl·lica i tancaments de l’edifici Telescopi per al 
Observatori de Geneve. L’edifici anava ubicat en l’Observatori astronòmic de la Silla, La 
Serena, Xile. Els càlculs es van fer seguint la normativa  americana ASD 9th edition. 

Posteriorment es va construir un edifici bessó per l’Observatori del Roque de los 
Muchachos,  a Canàries, en el que l’autor no va participar però que ha utilitzat com a 
emplaçament del present projecte.  

L’autor ha decidit utilitzar la informació inicial del Projecte de Xile pel desenvolupament del 
present Projecte de Final de carrera. 

3.2. Motivació 

La redacció del present Projecte ve motivada per la voluntat del autor de finalitzar els 
estudis superiors de enginyeria industrial iniciats l’any 1984. La elecció d’aquest Projecte en 
concret ve donada per la singularitat que va representar el mateix per a l’autor i l’empresa 
en el moment de la seva realització.  

Tanmateix, en les primeres reunions amb el Director del Projecte, es va concloure  que el 
projecte original no donava prou contingut per a un Projecte de Fi de Carrera i l’autor va 
decidir implantar un nou edifici dins del complex d’observació, l’Edifici Residencial. 
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4. Introducció 

4.1. Programa de necessitats 

La informació rebuda per part del client, l’Observatori de Geneve, consisteix en plànols 
detallats del instrumental i dels diferents edificis juntament amb una memòria bàsica o 
avantprojecte d’arquitectura dels Edificis. 

Els plànols es relacionen a continuació detallant la informació continguda en cada un d’ells: 

Taula 4.1 - Relació de plànols de l’avantprojecte 

Ref. Plànol Títol del Plànol Informació continguda 

T4-CO-A01-E Couppole Descriu les dimensions de la cúpula i distribució en planta 
del mòdul de serveis. 

T4-CO-C01-C Local Spectro et Salle 
d’ordinateurs 

Es defineix la secció del mòdul de serveis, indicant altures 
i amples lliures. 

T4-SO-B01-A Ensemble pilier socle Defineix les dimensions de la base del pilar que suporta el 
telescopi, així com les dimensions de la seva 
fonamentació. 

T4-CO-ETU3 Fosse entrees services Defineix el fossar per a la entrada d’instal·lacions en el 
local de maquinària. 

T4-SO-B03-A Pilier Descriu totes les dimensions del pilar que suporta el 
Telescopi. 

T4-CA-B01-A Carroussel Descriu el detall del anomenat Carroussel que envolta el 
telescopi, que permet el trànsit al voltant del mateix, 
muntar instrumental, etc. 

T4-MA-G01-A Grue de Manutention Descriu la posició i detalls de la operativitat de la grua del 
telescopi 

 

 

Altres criteris que estableix l’avantprojecte i que han tingut alguna afectació en el disseny 
del Projecte són els relacionats en la memòria constructiva i que es resumeixen de forma 
esquemàtica en la següent taula: 
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Taula 4.2 - Principals necessitats a respectar en el disseny de les estructures 

Element Descripció Criteri de disseny 

Ocupació pràcticament nul·la. Accés solament puntual 
per manteniment.  

Estructura vista, escales 
industrials 

Independència total de vibracions, el pilar que suporta el 
telescopi ha d’estar completament aïllat de tota 
fonamentació o paviment dels edificis. 

Fonamentació independent, 
juntes estructurals 

 

Cúpula 

Climatitzar a mateixa temperatura que l’exterior per 
evitar corrents d’aire que afectin l’observació. 
Climatologia severa. 

Aïllament de parets i llosa de 
paviment. 

La altura fixada en els plànols s’ha de respectar 
rigorosament 

 

Evitar les corrents d’aire dins de l’edifici de la cúpula per 
evitar turbulències que afectin l’observació. 

El forjat superior ha de ser opac 

Permetre el pas d’instal·lacions a través del forjat Bigues perimetrals de forjat 
poligonals i no curvades. 
Separació entre forjat i 
tancament 

Forjats cúpula 

Muntatge i manteniment d’aparells Forjats lleugers i desmuntables 
amb bigues cargolades i religes 
desmuntables 

La zona habitada estarà el més allunyada possible del 
Telescopi 

 

Influència en obertures de 
portes i finestres Tota obertura 
de finestra o porta estarà 
encarada en direcció contraria al 
telescopi 

  

Edifici de Serveis 

Climatologia severa. Aïllament en parets i en llosa de 
paviment. 

Accés L’edifici constarà de 3 portes, una en el magatzem de 
doble fulla. 

 

Superfícies 
exteriors 

Evitar que reflexin calor durant l’observació nocturna. Utilitzar graves, sorra. Evitar 
voreres de formigó. 

Distribució de 
locals 

Màxima flexibilitat per canvis futurs de distribució. Estructura metàl·lica portant 
sense parets de càrrega. 
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Finalment , com a complement de la informació de partida es disposen croquis de la forma 
del edifici i la seva situació, juntament amb un esquema aproximat de cotes d’explanacions 

per situar les diferents construccions. Veure plànol PFC-P01 de Situació i Emplaçament en 

el annex D de plànols. 

4.2. Abast del projecte 

El projecte desenvolupa el càlcul estructural complert dels dos edificis: L’edifici Telescopi i 
el Residencial. Es descriu el procés de càlcul i disseny bàsic de les unions. 

El Projecte inclou el càlcul de totes les fonamentacions necessàries per a la construcció de 
les esmentades edificacions, així com el càlcul d’un dipòsit enterrat per situar el dipòsit de 
combustible per calefacció i grup electrogen d’emergència.  

El Projecte inclou també la realització de plànols executius de l’estructura i fonamentacions 
dels edificis. No formen part de l’abast d’aquest Projecte els plànols arquitectònics, 
d’interiorisme i d’acabats. 

Finalment s’estudien les principals xarxes de sanejament d’aigües negres i pluvials. 

Per portar a terme els diferents continguts del Projecte, l’autor ha utilitzat el següent 
software: 

 

Taula 4.3 – Software utilitzat per a la redacció del Projecte 

Software Versió Descripció 

Robot Millenium v.17.0 Programa de càlcul avançat d’estructures.  Matricial i elements finits. 
Càlcul lineal i no lineal, espectral, modal, dinàmic. Etc. 

Mathcad v.11 professional Programa matemàtic i d’enginyeria que permet la introducció  
explícita de fórmules, així com la derivació, integració i resolució 
d’equacions tant simbòlica com numèrica. Ha sigut utilitzar per crear 
fulles de càlcul específiques per a elements singulars. 

X-steel V.9.0 Programa de disseny d’estructures metàl·liques en 3D. Programació 
orientada a objectes. Parametrització i configuració automàtica 
d’unions. Possibilitat de realitzar plànols de conjunt, d’especejament, 
llistes de materials i generar fitxers dstv per a comunicació directa 
amb màquines de control numèric. 

Autocad 2000 Per a elaboració de plànols definitius. 

Microsoft office 2000 Diferents eines d’ofimàtica utilitzades per a la redacció de la 
memòria.  
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5. Accions sobre les edificacions 

5.1. Bases de projecte 

Les bases de projecte s’estableixen segons la normativa UNE-ENV 1991-1:1994 ‘Bases de 
proyecto y acciones en la edificación‘ que en successives referències anomenarem 

‘Eurocodi 1, part 1’. Aquesta norma es troba en l’actualitat durant el seu període transitori 
d’utilització (normativa experimental, ENV), i s’aplica conjuntament amb els Documents 
Nacionals d’Aplicació (DNA) vàlids en els països on s’executin les estructures projectades. 
En cas d’Espanya, l’únic DNA realitzat fins el moment està recollit en el annex A de la 
normativa de formigó estructural, referència bibliogràfica  [8]. 

La vida útil del projecte, període en el qual la estructura serà utilitzada pel propòsit desitjat 
tenint en compte el manteniment adequat, es considera de 50 anys, malgrat que els 
importants avanços en els camps tecnològics pugin fer pensar que aquestes instal·lacions 
poden quedar obsoletes en els propers 20 o 25 anys. En cap cas les edificacions tindran 
una consideració de temporalitat. Aquesta valoració inicial permet remarcar la importància 
de que la estructura sigui projectada de tal forma que el seu deteriorament no afecti a la 
seva durabilitat i funcionalitat, tenint en compte un adequat nivell de manteniment.  

L’emplaçament de les edificacions està per sobre dels 2.300 mts d’altura, per tant les 
condicions ambientals a les que estaran sotmeses les edificacions seran severes, de 
manera que les construccions seran robustes, concedint tanta importància a les estructures 
principals com a les secundàries. Pel mateix motiu es tindrà igualment cura del disseny dels 
sistemes i elements d’arriostrament. 

La dificultat d’accés com les condicions ambientals condicionaran la fase de muntatge, de 
manera que s’han concebut les estructures d’acer, atenent a la seva possibilitat de pre-
fabricació, lleugeresa  i facilitat de transport.. 

En quant a la resistència al foc de les estructures, segons la normativa  NBE-CPI-96, 
referència [11] , estableix per a la estructura de l’edifici residencial un grau de EF-60, 
donada en funció de la baixa ocupació, la càrrega de foc i en la disposició de les sortides i 
la llargada dels recorreguts d’emergència.  Per l’edifici Telescopi, el grau de Estabilitat al 
foc exigible és de EF-30.  No és objecte d’aquest Projecte l’estudi de les estructures 
metàl·liques a foc.  

Es realitzaran comprovacions de l’estructura en Estats Límits Últims (ELU) i en Estats 
Límits de Servei ( ELS), referits a les situacions transitòries, persistents i accidentals del 
projecte, si s’escauen. 
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En la combinació de les accions tant en ELU com en ELS, es consideraran les 

'combinacions simplificades' definides en el article 9.4.5 de l’Eurocodi 1, part 1, per les 
situacions transitòries i persistents. En la comprovació en el Estat Límit Últim : 

• situacions de projecte amb una única acció variable Q k1  

• situacions de projecte per dos o més accions variables Q k i  

on Gkj és l’acció permanent desfavorable, γGj = 1,35 per accions permanents 

desfavorables i γGj = 1,00 per accions permanents favorables. En aquest darrer cas, 

l'efecte de les accions serà també comprovat per les accions variables dominants 
utilitzant l’equació  (5.1).  

En l’Estat Límit de Servei : 

• situacions de projecte amb una única acció variable Q k1  

• situacions de projecte per dos o més accions variables Q k i  

En aquest cas, l'efecte de les accions serà també comprovat per les accions variables 
dominants utilitzant l’equació  (5.3). 

Els coeficients de seguretat parcials dels materials utilitzats en els càlculs seran els recollits 
en la següent taula resum: 

Taula  5.1 – Coeficients de seguretat parcials 

Resistència de seccions transversals classe 1,2 i 3  γM 0 = 1,00 

Resistència de seccions transversals classe 4 γM 1 =  1,10 

Resistència de l'element al vinclament γM 1 =  1,10 

Resistència d'unions, comprovació seccions netes γM 2 =  1,25 

Resistència de cargols, ròtules, soldadura, reblons, plaques γM 2 =  1,25 

Resistència frec ELU, lliscament no permès γM3 ult=  1,25 

∑
≥

+
1

1.5,1.
j
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5.2. Densitats, pesos propis i càrregues exteriors 

5.2.1. Pesos propis de l’edifici Telescopi 

Les accions gravitatòries permanents estaran constituïdes pels pesos propis de tots els 
elements resistents, el pes propi de tot material de tancament o de forjat, així com els 
pesos de tota instal·lació fixa suportada pels diferents elements estructurals analitzats. 

La cúpula exterior consisteix en una estructura compacta de fibra de vidre, amb nervis de 
reforç, completament autoportant. La fixació de la cúpula sobre l’estructura és mitjançant un 
mecanisme de cremallera que engrana amb una guia disposada a tal efecte directament 
sobre el perfil circular de suport.  

Donada la constitució de la cúpula, amb una marcada simetria, el fabricant determina que 
la càrrega exercida pel pes propi de la cúpula es pot considerar uniformement repartida per 
unitat de longitud sobre el perfil circular de suport.  

El pes propi de la cúpula facilitat pel fabricant és de 40,50 kN. La càrrega per metre lineal 
en el suport circular, de diàmetre 7,816 m serà igual a: 

El primer forjat de l'edifici telescopi tindrà un nivell d'acabat a +3.450 mm respecte la cota 
+0,0 (paviment acabat de planta baixa). Estarà constituït per un forjat de biguetes 
metàl·liques i religa transitable galvanitzada. Es detallen a continuació en forma de taula els 
pesos propis del forjat: 

Taula  5.2 – Pesos propis 1er forjat edifici Telescopi 
1 Pes propi bigues de recolzament  Programa 
2 Pes propi religa galvanitzada tipus ‘Relesa’ 25x27/40x3 0,55 kN/m2 

3 Permanent d’instal·lacions ( il·luminació, electricitat, informàtica, etc.) 0,15 kN/m2 

 Càrrega permanent total 0,70 kN/m2 

 

El segon forjat de l'edifici telescopi està definit a un nivell acabat de +6.000 mm respecte a 
la cota +0,0 (  paviment acabat de planta baixa ). Estarà constituït per un forjat de biguetes 
metàl·liques i xapa estriada galvanitzada, que dona un major grau de estanqueitat entre 
forjats. Donades la llum màxima de treball de tot el forjat, i tenint en compte la sobrecàrrega 
d’ús es pren un perfil 4-6. ( Altura total dels nervis 6 mm, altura de la xapa base 4 mm ). El 
pes propi d'aquest material a considerar és de 0,50 kN/m2. El pes total a considerar és de: 

 

ml
kN

qc 65,1649,1
)816,7(

5,40
≈=

×
=

π
 (Eq.  5.5) 
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Taula  5.3 – Pesos propis 2on forjat edifici Telescopi 
1 Pes propi bigues de recolzament  Programa 

2 Pes propi xapa estriada 4-6 0,50 kN/m2 

3 Permanent d’instal·lacions ( il·luminació, electricitat, informàtica, etc.) 0,15 kN/m2 

 Càrrega permanent total 0.65 kN/m2 

La Coberta de la zona de Servei del edifici Telescopi serà metàl·lica del tipus 'Sandwich in 
situ', no transitable, formada per dos perfils metàl·lics d'acer galvanitzat i termolacats de 
espessor 0.6 mm amb aïllament intermedi de fibra de vidre, de espessor 120 mm. El total 
de pesos propis considerats és : 

Taula  5.4 – Pesos propis coberta edifici Telescopi 
1 Xapa metàl·lica exterior d’espessor 0,6 mm  0,06 kN/m2 

2 Aïllament de fibra de vidre , fixacions, separadors, etc. 0,02 kN/m2 

3 Xapa metàl·lica interior d’espessor 0.6 mm  0,06 kN/m2 

4 Fals sostre de guix, penjat de les corretges de coberta 0,08 kN/m2 

5 Corretges de coberta  Program. 

6 Permanent d’instal·lacions ( il·luminació, electricitat, informàtica, etc.) 0,10 kN/m2 

 Càrrega permanent total 0,32 kN/m2 

 

5.2.2. Càrregues exteriors de l’edifici Telescopi 

Les càrregues exteriors o de explotació estan extretes de les recomanacions de la norma 

Eurocodi 1. Fonamentalment aquestes càrregues corresponen a càrregues uniformement 
distribuïdes, encara que també s'especifiquen els valors de les càrregues concentrades que 
poden ser determinants en casos especials. 

En el primer forjat de l'edifici Telescopi cal recordar que l'accés és completament restringit i 
puntual, destinat únicament  a tasques de manteniment. Els espais no estaran ocupats en 
permanència, per no interferir el funcionament del telescopi i la majoria d'operacions de 
control i observació es porten a terme a distància, des de la zona annexa del edifici. En els 
casos puntuals de manteniment i muntatge, la ocupació serà baixa.  No es preveu tampoc 
amuntegament d'equips o materials degut al poc espai disponible. Finalment no es 
considera sobrecàrrega de divisions interiors pels motius exposats anteriorment. 

De tot l'exposat anteriorment, es determina que el seu ús serà similar o assimilable al d'un 
local de reunió  corresponent a la categoria C1, la de més baixa ocupació, i per tant el valor 
de la sobrecàrrega d'ús valdrà : 

 
qk  ( kN/m2) Qk  (kN) 

3,0 4,0 
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El primer valor fa referència a la sobrecàrrega uniformement repartida mentre que el segon 
es tracta d’una càrrega puntual situada sobre l’element i posició més desfavorables. 
Aquestes càrregues són igualment vàlides per al 2on forjat, que té un ús idèntic. 

En la planta baixa no es preveu cap sobrecàrrega important ni en fase de muntatge ni 
d’explotació, pel que es considera una sobrecàrrega mínima repartida per superfície de: 

 
qk  ( kN/m2) 

5,0 

La coberta, es considera lleugera i no transitable i no es preveu cap sobrecàrrega d’ús 
addicional. L’acció de la neu cobreix de manera segura el pes d’un eventual trànsit de 
muntatge i manteniment. 

5.2.3. Pesos propis de l’edifici Residencial 

La coberta de l'edifici Residencial és del mateix tipus que la coberta metàl·lica lleugera de 
l’edifici Telescopi. El total de pesos propis considerats és : 

Taula  5.5 – Pesos propis coberta edifici Residencial 
1 Xapa metàl·lica exterior d’espessor 0,6 mm  0,06 kN/m2 

2 Aïllament de fibra de vidre , fixacions, separadors, etc. 0,02 kN/m2 

3 Xapa metàl·lica interior d’espessor 0.6 mm  0,06 kN/m2 

4 Fals sostre de guix, penjat de les corretges de coberta 0,08 kN/m2 

5 Corretges de coberta  Program. 

6 Permanent d’instal·lacions ( il·luminació, electricitat, informàtica, etc.) 0,10 kN/m2 

 Càrrega permanent total 0,32 kN/m2 

 

Els forjats intermedis són del tipus mixt, de xapa col·laborant i formigó. S'escull un perfil 
metàl·lic tipus RD/70, fabricat per la empresa Coperfil Group SA. El cantell total del forjat és 
de 120 mm corresponents a 70 mm de perfil metàl·lic i 50 mm de capa de compressió.  El 
pes propi del perfil més la llosa és de 2,16 kN/m2.  

El paviment dels diferents forjats es preveu a base de gres, amb un gruix total, inclosa la 
capa d’anivellació, de 50 mm.  

Taula  5.6– Pesos propis forjats edifici Residencial 
1 Perfil col·laborant + formigó ( RD70-120mm) 2,16 kN/m2 

2 Paviment  + capa de anivellació (50 mm) 0,80 kN/m2 

3 Fals sostre de guix  0,08 kN/m2 

4 Bigues metàl·liques de forjat Program. 

5 Permanent d’instal·lacions ( il·luminació, electricitat, informàtica, etc.) 0,15 kN/m2 

 Càrrega permanent total 3,19 kN/m2 
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Les parets de tancament es preveuen de tipus lleuger, formades per perfils  galvanitzats, 
aïllament de llana de roca i tancament triple de ‘pladur’ o similar. El pes del conjunt es 

quantifica en 0,30 kN/m2. Tal i com s'estableix en l’apartat corresponent de l'Eurocodi 1, 
les parets, excepte les façanes exteriors, es consideren elements que poden patir canvis 
durant la vida útil del edifici, i recomana considerar-les com a una sobrecàrrega, en contes 
d'un pes propi.  

 

5.2.4. Càrregues exteriors de l’edifici Residencial 

Cal diferenciar en l'edifici Residencial els usos del forjat superior, de l'ús dels forjats de les 
plantes –1 i -2. En el superior, es disposa d'un espai sense particions fixes, amb la finalitat 
de ser polivalent. En aquest cas es contempla la possibilitat de acumulacions importants de 
gent pel fet de poder-se portar a terme conferències, seminaris, reunions més o menys 
nombroses.  Es decideix aplicar les sobrecàrregues corresponents a un edifici de categoria 
C5 (àrees de concentració de persones amb possibilitat de sobre-ocupació)  : 

Taula  5.7– Càrregues exteriors 1er forjat edifici Residencial 
 qk forjat 1 ( kN/m2) Qk forjat 1 (kN) 

Sob. d'ús 5,0 4,0 

Tabiqueria 1,0 - 

 

Els altres dos forjats inferiors es destinen exclusivament a un ús de residència o hotel i es 
consideren les sobrecàrregues corresponents a edificis de categoria A ( àrees domèstiques 
i residencials ) : 

Taula  5.8– Càrregues exteriors forjats –1 i –2 edifici Residencial 
 qk forjat 2,3 ( kN/m2) Qk forjat 2,3 (kN) 

General 2,0 2,0 
Escales 3,0 2,0 
Balcons 4,0 2,0 
Tabiqueria 1,0 - 

 

5.3. Càrregues de neu 

5.3.1. Sobrecàrrega característica sobre el terreny 

Per a la determinació de les accions exercides per la neu s’han seguit, excepte quan 

s’expressi el contrari, les recomanacions de la norma ENV-1991-2-3 [4] juntament amb les 

actualitzacions reflexades en el Document Nacional d’Aplicació publicat com annex en la 

norma EHE98 [8].  En el seu annex A, es recullen els valors característics de la 
sobrecàrrega de neu en el terreny pel territori espanyol, que ha  calgut extrapolar ja que  la 
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esmentada normativa dona valors fins als 2.000 m d’altitud mentre que les edificacions 
objecte del present Projecte estan localitzades a una altura promig de 2.340 m sobre el 
nivell del mar. 

Paral·lelament s’han consultat normatives europees de reconegut prestigi.  

Segons l'annex A de la instrucció espanyola de formigó armat, [8], en la Taula A15.1, es fa 
una divisió del territori espanyol en 4 zones climàtiques diferents ( I a IV ). La zona IV és la 
corresponent a la Cordillera Penibética y Islas Canarias i estableix per a una altitud de 
2.000 mts una sobrecàrrega característica de neu en el terreny, sk, de 4,80 kN/m2, valor 

superior al recomanat per la norma NBE-AE-88, d'obligat compliment. Si es representen 
gràficament els valors de la càrrega de neu en funció de la altura, de cara a fer una 
extrapolació, s’observa que la corba no  és uniforme: 

Corba completa Zona IV

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

500 1000 1500 2000 2500

Altitud (m)

sk
 (

kN
/m

2)

Valors normatius

 

Es realitza doncs la extrapolació per valors a partir de 1500 m d’altura, que és a partir d’on 
es segueix una forma exponencial més contínua. Es mostra en la següent figura la corba 
de tendència exponencial i l’expressió que la defineix. El paràmetre de regressió és de 
0,9997, de manera que indica que la regressió és molt aproximada a la corba real. 

Fig.  5.1. Gràfic de la càrrega de neu en funció de la altitud 
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Gràfic d'extrapolació
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Aplicant el valor de l’altura de  2.340 mts en la corba de tendència exponencial, obtenim un 
valor de  : 

 

Aquest valor es considera segur ja que si bé no es disposen registres de precipitacions de 
neu de més de 20 anys en el proper observatori meteorològic del Roque de los Muchachos, 
en aquests 20 anys no es té constància de cap precipitació de més de 30 cm de neu.  
No es considera la sobrecàrrega de neu com accidental, degut a que no és excepcional en 
la zona on està situat el projecte, i el seu valor característic en la coberta es dedueix de la 
següent expressió: 
 

On ce i ct  són respectivament els coeficients d’exposició i tèrmic, i valen 1,0 habitualment, i 

µi són els coeficients de forma de la càrrega de neu, i representen les diferents formes 

d'acumulació de neu possibles.  

2
23400015,00015,0 23,72162,02162,0

m
kNees x

k =⋅=⋅= ×⋅  (Eq.  5.6) 

kteik sccS ×××= µ  (Eq.  5.7) 

Fig.  5.2. Gràfic de la zona d’extrapolació exponencial 
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5.3.2. Factors de forma de l’edifici Residencial: 

L’edifici Residencial té una coberta cilíndrica de radi 14,70 m, amb una corda ‘ l ’ de 16,30 
m i una altura ‘h’ de 3,5 m. El lliscament de la neu no està impedit. Es consideren dues 

situacions de coeficients de forma per cobertes cilíndriques, segons l’Eurocodi 1, 
referència [4], en el seu apartat 7.3: 

1.- Una distribució uniforme amb factor de forma de µ1 = 0,8. 

2.- Una distribució triangular asimètrica amb valors : 

i : 

En tots dos casos, la càrrega s’aplica a tota la superfície de la coberta, ja que en cap cas es 
supera l’angle de 60º respecte de la horitzontal que comportaria la impossibilitat de la 
acumulació de la neu. Per simplicitat, es considerarà una càrrega puntual equivalent en 
contes de les distribucions triangulars recomanades. Tenint en compte una separació  entre 
pòrtics de 5 mts, els valors de les càrregues puntuals equivalents per pòrtic és de:  

i : 

 

5.3.3. Factors de forma de l’edifici Telescopi: 

La geometria esfèrica no està tractada en la normativa [4], però es fa la simplificació de 
considerar els mateixos coeficients d’una coberta cilíndrica esmentats anteriorment. L’única 
diferència és que no s’apliquen en plans paral·lels si no en plans radials respecte al eix de 
la cúpula.  En la cúpula no hi ha cap element que impedeixi el lliscament de la neu. De les 
dues possibles distribucions proposades en el apartat anterior, la que proporciona una 

major càrrega total de neu és la que considera un factor de forma uniforme de µ1 = 0,8. 

Es considera l’acció de la neu aplicada en la superfície per la qual l’angle de la cúpula no 
supera els 60º d'inclinació amb la horitzontal, segons esquema adjunt: 

 

0,2347,2
3,16
5,3

102,0102,0 22 ≤=×+=×+= µµ amb
l
h

 (Eq.  5.8) 

0,10,25,05,0 23 =×=×= µµ    (Eq.  5.9)

kNmSlS k 325,2895)5,0(
2
1

22 =×××××= µ     (Eq.  5.10)

kNmSlS k 662,1445)5,0(
2
1

33 =×××××= µ     (Eq.  5.11)
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Es determina la superfície en projecció horitzontal de diàmetre ‘L’ : 

La càrrega total de neu és : 

 

que correspon, considerant un diàmetre mig del perfil superior de la cúpula de 7.816 mm,  a 
una sobrecàrrega lineal per longitud de recolzament de cúpula de: 

ml
kN

m
kN

S 6,9
816,7

845,235
=

×
=

π
                (Eq.  5.14) 

L'angle de la coberta del mòdul de Serveis és de 15º, inferior als 60º. Per tal de que no es 
produeixin despreniments de tota la placa de neu acumulada es disposen ancoratges de 
neu, pel que no podem considerar que la neu llisca sense cap obstacle. En aquest cas el 
coeficient de forma no podrà ser mai inferior a 0,8. Cal considerar doncs els següents 
factors de forma, per a la coberta a dos aigües  simètriques: 

 

mrL 271,7)º30cos198,4(2)º30cos(2 =××=××=     (Eq.  5.12)

kN
d

sS k 845,235
4

2

2 =×××= πµ     (Eq.  5.13)

Fig.  5.3. Zona d’acumulació de neu en la cúpula 
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Taula 5.9 – Factors de forma per a coberta a dos aigües 

Angle d'inclinació de la coberta 0º < α < 15º 

Coeficient de forma µ1 0,8 

Coeficient de forma µ2 0,8  

 

Es consideren les combinacions de les disposicions següents: 

1)  la càrrega de neu repartida en tota la coberta amb un coeficient de forma µ1 = 0,8. 

2) la càrrega de neu repartida solament en una versant amb un coeficient de forma de: 

Entre la zona de la cúpula i la coberta inferior es considera que hi ha un canvi brusc de 
nivells que pot comportar una acumulació de neu com es defineix en l'article 7.4 de la 

norma de referència [4]. De forma esquemàtica es defineixen en la següent figura els 

diferents factors de forma a considerar en la zona propera al canvi de nivells: 

 
 

 

 

En aquest cas µ1 és el coeficient de forma de la coberta inferior no afectada per la 

acumulació de neu que prové del nivell superior i val 0,8. El valor de µ2 es pren com el 

coeficient de forma màxim de la coberta inferior i que es situa en la zona més propera a la 
coberta superior que pot provocar els despreniments. Es determina a partir de dos 
coeficients de forma. El primer és degut al lliscament de la neu i té un valor del 50% del 

4,08,05,02 =×=µ  (Eq.  5.15) 

Fig.  5.4. Definició de factors de forma en acumulacions de neu 
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coeficient de la coberta superior, ja que la pendent de la zona alta és superior a 15º. Per 
tant: 

El segon coeficient és degut a les acumulacions degudes al vent i es calcula amb la fórmula 
següent: 

 amb les restriccions : 

on la densitat de la neu s’ha considerat de 2,0 kN/m³,  i a més: 

La longitud d’acumulació de neu a partir de la zona propera a la zona alta es defineix 
segons la següent expressió: 

valor que compleix amb la limitació imposada de : 

Finalment obtenim el factor de forma de la zona més carregada: 

5.3.4. Acumulacions de neu en voladissos: 

Les diferents edificacions disposen d’elements de coberta en voladís, per tant s’ha de 
considerar una càrrega lineal deguda a l'acumulació de neu. Segons el D.N.A aquesta 
càrrega te un valor de: 

4,08,05,0 =×=sµ     (Eq.  5.16) 
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wµ     (Eq.  5.17) 

14,1139,1
1,7

045,4
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h
γµ     (Eq.  5.18) 

0,48,0 << wµ     (Eq.  5.19) 

mhLs 09,8045,422 =×=×=     (Eq.  5.20) 

mLm s 155 <<     (Eq.  5.21) 

54,14,014,12 =+=+= ws µµµ     (Eq.  5.22) 
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on la densitat de la neu s’ha extrapolat linealment de la taula que facilitada en el mateix 
D.N.A., que només cobreix fins a 2.000 m d’altitud i te un valor de 3,6 kN/m³. 

5.4. Càrregues de vent  

5.4.1. Pressió eòlica de referència 

El D.N.A., així com l’Eurocodi 1, deixa fora d’aplicació les edificacions per sobre dels 2.000 
mts de altitud, i recomana un estudi més particularitzat. La velocitat de referència igualment 
proposada per a la zona que cobreix les illes Canàries és de : 

Valor que clarament és insuficient.  Al valor anterior de velocitat de referència cal aplicar un 
coeficient de exposició, Ce, que té en conte la rugositat del terreny, la topografia, al altura 
sobre el terra i la distribució de les ràfegues, però aquest coeficient no contempla 
satisfactòriament les particularitats d’aquest projecte. 

S’han consultat addicionalment diferents normatives europees en referència a les accions 

de vent, i els estudis més detallats es reflexen en la normativa francesa DTU NV65 . 

‘Regles definissant les effects de la Neige et du Vent sur cles constructions et 

anexes’ referència bibliogràfica [1]  

La norma té la particularitat respecte d’altres reglaments en que diferència entre accions o 
càrregues normals i extremes. Les primeres s’utilitzen en el dimensionament normal de la 
estructura tenint en compte el estats Límit de Servei. Les accions considerades 
corresponen a aquells valors que poden ser esperats amb una probabilitat fixada una o 
vàries vegades per any. Les segones s’haurien de considerar com una càrrega accidental 
màxima que es pot produir durant la vida útil de la construcció, tenint només en compte 
l’estat Límit Últim. Les accions així considerades són aquelles que tenen una probabilitat 
convenientment fixada de que es produeixin una sola vegada durant la vida útil de la 
construcció. 

Aquesta normativa fixa un límit superior per a la càrrega de vent en edificacions situades en 
zones especialment exposades o singulars, i es prenen aquests valors per al càlcul de les 
diferents construccions. En el capítol 1,246 de la citada norma es fa esment del valors 
màxims mai superats per a qualssevol tipus de topografia i que corresponen a : 
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Taula 5.10 – Valors recomanats com a límit superior de cop de vent 

Tipus de vent Pressió dinàmica màxima 

(daN/m2) 
Velocitat 

(m/s) 

Velocitat  

(Km/h) 

Normal 170 52.6 190 
Extrema 297.5 69.6 250.5 

 

En ser un valor alt i donada la geometria de les estructures, poc susceptibles de provocar 
excitacions dinàmiques, es consideren aquests valors com la càrrega de vent de càlcul. 

Des d’aquest punt de vista, la pressió dinàmica màxima indicada es correspon al valor que 
el D.N.A. defineix com : 

ja que incorpora les correccions que aporta el coeficient de exposició. 

A partir de les relacions entre l’altura dels edificis i l’ample o la profunditat dels mateixos es 
conclou que les estructures no són susceptibles de provocar excitacions dinàmiques. 
Fenòmens com ‘flameig’, divergència, etc, queden descartats d’inici segons comprovacions 
de l’article 9.4 de la norma [5].  

 

5.4.2. Coeficients aerodinàmics del l’edifici Telescopi 

La pressió neta del vent sobre les superfícies de les edificacions serà la suma algebraica, 
amb signe,  de les pressions internes i externes.  

En el mòdul de Serveis, es determinen per separat els coeficients aerodinàmics en façana i 
en coberta. 

 La coberta és a dos aigües i de planta rectangular, cas desenvolupat en la normativa de 

referència. La coberta es divideix en diferents zones segons la taula 10.2.4 de l’Eurocodi 

1, referència [4]  , mentre que l’altura de referència es pren com: 

Els coeficients aerodinàmics obtinguts en les dues direccions perpendiculars de l’edifici són: 

 

 

 

 

)(zcqq erefe ×=  (Eq.  5.25) 

º1594,3 === αmhze  (Eq.  5.26)
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Taula 5.11 – Coeficients aerodinàmics de la coberta del mòdul de serveis 

Direcció del vent  θ = 0º Direcció del vent  θ = 90º 

Cpe,10 F Cpe,10 G Cpe,10 H Cpe,10 I Cpe,10 J Cpe,10 F Cpe,10 G Cpe,10 H Cpe,10 I 

-0,9 -0,8 -0,3 -0,4 -1,0 -1,3 -1,3 -0,6 -0,5 

+0,2 +0,2 +0,2 -0,4 -1,0     

 

Les façanes del edifici són verticals i la planta rectangular. En totes les façanes l’altura de 
l’edifici és menor que l’ample de la superfície exposada a vent, i per tant, s’ha de considerar 
com a altura de referència l’altura total de l’edifici. No es consideren forces de fregament, 
que actuarien en construccions exemptes i allargades. Totes les superfícies exposades al 
vent són superiors als 10 m². Per a les dos façanes principals, els coeficients de pressió 
externa s’interpolen linealment de la taula 10.2.1 de la normativa [4] en funció de la llargada 
del edifici i la seva altura i valen: 

  
Taula 5.12 – Coeficients aerodinàmics de les façanes del mòdul de serveis 

 
L’orografia del terreny i el disseny de façanes permeten considerar que la permeabilitat de 
les façanes d’aquest edifici és nul·la, excepte en la façana que no dona al terreny, on es 
disposen les portes i algunes finestres. Tal i com recomana la norma, en edificis tancats 
amb particions interiors i forats de finestres considerem com a coeficients de pressió 
interna: 
 

 

Els coeficients eólics de la zona cilíndrica vertical es determinen a partir de les 

recomanacions descrites en el capítol 10.8 de la normativa Eurocodi 1. Els coeficients 
aerodinàmics per a seccions circulars depenen del numero de  Reynolds, Re , que es 
determina mitjançant la expressió: 

614,7
94,3

0,30
23,2

94,3
79,8 21 ====

h
d

h
d

      (Eq.  5.27) 

d / h Cpe,10 A Cpe,10 B Cpe,10 C Cpe,10 D Cpe,10 E 

2,23 -1,0 -0,8 -0,5 +0,79 -0,3 

>4 -1,0 -0,8 -0,5 +0,70 -0,3 

5,08,0 −== pipi CC       (Eq.  5.28)
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on b és el diàmetre de la zona cilíndrica, vm (ze) la velocitat mitja del vent i ν la viscositat 

cinemàtica de l'aire, de valor 15. 10-6 m2/s. El valor de nombre de Reynolds és: 

Els coeficients de pressió externa cpe en cilindres circulars venen donats per al expressió : 

 

El coeficient cp,0  de pressió externa per esbeltessa λ infinita es determina per interpolació 

de la següent taula i figura: 

 

 

 

 

Interpolant linealment els valors indicats en la normativa, es tenen les següents 
característiques, segons nomenclatura de la fig. (5.5): 

 

v
zV

bR em
e

)(
×=       (Eq.  5. 29).  
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26

1028,38
1015

6,69
396,8 ×=

×
×=

−

s
m
s

m
mRe      (Eq.  5.30)

λαΦ×= 0,ppe CC      (Eq.  5.31)

Fig. 5.5. Distribució de pressions en cilindres per diferents rangs de Re i per esbeltesa infinita 
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Taula 5.13 – Coeficients aerodinàmics del cilindre del Telescopi 

Re αmin cpo,min αA cpo,h 

2 .106 88 -1,9 120 -0,7 

38,28 . 106 85 -1,8 117 -0,72 

107 75 -1,5 105 -0,8 

 

on αmin és l’angle que posiciona el punt de pressió mínima; cpo,min  és el valor del coeficient 

eòlic de pressió mínima ( succió màxima ) ; αA  és l’angle de posició del punt a partir del que 

la distribució de pressions és constant; finalment cpo,h  és el coeficient eòlic base de pressió 

de vent. El factor de reducció d’esveltesa Φλα  per a cada una de les diferents zones 

val : 

que correspon a la zona no afectada pel canvi de signe de les pressions. Per aquesta zona 
s’obté un coeficient de pressió externa de : 

Per al la resta d’angles el factor de reducció d’esbeltessa val: 

Per estructures cilíndriques reposant en el terra, de dimensió horitzontal més gran que l’ 
altura, l’esbeltessa efectiva ve donada per la següent expressió: 

L'altre paràmetre que es necessita per a la determinació del factor de reducció d’esveltesa 
és la solidesa, que dona una mesura de la quantitat de forats que té la secció resistent 
normal al vent. La solidesa es defineix com el quocient entre l'àrea projectada dels 
elements i l'àrea total que ocupa l'element,  i en el cas de parets opaques sense obertures 

és igual a 1,0. Com es pot comprovar en el següent gràfic el valor obtingut de  Φλ  val 0,61. 

 

 

 

 

ooo 36036000,1 ≤≤−≤≤=Φ ααααλα AA entreiper      (Eq.  5.32) 

8,10,18,1min,0min, −=×−=Φ×= λαppe CC     (Eq.  5.33)

AAper αααλλα −≤≤Φ=Φ o360      (Eq.  5.34)

113,1
545,7
396,8

===
m
m

b
lλ      (Eq.  5.35)
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Es conclou que en la zona de canvi de flux, corresponent a la part a sotavent del cilindre 

delimitada pels angles αA ( entre 117º i  243º ) el coeficient de pressió externa te el valor 

següent: 

La cúpula semi-esférica, també exerceix una força sobre la estructura, degut a la incidència 
del vent.    La cúpula es divideix en tres zones; A, B i C. Els corresponents coeficients eòlics 
es treuen de la taula 10.2.10, en funció de la relació de la corda de la esfera i la seva 
amplada , en aquest cas el diàmetre: 

i la relació : 

Els coeficients obtinguts són: 

 

 

 

44,061,072,0,0 −=×−=Φ×= λhppe CC      (Eq.  5.36)

5,0=
d
f

     (Eq.  5.37)

987,0=
d
h

     (Eq.  5.38)

Fig.  5.6. Factor de reducció d’esveltesa λ en funció de la solidesa  
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Taula 5.14 – Coeficients aerodinàmics de la cúpula del Telescopi 

f / d h / d Cpe,10 A Cpe,10 B Cpe,10 C 

1,0 0,987 -0,8 -1,3 -0,5 

 

com en l’ apartat anterior es consideren uns coeficients de pressió interna de: 

 

5.4.3. Coeficients aerodinàmics de l'edifici Residencial  

La coberta de l’edifici Residencial és cilíndrica amb base rectangular, cas desenvolupat en 
la normativa de referència en el seu apartat 10.2.8. La altura de referència es pren com: 

on la ‘h’ és la altura a la que es situa el començament de l’arc de la coberta. En el cas del 
edifici edificat sobre la falda de la muntanya podem tenir dues ‘h’ en funció del costat des  
d’on actuï el vent. El valor ‘f’ és la altura de la corda de la coberta. Per poder aplicar els 
coeficients de pressió de la taula 10.2.9 que apareix en la norma s’ha de complir que: 

i per al vent incidint en l’altre façana: 

La coberta es divideix en 3 zones; A, B i C. La pressió de vent és decreixent en cada una 
de les zones, essent més elevada en el costat d’incidència del vent.  Els coeficients eòlics a 
aplicar són funció de les relacions geomètriques : 

 

 

On ‘d’ és el ample del arc o pòrtic i ‘l’ és l’ample de l’edifici transversal a la direcció del vent. 

 

5,08,0 −== pipi CC      (Eq.  5.39) 

2
f

hze +=  (Eq.  5.40) 

1069,1
.6,32,11
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≤=
+
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l
      (Eq.  5.41)

1095,7
.6,375,5
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2

≤=
+

=
+ mm

m
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l
      (Eq.  5.42)

22,0
3,16
6,3

==
m
m

d
f

 (Eq.  5.43) 

5,0736,0
3,16

121 ≥==
m

m
d
h

 (Eq.  5.44) 
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De la fig. 10.2.9 de la normativa s’obtenen els valors de: 

Taula 5.15 – Coeficients aerodinàmics de la coberta del edifici Residencial 
f / d h / d Cpe,10 A Cpe,10 B Cpe,10 C 

+0,10 
0,22 0,736 

-0.95 
-0,90 -0.40 

+0,15 
0,22 0,36 

-0,95 
-0,90 -0.40 

 

La diferència de valors entre el coeficient ‘A’ a pressió i succió fa que considerem solament 
el de succió per al càlcul de la estructura, en ser més desfavorable.  

Les façanes de l’edifici són verticals i la planta rectangular. En totes les façanes l’altura de 
l’edifici és menor que l’ample de la superfície a vent, i per tant, s’ha de considerar com a 
altura de referència l’altura total. No es consideren forces de fregament, que actuarien en 
construccions exemptes i allargades. Totes les superfícies exposades al vent són superiors 
als 10 m². Per a les dos façanes principals, els coeficients de pressió externa s’interpolen 
linealment i són: 

i : 

Taula 5.16 – Coeficients aerodinàmics de la façana del edifici Residencial 

 

Es  consideren  com a coeficients de pressió interna els definits anteriorment: 

 

5.4.4. Coeficients eòlics segons la Norma francesa NV65 

Les normes no poden ser usades de manera parcial i de forma mixta amb altres 
reglamentacions per problemes de consistència.  Es determinen els coeficients eòlics que 

36,1
12

3,16

1

==
h
d

     (Eq.  5.45)

80,2
83,5
3,16

2

==
h
d

     (Eq.  5.46)

d / h Cpe,10 A Cpe,10 B Cpe,10 C Cpe,10 D Cpe,10 E 

1,36 -1,0 -0,8 -0,5 +0,79 -0,3 

2,80 -1,0 -0,8 -0,5 +0,70 -0,3 

5,08,0 −== pipi CC       (Eq.  5.47)
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recomana la norma francesa [1] i es verifica quin grau de proximitat experimenten respecte 

als proposats per la norma Eurocodi 1.  

Per a la coberta del edifici Telescopi, s’utilitza el mètode simplificat per a construccions de 
planta rectangular. 

Es comprova que es compleixin les restriccions inicials de validesa del mètode, i en ser 
aquesta verificació afirmativa,  els valors de pressió per a parets verticals per construccions 
normals resulten ser: 

 

Taula 5.17 – Coeficients aerodinàmics coberta Telescopi (NV65 ) 

 

Valors que són equivalents o inferiors als obtinguts segons les recomanacions de 

l’Eurocodi 1.   

Igualment es realitza la determinació dels coeficients per a cobertes corbades i esfèriques i 
la màxima variació que s’observa en els coeficients totals aplicats a un tancament és del 
7%, i per tant es considera acceptable i del costat de la seguretat l’aplicació dels coeficients 

del Eurocodi 1 conjuntament amb la càrrega màxima de vent de la normativa francesa. 

5.5. Accions tèrmiques 

En el present Projecte no hi ha cap dimensió de cap dels edificis que justifiqui l'ús de juntes 
de dilatació ( 40 mts ) però es tindran en compte els efectes tèrmics, donades les 
restrictives condicions d'us especialment de la cúpula. 

L’estructura metàl·lica situada en el telescopi estarà parcialment exposada a la intempèrie, 
si bé no estarà directament exposada a la radiació directa del sol. De tota manera es 
considerarà una variació de temperatura per a estructures exposades de : 

mentre que per a les estructures protegides el increment de temperatura serà de: 

 

Zona Cpe Cpi1 Cpi2 Cp1= Cpe-Cpi1 Cp2= Cpe-Cpi2 

Paret A vent +0.80 +0.80 -0.50 +0.00 +1.30 

Paret Sota vent -0.30 +0.80 -0.50 -1.10 +0.20 

Coberta a Vent -0.60 +0.80 -0.50 -1.40 -0.10 

Coberta sota vent -0.37 +0.80 -0.50 -1.17 -0.87 

º30int ±=∆ emperieT       (Eq.  5.48)

º15±=∆ protegidesT       (Eq.  5.49)
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El valor del coeficient de dilatació tèrmica de l'acer laminat és  0,000012 m/m ºC. 

 

5.6. Accions induïdes per grues i maquinària 

En el segon forjat de l'edifici Telescopi estarà preparat per a una grua telescòpica per a 
tasques de muntatge de l'equip d’òptiques i per a tasques de manteniment,  fixada 
directament a un dels pilars que forma la estructura exterior del edifici del telescopi.  

La funció d'aquesta grua és la d’elevar durant la fase de construcció l’equip d’òptiques per a 
la seva instal·lació dins del cos del telescopi. També es podrà utilitzar en el cas que sigui 
necessari efectuar el manteniment o reparació d’aquests equips. Aquesta càrrega, 
perfectament determinada i coneguda correspon al pes màxim de l’equip a aixecar i és de 
4,5 kN, però de cara al càlcul estructural es considerarà el pes màxim que pot aixecar la 
grua instal·lada. La grua de braç telescòpic permet les següents relacions entre càrrega 
elevada i distància de treball: 

 

Taula 5.18 – Reaccions de la grua segons la posició del braç 
Llum de treball 

(m) 

Càrrega màxima 

(kN) 

Moment en suport 

(kN.m) 

1,3 17,50 22,75 

2,3 10,40 23,92 

3,3 7,50 24,75 

4,3 5,60 24,08 

 

Tant la càrrega com el moment en el suport inclou el propi pes de la grua.  Les càrregues 
que genera la grua en el seu funcionament es consideren directament aplicades al pilar de 
la estructura indicat en els corresponents plànols estructurals. 

Per determinar la càrrega més desfavorable sobre la estructura es determinaran les 
reaccions per a 3 posicions diferents. S'estableixen, com s'indica en la figura 5.7, els dos 
casos extrems de treball, a 0º i a 75º, a més d'un cas mig a 45º. El moment flector es pot 
descompossar en els dos eixos principals del pilar sobre el que està aplicat ( Myy, Mzz ). 
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Els valors del moment de reacció es determinen projectant el moment de la grua pel sinus i 
cosinus de l'angle que forma segons la figura precedent: 

 

Taula 5.19 – Reaccions de la grua segons la posició del braç 
Cas angle Mmax ( kN m ) Myy (kN m ) Mzz ( kN m) 

Cas 1 0º 25,0 25,0 0,0 

Cas 2 45º 25,0 17,67 17,67 

Cas 3 75º 25,0 6,47 24,14 

No es preveu que l’elevació d'aquests equips pugui ser brusca o dinàmica, ja que la pròpia 
fragilitat dels equips fa que tota operació de manteniment es realitzi amb molta cura. Per 
aquest motiu no es considera cap coeficient de majoració dinàmica o d’impacte. 

 

5.7. Accions sísmiques 

L'estudi de les accions sísmiques es desenvolupa segons la normativa d'obligat compliment 

NCSE-02, Norma de Construcción Sismoresistente: Parte General i Edificación. 

Fig.  5.7. Esquema de posicions de treball de grua  
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Les construccions incloses en el present Projecte es classifiquen com de normal 
importància, ja que es considera que la seva destrucció per un terratrèmol podria provocar 
importants pèrdues econòmiques. Del mapa de perillositat sísmica s'extreu el valor de la 
acceleració sísmica bàsica, ab, valor característic de la acceleració horitzontal de la 
superfície del terreny, corresponent a un període de retorn de 500 anys. 

Segons el mapa de perillositat sísmica, les illes canàries tindrien un valor de: 

La acceleració sísmica de càlcul, ac , es determina per la expressió: 

El coeficient ρ  depèn del període de vida en anys pel que es projecta la construcció. El 

període de vida de les diferents edificacions es considera de 50 anys. 

En aquest cas, essent ac  < 0.06 g i la construcció de normal importància, l'article 1.2.3. de 

la citada normativa estableix que la aplicació d'aquesta norma no és obligatòria. Es 
considera que una acceleració sísmica de càlcul inferior a 0,06g no genera sol·licitacions 
més desfavorables que la resta d’hipòtesis de càrrega, donada la diferència de coeficients 
de seguretat i accions simultànies que cal considerar en cas de sisme.  

 

5.8. Càrregues accidentals de muntatge 

Es considerarà sobre les corretges de coberta d’ambdós edificis, per ser un tipus de 
coberta lleugera, una sobrecàrrega puntual de 1,50 kN en el punt més desfavorable, 
corresponent a el pes dels operaris o acumulació de material durant la fase de muntatge. 
Aquesta càrrega es considera accidental i no es combinarà ni amb vent ni neu. 

La posició més desfavorable per a les corretges de coberta és el centre del primer tram, ja 
que per a bigues contínues és el que produeix la fletxa màxima. 

 

gab ×= 004,0       (Eq.  5.50) 

bc aa ×= ρ       (Eq.  5.51) 

gaa
t

bc ×==== 04,00,10,1)
50

( 37,0ρ       (Eq.  5.52) 
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6. ESTRUCTURA METÀL.LICA DE L’EDIFICI 

TELESCOPI 

6.1. Introducció 

L’edifici Telescopi està format per dos sub-estructures clarament diferenciades. La primera 
és l’estructura que alberga pròpiament el Telescopi astronòmic, de forma cilíndrica i 
rematada per una cúpula de fibra de vidre. La segona és l’estructura del mòdul de Serveis, 
annex al Telescopi i de planta rectangular, on es disposen la majoria d’equipaments de 
subministrament, control i lectura de dades proporcionades pel telescopi. A més, aquesta 
zona ha de servir per dotar de confort al equip de científics que estiguin al càrrec de la 
observació ( WC, mini cuina, zona de descans, etc ). Les dues sub-estructures són 
estructuralment independents entre elles, i especialment la del Telescopi, és completament 
independent de el instrumental d’observació. 

X
Y

Z

 

 

 

 

Fig.  6.1. Esquema estructural de l’Edifici Telescopi 
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6.2. Sub-estructura del Telescopi 

6.2.1. Descripció general 

L’edifici del Telescopi està pensat i dissenyat fonamentalment per protegir la instrumentació 
i al mateix temps evitar interaccions de cap mena amb el Telescopi, ja que això afectaria a 
les observacions. Cal tenir en conte que un telescopi és un instrument especialment delicat 
i sensible, i tant les vibracions com les condicions climàtiques el poden influenciar de 
manera apreciable fins al punt d’invalidar les observacions realitzades.  

Es disposa el telescopi en el centre del edifici, sobre un pilar de formigó suportat en una 
fonamentació especialment dissenyada, completament independent de la fonamentació i 
estructura de l’edifici. La forma de l’edifici es cilíndrica, i els pilars es disposen  en forma 
radial en el seu sentit de màxima resistència perpendicular a la façana. Els pilars 
s’encasten a la fonamentació.  

La primera funció dels pilars és la de servir de suport de tota la estructura secundària de 
façana, formada per corretges horitzontals corbades disposades horitzontalment. 

En segon lloc, en els pilars descansen dos entreplantes o forjats tècnics que tampoc tenen 
cap contacte amb el nucli central per no transmetre cap vibració. Aquests forjats, lliguen 
horitzontalment els pilars de façana en dos punts a cotes +3,48 m.  i +6,35 m, donant 
solidesa al conjunt i transmeten els esforços de vent dels pilars més sol·licitats a la resta de 
pilars de la estructura. Per salvar la zona central destinada  al Telescopi sense interferir, es 
disposen dues bigues principals bi-recolzades que creuen tot el nivell sense interferir en el 
nucli central i sobre les que es suporten la resta de les biguetes de cada planta. Aquestes 
dues bigues de cada nivell es recolzen en un total de 4 pilars, que seran els que reben la 
major càrrega vertical.   

Finalment en el nivell +7,48 m. es disposa una biga o corona circular, recolzada a sobre 
dels pilars, per suportar la cúpula autoportant de fibra de vidre, que confereix també 
rigidesa a nivell del cap dels pilars.  

Com a càrrega especial, un dels pilars està preparat per al funcionament  d’una grua 
definida en el precedent capítol de càrregues. Per raons constructives s’han igualat tots els 
perfils dels pilars, pel que seria factible en un futur canviar el posicionament d’aquesta grua. 

Com a arriostrament lateral de l’estructura cilíndrica es disposen creus d’arriostrament en 
quatre costats de forma simètrica. 
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Inicialment es suposa que en la interacció de la estructura amb el sòl, aquest es comporta 
de manera rígida, considerant els recolzaments com perfectament rígids. Aquest supòsit és 
raonable ja que la majoria d’estructures recolzen directament sobre l’estrat rocós. En els 
casos susceptibles de que la fonamentació recolzi sobre reomplert es determinarà 
l’assentament corresponent a cada recolzament i en funció del seu valor, es decidirà 
incorporar aquest assentament com a desplaçament imposat a la estructura. En tots els 
casos analitzats, aquest assentament s’ha demostrat com no significatiu, ja que la variació 
d’esforços sempre ha sigut inferior al 5% i no ha provocat cap canvi en el dimensionament 
dels elements. 

X Y

Z

 

 

 

6.2.2. Imperfeccions inicials 

6.2.2.1. Imperfeccions en pilars 

Les imperfeccions inicials afecten a tots els elements de l’estructura que treballen a 
compressió, essent els pilars els elements més afectats. Les imperfeccions inicials es 
consideren com forces laterals equivalents i es determinen en funció de la força vertical 
aplicada a l’element en qüestió d’acord amb l’expressió: 

Φ×= SdSdimp VF ,       (Eq.  6.1) 

Fig.  6.2. Vista  del model inicial de la estructura del Telescopi 
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on  Φ és la imperfecció angular i es determina mitjançant l’expressió : 

Els diferents coeficients ‘k’ depenen del nombre de pilars i pisos del pòrtic que col·laboren 
en la resistència enfront esforços horitzontals. En aquest edifici no es pot parlar pròpiament 
de pòrtic principal, però sí que podem considerar que els 12 pilars estan col·laborant en la 
resistència enfront esforços horitzontals de forma conjunta i per tant : 

En quan al coeficient que depèn del nombre de pisos, degut a que es decideix articular 
totes les unions, no es consideren cap dels pisos en la resistència enfront esforços 
horitzontals i en aquest cas s’agafa el coeficient màxim que s’obté de  considerar ns igual a 
1. Per tant: 

Finalment: 

Com a simplificació es calcula la càrrega lateral equivalent a la imperfecció inicial per al 
pilar més sol·licitat, que correspon a un dels 4 pilars que suporten les bigues principals dels 
forjats, i s’aplica a la resta de pilars de la estructura. Procedint al càlcul previ de la 
estructura amb la participació solament de càrregues gravitatòries, s’obtenen uns esforços 
axials màxims en el pilar, obtenint un valor de les imperfeccions de : 

Taula 6.1 – Reaccions i força d’imperfecció en pilar més sol.licitat 
Nivell Reacció Vertical Vsd ( kN ) FimpSd = Vsd x 1 / 152 

1er pis 15 kN 0,10 kN 

2on pis 45 kN 0,30 kN 

coberta 55 kN kN 0,66 kN 

Donada la geometria circular s’aplicarà la força lateral de la imperfecció geomètrica a tots 
els pilars en la mateixa direcció. L’efecte de les imperfeccions inicials equival al cas de 
càrrega de la següent figura: 
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6.2.2.2. Imperfeccions inicials en arriostraments 

L’estructura del Telescopi s’arriostra enfront els esforços horitzontals mitjançant 4 creus 
d’arriostrament simètricament disposades en 4 cares del cilindre. Aquestes creus arriostren 
cadascuna de les plantes intermèdies i transmeten els esforços horitzontals a la 
fonamentació. 

Aquests elements d’arriostrament, a part de la força de la càrrega de vent s’han de 
dimensionar per poder suportar les forces induïdes per les imperfeccions geomètriques de 
l’estructura. Es fa el mateix tractament que en pilars considerant la imperfecció geomètrica 
inicial del element com una força lateral equivalent, que cal superposar als esforços de 
vent.  

La força equivalent depèn dels esforços que suporten els elements a arriostrar, en aquest 
cas els pilars de la estructura. Si es considera el vent actuant en una direcció, cada conjunt 
de dos arriostraments suporta la totalitat d’esforços laterals. Llavors, com l’estructura de la 
cúpula està formada per 12 pilars, cada arriostrament suporta la imperfecció inicial de 6 
pilars.  

Fig.  6.3. Càrregues laterals equivalents a imperfeccions inicials 
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Per poder entrar en les taules que donen la formulació de la força lateral equivalent es 
suposa inicialment la fletxa total del sistema d’arriostrament, inclosa la càrrega de vent més 
la càrrega lateral de la imperfecció geomètrica, no supera el valor de L/2.000. En aquestes 
condicions la força lateral equivalent val:  

El paràmetre ζ  depèn del nombre de panells o creus que formen cada sistema 

d’arriostrament. L’arriostament del telescopi està format per 3 creus, i en aquest cas val  

ζ=9/8. La suma dels esforços axials màxims que apareixen en els pilars es calcula 

prèviament i val : 

Aplicant les fórmules anteriors obtenim una càrrega lateral equivalent de : 

Aquesta càrrega uniformement repartida s’aplica sobre un dels pilars de cada arriostrament 
que actua en la mateixa direcció del vent i s’obté una deformació horitzontal màxima en el 

cap del arriostrament de δq=7,6 mm. La fletxa del sistema d’arriostrament és del ordre de : 

La suposició inicial de que el sistema d’arriostrament es manté en una fletxa de L/2.000 no 
es compleix. Es calcula novament la força a aplicar al sistema d’arriostrament utilitzant la 
equació corresponent a una deformació del sistema d’arriostrament màxima de L/1.000 : 

Amb aquesta nova càrrega la fletxa es manté aproximadament en el mateix valor de δq=7,6 

mm, valor compatible amb la màxima deformació suposada inicialment.. 

6.2.3. Estudi global de l’estructura 

Per intentar reduir inicialment en nombre de casos de càrrega a introduir, es fa un anàlisi 
inicial dels casos de vent i neu que poden ser redundants o no transcendents. Donada la 
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simetria radial de l’edifici, s’aplicarà la càrrega de vent només en una direcció, dimensionant 
tots els pilars com el més sol·licitat.  Es farà coincidir aquesta direcció d’aplicació del vent 
amb la direcció de l’aplicació dels esforços deguts a les imperfeccions inicials. 

Primerament es determinen els esforços màxims de vent que transmet la cúpula. La cúpula 
es simula mitjançant elements finits i es carrega en cadascun d’ells perpendicularment per 
tal d’obtenir les reaccions sobre els pilars. D’aquesta manera en el model de càlcul 
s’introdueixen les reaccions i no tota la geometria de la cúpula. La discretització de la 
cúpula en elements finits es mostra en la següent figura. Cada punt de recolzament 
representa el cap d’un pilar de l’estructura, sobre els que s’acaba transmetent l’esforç del 
vent. 

X
Y

Z

 0.5À¬�

 

 

 

El element finit es defineix d’acer i d’un espessor arbitrari per obtenir rigidesa suficient que 
eviti una excessiva deformació. Interessa obtenir solament la reacció de vent, ja que es 
coneixen el pes propi i la reacció de la neu, definits prèviament. La reacció determinada en 
aquests recolzaments serà introduïda posteriorment a la estructura general.  Com a 
simplificació es procedeix a entrar la reacció màxima horitzontal en tots els pilars. La 
reacció vertical depèn de la posició del pilar i s’ha entrat el valor que correspon en cada 
cas. L’esforç de vent en la cúpula fa aparèixer compressions en el costat a resguard mentre 
que fa aparèixer traccions als pilars del costat que rep la pressió directa. 

Fig.  6.4. Vista de la modelització en elements finits de la cúpula 
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Dels possibles casos de vent, es determina que el cas més desfavorable és el que 
correspon al cas de vent amb pressió interior.  Aquest és el que provoca una màxima força 
horitzontal , obtinguda a partir de la suma de la component horitzontal de les reaccions de 
tots els suports.  

El valors de reacció considerats per a cada suport estan indicats en el capítol  A.1 de 
l’Annex A de càlcul. 

Sobre l’estructura cilíndrica s’apliquen els següents casos de càrrega : 

Taula 6.2 – casos simples de càrrega en l’edifici Telescopi 

Acció 
Nº de 

casos 
Descripció 

Pes propi 1 Estructura, forjats i cúpula 

Explotació forjats 2 Sobrecàrregues d’ús en cada entreplanta 

Explotació grues 3 3 possibles casos de grua 

Climàtica Vent 1 Vent desfavorable, inclou  reaccions cúpula 

Climàtica neu 1 Neu desfavorable, inclou pes cúpula 

Tèrmica 2 Increment positiu i negatiu de temperatura 

Imperfeccions inicials 1 En la direcció del vent 

Les ponderacions automàticament generades pel programa seguint les combinacions 

establertes en l’Eurocodi 1, donen un total de combinacions possibles de: 

Taula 6.3 – nombre de combinacions automàtiques 

Tipus de combinació Nº comb. 

ULS 88 

ELS 191 

Tot i ser valors perfectament assumibles pels ordinadors actuals, és una bona pràctica 
simplificar o reduir el nombre de casos de càrrega al màxim possible per no tenir models 
excessivament complexes. Fent un primer dimensionament ràpid de totes les barres per 
identificar de manera automàtica els casos decisius en el dimensionament dels diferents 
elements, es constata que els casos decisius són en total: 

Taula 6.4 – nombre de combinacions determinants 

Tipus de combinació Nº comb. 

ULS 24 

ELS 26 

D’aquesta manera es redueixen les combinacions de les aproximadament 300 inicialment 
considerades, a un total de 50. 

El entramats de cada planta han de permetre deixar la zona central de cada planta 
completament independent del nucli del telescopi. Es pensa en un entramat articulat, on les 
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bigues principals tenen llums properes als 8 mts. Es solucionen els dos entramats 
mitjançant dues bigues principals que travessen la planta de costat a costat, suportant 
biguetes secundàries en sentit perpendicular.  

Un cop entrades les càrregues i definides les combinacions de les mateixes, es 
dimensionen els elements de la estructura principal. Primerament les bigues dels forjats, de 
manera de disposar inicialment de pesos reals de la estructura del forjat. A continuació es 
dimensionen els pilars. Un cop fet aquest dimensionament previ, s’aprecia un 
desplaçament lateral del conjunt de la estructura superior al admissible, en particular a 
nivell del segon forjat. Aquest desplaçament es produeix en part pel fet que en l’entramat 
de bigues de la planta superior s’inclou un gran forat que envolta el telescopi. Aquest forat 
afavoreix que la planta es deformi de manera important ja que els esforços no es poden 
distribuir uniformement cap a la resta de pilars. 

Per tal de millorar el model i aconseguir que la estructura es mantingui dins dels 
paràmetres de funcionament s’introdueixen arriostraments més rígids en façana, i es 
disposen diagonals d’arriostrament horitzontal en el pis superior, com es poden apreciar en 
la següent figura: 

X
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Fig.  6.5. Model de càlcul de la estructura definitiva,  que inclou 351 nodes i 268 barres. 



Pág. 44  Memoria 

 

Fet aquest predimensionat, es procedeix a analitzar en profunditat cada element i la 
estabilitat global de la estructura.  

6.2.4. Anàlisi de bigues d’entreplantes 

El criteri de que tota la estructura sigui prefabricada evitant la soldadura en obra, comporta 
que la solució més viable per a les entreplantes sigui la de fer una graella articulada, amb 
una disposició que té en conte les obertures que s’han de practicar. En aquestes 
condicions totes les bigues presenten traccions en la seva ala inferior i compressions en la 
seva ala superior. No es considera l’efecte del terra en l’arriostrament del cordó superior, 
però si que es te en conte enfront la bolcada, l’arriostrament que suposen les biguetes 
secundàries. 

X
Y
Z

 

 

 

Per a la biga principal més sol·licitada s’han efectuat les verificacions següents, resultant 
finalment el perfil escollit una IPE 270, de qualitat S275-JR: 

Es determina la classe de secció, analitzant l’ala en compressió: 

124,923510618,6 classecompressióaalafyt
c

f

⇒=×≤=   (Eq.  6.11)

Fig.  6.6. Esquema de bigues de la primera  planta 
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i per a l’ànima sotmesa a flexió: 

El perfil és doncs de classe 1, amb el que en els càlculs de resistència es poden considerar 
les propietats plàstiques de la secció. La biga analitzada presenta un esforç axial molt petit 
que pràcticament no intervé en la fórmula d’interacció. En aquest cas, la comprovació a 
resistència per a seccions de classe 1 és: 

Es verifica el vinclament per flexió considerant que la biga pot vinclar en el seu eix fort y-y 
en tota la seva longitud mentre que el eix dèbil z-z només pot vinclar la distància entre 
biguetes, 1,5 mts. en el cas màxim. S’obté un coeficient de reducció pel mode de 
vinclament mínim de: 

El coeficient ‘ky’ val: 

La formula de d’interacció a considerar és: 

Per a la verificació de vinclament lateral per torsió es determina inicialment el moment crític 
mitjançat l’expressió simplificada per a perfils simètrics en I ó H, que recomana l’annex F 

del Eurocodi 3. La separació entre punts d’arriostrament a bolcada és de 1,5 mts, que es 
poden considerar com articulacions perfectes. Per al cas de càrrega repartida sobre 
l’element sense moments en els extrems s’obté de la taula F.1.1 i F.1.2 de l’annex F de 

l’Eurocodi 3 el valor dels coeficients C1=1,132 i C2=0,459. El moment crític per a la biga 
considerada val: 
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que resulta ser superior al moment màxim sobre l’element. La esbeltesa adimensional té un 
valor de: 

En aquest cas, al ser superior a 0,4 cal portar a terme la verificació de la resistència de la 
biga a vinclament per flexió i torsió. La formula final d’interacció del vinclament lateral per a 
seccions de classe 1 és: 

on s’estableix que tota verificació de l’ELU és satisfactòria. 

En quant a la deformació ( ELS ) o fletxa de les bigues de les entreplantes la recomanació 

del Eurocodi 3 per a ‘pisos i forjats en general’ és de L/250, criteri que s’acompleix en tots 
els casos.  

Finalment es realitza l’estudi a nivell de vibracions, del conjunt format per la biga principal i 
les biguetes secundàries. S’ha estudiat el comportament de la freqüència pròpia entre uns 
rangs de càrrega variable del 40 al 90%, on 40% seria una utilització normal donat l’ús del 
edifici, i un 90% seria el cas de utilització intensiva o puntual. Les freqüències pròpies del 
primer mode propi de vibració, fe1 i fe2, de biga i biguetes respectivament s’obtenen de la 
expressió: 

Per a bigues simplement recolzades la constant α es pren igual a π2. La verificació 

consisteix en comprovar que tan la freqüència pròpia del sistema com la de bigues i 

biguetes, sigui superior al valor de 3 Hz, que és el límit recomanant per l’Eurocodi 3, de 
manera que no es poden produir fenòmens de ressonància degut al pas de persones.  

La freqüència pròpia del conjunt val per al 40% per cent de la càrrega variable: 
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mentre que per al 90 % de la càrrega variable val: 

 
Analitzades les condicions d’ús de la instal·lació i del propi material constitutiu del forjat, no 
es consideren en el càlcul de les bigues els efectes de les vibracions transitòries, com són 
els possibles impactes forts sobre el terra. Aquest estudi es desenvolupa en més detall en 
el capítol 7.2.3 del present Projecte referit a l’Edifici Residencial.  

El llistat complert de càlcul de les bigues del Telescopi apareix en el capítol A.7 del Annex A 
de càlcul. 

6.2.5. Anàlisi de la corona de suport de la cúpula 

La cúpula del telescopi ha de descansar sobre una biga circular. Tot i que la solució més 
òptima des del punt de vista estructural és la de biga contínua sobre els suports, el fet 
d’haver de disposar de la cara superior de biga completament lliure per a situar els 
engranatges i fixacions de la cúpula dificultaven el detall de la unió, juntament amb les 
toleràncies de fabricació i muntatge. Es resolt finalment com a tipologia la de biga contínua 
de dos trams, recolzada sobre 3 pilars. La separació entre dues bigues en el recolzament 
serà de 6 mm, compatible amb el mecanisme de cremallera de la cúpula.  
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Fig.  6.7. Vista esquemàtica de la corona de suport de la cúpula 
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El perfil escollit per a la corona és una HEA160, de qualitat S275JR. Aquesta secció és de 
classe 1 o plàstica segons resulta de l’anàlisi de la geometria de les ales a compressió i de 
l’ànima a flexió. Per a la biga contínua de dos trams, la secció més sol·licitada és la que 
correspon al punt de recolzament intermedi sobre un pilar. L’esforç axial és pràcticament 
nul. Analitzant la sortida de resultats del programa de càlcul s’observa que la resistència 
plàstica de la secció en presència d’esforços flectors en els dos eixos principals per al cas 
més desfavorable , el de màxima presència de càrregues gravitatòries,  dona un valor de 
treball realment baix: 

Cal remarcar que en aquesta comprovació el programa de càlcul no inclou la torsió que 
apareix a la biga per raó de la seva geometria.  Si es realitza la verificació de la peça a 
vinclament per flexió i torsió,  el rati de treball s’incrementa  de 0,15 al valor : 
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Es realitza un estudi detallat de tensions, i en la combinació més desfavorable s’obté una 
tensió de torsió màxima de valor 120,10 N/mm2. Aquesta torsió combinada segons el criteri 
de Von Mises amb la tensió normal en la secció deguda als moments flectors My i Mz, i a 
l’esforç axial, dona una tensió màxima per al element esmentat de 223,23 N/mm2, com es 
veu en la següent figura: 
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Fig.  6.8. Representació de les tensions de ‘von Mises’ en la secció més sol·licitada 
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Es pot observar que la torsió implica un considerable augment de tensió en les fibres 
extremes del perfil HEA160. Aquest rati de treball de la secció seguiria essent admissible si 
no es consideressin els fenòmens de bolcada lateral: 

Es pot quantificar de manera aproximada que el increment de tensió degut a la torsió és 
d’un 65% del límit elàstic del material, que incrementat al rati de treball de la verificació a 
vinclament per flexió i torsió supera el límit de treball recomanat.  

Es decideix incrementar un perfil passant a HEA180. En aquest cas la verificació de 
resistència sense torsió és: 

L’anàlisi d’estabilitat a bolcada conclou sense tenir en compte els efectes de la torsió : 

Analitzant novament la torsió en la secció més desfavorable, aquesta passa a un valor de 
158,86 N/mm2 i suposa un rati de treball de : 

Si superposem de manera aproximada el rati de tensió de torsió amb el increment degut a 
la bolcada lateral,  el rati resultant està al voltant del 85 % en les fibres més sol·licitades, i 
per tant es considera la secció acceptable. 

La verificació de l’Estat Límit de Servei comprova que la fletxa màxima de la biga no superi 
el paràmetre marcat pel fabricant, que és de 10 mm en vertical. La fletxa màxima calculada 
és d’aproximadament 4 mm. El funcionament de la cúpula no fa necessari cap estudi sobre 
la dinàmica del conjunt. El llistats de càlcul es poden trobar en el capítol A.8 del Annex A. 
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6.2.6. Anàlisi del pilar més sol.licitat 

Per al dimensionament dels pilars s’ha de determinar si la estructura és translacional o no, 
a partir de la seva càrrega crítica calculada mitjançant el programa de càlcul. Per a cada 
cas de càrrega el programa de càlcul pot determinar els modes propis de vinclament de la 
estructura que no són més que la deformada global del sistema de barres en el moment en 
que es produeix en vinclament.  El càlcul es basa en la resolució de la equació matricial 
següent: 

on  P és un vector representatiu de les càrregues del sistema aplicades en nusos lliures; K 
és la matriu de rigidesa del sistema; KG la matriu de rigidesa geomètrica del sistema que 

inclou  les deformacions addicionals que provoquen sobre les barres els esforços axials; ∆ 

és un vector representatiu dels desplaçaments dels nusos lliures i N0 un esforç axial de 
compressió d’una de les barres del sistema, escollit com referent. El valor de N0  que anul·la 
el determinant: 

es coneix com càrrega crítica, N0,cr i permet deduir el coeficient crític de vinclament de la 
estructura mitjançant la expressió: 

Del coeficient crític es pot obtenir la longitud de vinclament en cada direcció principal per a 
cada barra aplicant l’expressió d’Euler. Per exemple per al pla y-y : 

Ja que cada mode de vinclament va associat a cada cas de càrrega, es determina el cas 
que governa el dimensionament dels pilars per centrar l’anàlisi del vinclament. La majoria 
de pilars es dimensionen pel cas 80, combinació 69, que inclou Pes propi + Càrregues del 
forjat + Neu + Imperfeccions + Vent. Es calcula l’estructura novament filtrant tots els casos 
de càrrega deixant solament els casos representatius del dimensionament dels pilars i es 
calculen els primers 100 modes propis de vinclament de la estructura. Analitzant la 
deformada per cada mode de vinclament, els primers modes que afecten el vinclament de 
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pilars són el 84, 92, 93 i 99. La resta de modes precedents corresponen al vinclament de 
bigues i barres secundàries de l’estructura. En la següent figura es pot veure per exemple 
la deformada del mode 84: 

 

En aquest mode propi de vinclament el coeficient crític val : 

i per tant es conclou que la estructura o el pòrtic és no translacional, cosa que en principi 
era d’esperar al haver dimensionat l’estructura de manera robusta per limitar els seus 
desplaçaments. 

Al ser l’estructura No Translacional, es poden utilitzar tots els esforços i desplaçaments 
obtinguts del càlcul elàstic de primer ordre per al càlcul de la estructura. El programa també 
dona informació sobre la longitud de vinclament de cada pilar. Es verifiquen els diferents 
modes propis ja que podria resultar que en modes superiors algun pilar presentés una 
longitud de vinclament superior, i  resulta com a màxima la del pilar 10: 
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Fig.  6.9. Mode de vinclament de pilars nº 84, combinació 86 
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Taula 6.6 – valors de vinclament per als pilars en el mode crític 84 
 

Bar/Case/Mode 
 

 
Critical coef. 

 

 
Critical 

force (kN) 
 

 
Buckling 
length-Y 

(m) 
 

 
Buckling 
length-Z 

(m) 
 

 
Slenderness-Y 

 

 
Slenderness-Z 

 

 1/ 86/84 6,16450e+001 4495,99 7,20 4,25 6,98990e+001 6,98990e+001 
 2/ 86/84 6,16450e+001 37170,22 2,51 1,48 2,43101e+001 2,43101e+001 
 3/ 8684 6,16450e+001 -9191,45 (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) 
 4/ 86/84 6,16450e+001 3210,06 8,53 5,03 8,27231e+001 8,27231e+001 
 5/ 86/84 6,16450e+001 4240,88 7,42 4,38 7,19707e+001 7,19707e+001 
 6/ 86/84 6,16450e+001 7288,11 5,66 3,34 5,49005e+001 5,49005e+001 
 7/ 86/84 6,16450e+001 4098,47 7,55 4,45 7,32104e+001 7,32104e+001 
 8/ 86/84 6,16450e+001 3294,48 8,42 4,97 8,16564e+001 8,16564e+001 
 9/ 86/84 6,16450e+001 6695,15 5,90 3,48 5,72801e+001 5,72801e+001 
 10/ 86/84 6,16450e+001 1901,51 11,08 6,54 1,07482e+002 1,07482e+002 
 11/ 86/84 6,16450e+001 -29217,01 (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) 
 164/ 86/84 6,16450e+001 21105,70 3,33 1,96 3,22615e+001 3,22615e+001 

El pilar finalment escollit és un HEB240, en qualitat S-275JR. La combinació E.L.U. de 
càrrega crítica que governa el disseny del pilar és la COMB69. En el capítol A.9 de l’annex 
A de càlcul es presenten els diagrames de moments i esforços axials per al pilar considerat 
i el llistat complert de càlcul. A mode de resum s’indiquen a continuació les principals 
verificacions. 

El pilar escollit té una secció de classe 1 o plàstica. No s’aplicarà el càlcul global en 
plasticitat però la secció pot desenvolupar ròtules plàstiques, i en les formulacions de 
resistència s’utilitzen les propietats plàstiques. La secció més sol·licitada és la que 
correspon al encastament en la base del pilar 

El criteri de resistència per a seccions de classe 1, en presència de esforç axial i moments 
flectors en les dos direccions principals, val: 

Per a la verificació de vinclament per flexió es considera com a longitud de vinclament la 
indicada en la taula 6.6 per al cas de càrrega determinant, de valor:  

 i en el eix de menor inèrcia : 
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La fórmula final de verificació del vinclament per flexió per a seccions de classe 1 segons 

l’Eurocodi 3, apartat ( 5.5.4.(1)), i ens dona un rati de treball del pilar de : 

En la verificació del vinclament lateral per torsió, no es considera la contribució de les 
corretges de façana en l’arriostrament enfront la bolcada. No és la comprovació més crítica 
per al element considerat. Analitzant el diagrama de moments flectors en el pla y-y sobre 
l’element,s’apropa més a la distribució de moments provocada per càrrega uniforme sobre 
la barra amb moments en els extrems. Segons les taules F.1.1 i F.1.2 de l’annex F de 

l’Eurocodi 3 es pren un valor de C1=1,285. 

I la formula final de verificació del vinclament lateral per a seccions de classe 1 és: 

Pel que fa referència a la verificació en E.L.S. un cop calculats tots els elements de la 
estructura, es procedeix a analitzar els desplaçaments de la mateixa, de manera global i 
element per element, per verificar si les deformacions i desplaçaments són compatibles 
amb l’ús de l’edificació. 

Pel que fa referència a desplaçaments horitzontals dels pilars, la verificació en ELS per al 
pilar consisteix en verificar que el desplaçament horitzontal en el cap del pilar no supera el 

límit establert per l’Eurocodi 3. El desplaçament lateral màxim es produeix per a la 
combinació 235 ELS corresponent  al pes permanent, la sobrecàrrega de neu en coberta, 
un cas de vent, les imperfeccions laterals i la dilatació tèrmica combinades. 

Els requisits de desplaçament lateral de l’estructura són exigents, no permetent un 
desplaçament lateral superior a L/300. Es produeix el desplaçament de: 
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on ho és la altura total del pilar analitzat.  

Per mantenir la independència entre l’estructura metàl·lica i el pilar central del telescopi , 
evitant que es produeixi cap col·lisió, es determinarà un joc entre estructures a partir de la 
fletxa obtinguda multiplicada per un factor de seguretat de 4: 

 

6.2.7. Anàlisi de corretges de façana 

Les corretges de façana es preveuen en forma d’arc de circumferència, per adaptar-se a la 
forma del cilindre. Per simplicitat de detalls constructius les corretges s’articularan als pilars. 
Es considera la càrrega de vent amb un coeficient eòlic màxim, ja que el vent pot actuar en 
qualssevol direcció. S’afegeix a la càrrega de vent el pes propi del tancament, que actua en 
el sentit de menor inèrcia del perfil, i provoca un moment torsor.  

Es fa un dimensionament per a perfils de secció rectangular degut al  seu bon 
comportament devant la torsió. El perfil finalment escollit és un tub rectangular de 
160x100x5, de qualitat S275-JR. Aquest perfil es recolza exteriorment als pilars. 

Es verifica la classe de la secció per validar els càlculs efectuats pel programa. Per a tubs 

rectangulars la compressió dels elements de l’ànima, segons l’Eurocodi 3 , taula 5.2 , és 
de: 

L’esveltesa de cada ànima ha de complir la condició: 

Per a les ales en compressió: 

L’esveltesa de l’ala en compressió ha de complir la condició: 

mmmmSeparació 3045,7 ≈×=   (Eq.  6.40)
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Per tant la secció és de classe 1 o plàstica. No cal efectuar reduccions de les propietats 
mecàniques per efectes d’esveltesa. La comprovació de vinclament per flexió del perfil en 
l’Estat Límit Últim és: 

L’esveltesa adimensional a torsió te un valor inferior a 0,4 i no cal portar a terme la 
verificació de vinclament amb flexió i torsió.  

La verificació de fletxa per aquests perfils es limitarà a L/200, tant horitzontal com 
verticalment.  

La  fletxa màxima obtinguda resulta: 

resultant el dimensionament correcte. 

 

6.2.8. Anàlisi de l’arriostrament vertical 

Els esforços que sol·liciten l’arriostrament vertical són deguts al vent i a les forces laterals 
equivalents a imperfeccions inicials, que s’han determinat prèviament en el apartat 6.2.2.2. 
Donada la rigidesa que es pretén dotar al conjunt, es disposen arriostraments formats per 
perfils HEA160 en una sola diagonal,  treballant a tracció i compressió. La verificació de 
l’element a compressió més sol·licitat és: 

El perfil és de secció classe 1 o plàstica pel que no cal efectuar reduccions de l’àrea 
resistent. Es verifica que la resistència del perfil no es veu afectada per la presència de 
cargols, ja que es pot donar el cas de tracció. Es suposen 8 cargols en total en les ales, de 
mètrica 16, amb un diàmetre de forat de 18 mm. L’àrea té una reducció de: 
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La verificació de la secció neta resulta correcte: 

6.3. Sub-estructura del mòdul de serveis 

El mòdul de serveis annex a la cúpula del telescopi és de planta rectangular. L’estructura 
està formada per una successió de pòrtics a dos aigües, que es poden analitzar 
separadament sense necessitat de generar un model en 3D. En la figura següent es 
presenta l’esquema geomètric del pòrtic principal que inclou l’estructura secundària per 
suportar els voladissos laterals. Les càrregues de coberta s’introdueixen tenint en compte la 
reacció hiperestàtica de la corretja continua. Les càrregues de façana es determinen 
directament per l’àrea d’influència ja que la estructura secundària serà bi-recolzada.. 
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Fig.  6.10. Secció de pòrtic del mòdul de Serveis, model amb 11 nodes i 10 barres 
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6.3.1. Imperfeccions inicials 

Les imperfeccions es determinen d’acord amb l’equació (6.2). El pòrtic principal està format 
per dos pilars i un sol pis. En aquest cas: 

 Finalment: 

La càrrega horitzontal equivalent que s’aplica a nivell de cada cap de pilar, es determina 
partir de la càrrega gravitatòria total en coberta. Aquesta càrrega s’obté de les reaccions en 
cada pilar: 

Taula 6.7 – Força lateral equivalent en cada pilar 

Nivell 
Reacció Vertical Vsd 

(kN) 
FimpSd = Vsd x 1 / 200 

Fonamentació 285,61 kN 1,43 kN 

 

6.3.2. Estructura secundària de coberta 

Seguint l’ordre dels càlculs, es dimensionen els perfils de coberta. Les corretges de coberta 
es dimensionen com a bigues contínues ja que es tracta de la disposició més òptima, al 
reduir la fletxa en el primer tram. 

Es considera que el tancament metàl·lic de coberta reparteix la càrrega superficial sobre les 
corretges de manera uniforme, així que la càrrega linealment repartida dependrà de l'ample 
contributiu de cada corretja. El tancament de coberta suporta lateralment la biga impedint la 
bolcada lateral, excepte en punts propers al recolzament on les traccions es produeixen en 
l’ala lliure inferior. 

Es pretén que els perfils siguin de secció compacte, classe 1 ó 2, i per tant que tinguin 
capacitat de desenvolupar ròtules plàstiques. D’aquesta manera es pot considerar la 
possibilitat d’aplicar una redistribució de moments de fins a un 15% com a màxim, segons 

l’Eurocodi 3, apartat 5.2.1.3.(3),  per  obtenir un major aprofitament de la secció escollida.  
El llistat complert de càlculs es troba en el capítol A.2.1 del Annex A. 
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Amb els valors del moment màxim en el recolzament i en el primer tram, es calcula que la 
màxima redistribució possible és del 12,3%, valor molt proper al 15%. A partir del nou  
moment màxim calculat en el primer recolzament s’obté el mòdul plàstic mínim requerit de: 

El tallant de càlcul no supera el 50% de la resistència plàstica a tallant i no cal reduir el 
moment resistent plàstic per la interacció de l’esforç tallant. Tampoc és necessari verificar  
l’abonyegament de l’anima, ja que : 

La comprovació corresponent a l’Estat Límit de Servei és satisfactòria ja que no es supera 
la fletxa màxima permesa en el centre del primer tram: 

6.3.3. Pòrtic principal 

6.3.3.1. pilars de pòrtic principal 

Els pilars estan encastats a la fonamentació, per limitar els desplaçaments laterals deguts a 
les fortes càrregues de vent i neu.  El pòrtic es calcula hiper-estàtic en el seu propi pla,  
necessitant d’un sistema d’arriostrament en el pla transversal al no considerar que 
l’encastament suporta tots els esforços longitudinals. Es disposaran dos trams arriostrats 
mitjançant creus de Sant Andreu.  El dintell s’acartela en la unió amb el pilar, que és la que 
presenta un moment flector més elevat. L’acartelament consisteix en mitja secció del 
mateix perfil del dintell segons plànols corresponents. 

Per al càlcul del pòrtic en general i dels pilars en particular s’ha procedit inicialment a fer un 
pre-dimensionament aplicant un càlcul de primer ordre per a continuació determinar si el 
pòrtic és translacional o no. De la mateixa manera que s’ha analitzat l‘estructura de la 
cúpula, la manera més directa per a pòrtics irregulars consisteix en determinar la càrrega 
crítica del pòrtic, el coeficient crític del mode de vinclament i les longituds de vinclament 
dels elements mitjançat el mateix programa de càlcul.   

El cas que resulta  ser més dimensionant per als pilars és el 22, que inclou la majoria de 
casos gravitatoris ( permanent, neu, explotació ), juntament amb el cas d’imperfeccions i 
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vent. El primer mode propi de vinclament correspon al vinclament dels pilars amb 
desplaçament lateral, dins del seu propi pla, i es representa en la següent figura : 

 

11.0

11.0

12.0

12.0

13.0

13.0

14.0

14.0

15.0

15.0

16.0

16.0

17.0

17.0

18.0

18.0

19.0

19.0

20.0

20.0

-1
.0

-1.0

0.
0 0.0

1.
0 1.0

2.
0 2.0

3.
0 3.0

4.
0 4.0

XY

Z

Dis  5mm

 
 

 

 
Per aquest primer mode de vinclament la càrrega crítica o d’esgotament de la estructura és 
la mínima. El coeficient crític val : 

Es pot concloure mitjançant aquest resultat que el pòrtic és No translacional, i per tant, es 
poden utilitzar els esforços i desplaçaments obtinguts anteriorment amb un càlcul elàstic 
lineal de primer ordre. El valor de la longitud de vinclament en el pla y-y s’obté del programa 
de càlcul i  és de 3,32 mts. Al haver analitzat el pòrtic en dos dimensions, el programa no 
dona la longitud de vinclament en l’altre pla . Es considera que el pilar està encastat a la 
base i subjectat en el seu cap per l’arriostrament. La longitud de vinclament en l’eix z val: 
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Fig.  6.11. Primer mode propi de vinclament del pòrtic principal. 
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La combinació més desfavorable en l’ E.L.U. és la que correspon a les màximes càrregues 
gravitatòries permanents més la neu, combinades amb un cas de vent lateral. La secció 
més desfavorable és la part superior del pilar, just per sota de l’acartelament de la unió amb 
el dintell. Els resultats resumits de la verificació del pilar per a un perfil HEA220 es 
relacionen a continuació.  

La secció és de classe 2, o compacta. En les verificacions a resistència s’utiltzen les 
propietats plàstiques de la secció. L’anàlisis global és en el camp elàstic. 

No cal considerar la influència de l’esforç tallant en la resistència plàstica a flexió, segons la 

comprovació de  l’Eurocodi 3, apartat 5.4.7.(2) en no superar el tallant el 50% de la 
resistència plàstica a tallant de la secció. 

No cal verificar l’abonyegament de l’anima del pilar segons la fórmula de verificació de 
5.5.1.(1): 

La verificació a resistència de la secció  segons l’Eurocodi 3, per a seccions de classe 2 
és: 

La comprovació a vinclament per Flexió te en conte les longituds de vinclament 
anteriorment determinades. Les corbes de vinclament que es consideren són en el pla y-y  
la (b) i en el pla z-z  la (c). Els espessors d’ala són sempre inferiors a 40 mm.  

El coeficient de reducció del mode de vinclament mínim és: 

La fórmula final de verificació del vinclament per flexió per a seccions de classe 2 és:  
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La comprovació de vinclament lateral per torsió té en conte la inconveniència de la 
col·locació de ‘tornapuntes’ que impedeixin la bolcada lateral dels cordons lliures dels perfils 
quan aquests estan comprimits. Es considera com a longitud entre punts amb coacció 
lateral la altura del pilar. De les característiques geomètriques del perfil HEA220 i les 
condicions de coacció, així com la distribució de càrregues aplicades al llarg de l’element, el 
coeficient C1=2.75  i C2=0,0 (Taula F.1.1 de l’annex F de l’Eurocodi 3). Aplicant la corba de 

vinclament   (a) de la taula 5.5.2 del Eurocodi  3, s’obté un valor de la verificació final a 
vinclament amb flexió i torsió de: 

La verificació en ELS per al pilar consisteix en verificar que el desplaçament horitzontal en 

el cap del pilar no supera el límit establert per l’Eurocodi 3. Pel cas de pòrtics d’una sola 
planta, en absència de pont grua, i amb tancaments metàl·lics en general, la limitació de 
fletxa horitzontal és de: 

on h és la altura del pilar analitzat. En aquest cas la fletxa màxima admissible és: 

La fletxa màxima que apareix és de 5,1 mm, condició que es satisfà. Per tant es conclou 
que el dimensionament del pilar és correcte. De manera similar es procedeix amb l’anàlisi 
del dintell. 

6.3.3.2. Dintell de pòrtic principal 

El dintell està format per dos perfils IPE330 units amb una unió rígida de cumbrera. Els 
perfils es reforcen amb acartelaments en la unió amb el pilar, unió que també es dissenya 
rígida. El reforç permet guanyar propietats geomètriques en la secció més sol·licitada. Els 
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paràmetres de estabilitat global del perfil a bolcada seran els del perfil sense reforç, ja que 
aquest està localitzat en una zona molt concreta del perfil. 

Degut al reforç, la secció més crítica correspon a un punt de moment màxim prop del punt 
alt de pendent del pòrtic. El perfil escollit és de classe 1 a flexió. La fórmula de verificació a 

resistència és segons l’apartat 5.4.8.(1) de l’Eurocodi 3:  

En quant al vinclament per Flexió, la longitud de vinclament en el pla y-y es considera del 
costat de la seguretat, tota la longitud del dintell. La longitud de vinclament en y-y escollida 
es de 7.200 mm. Com a longitud de vinclament en el pla perpendicular al del pòrtic, z-z, es 
considera la separació entre corretges essent la màxima de 1.400 mm. Les corbes de 

vinclament per a la secció transversal considerada, segons la taula 5.5.3 de l’Eurocodi 3 
són la (a) en el pla y-y i la (b) en el pla z-z.  El coeficient de reducció del mode de 
vinclament mínim és: 

valor indicatiu de la poca influència del vinclament per flexió en el dintell de coberta. La 
fórmula final de verificació del vinclament per flexió per a seccions de classe 1 és la 
següent : 

La verificació de la possible bolcada lateral del dintell té en conte com a punts de coacció 
lateral per la cara superior del perfil la separació entre corretges. En cavi l’ala inferior es 
manté lliure i amb possibilitat de bolcada en tota la seva longitud.  

L’aplicació de la fórmula de verificació a vinclament amb bolcada lateral per a seccions de 
classe 1 val: 
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La verificació en E.L.S. per al dintell consisteix en verificar que el desplaçament vertical en 

el centre del dintell no supera el límit establert per l’Eurocodi 3 que en el cas de pòrtics 
suportant coberta la limitació de fletxa vertical és de: 

La fletxa màxima obtinguda és de aproximadament 18 mm i per tant la comprovació del 
ELS és satisfactòria. 

6.3.4. Pilars de façana frontal i cantonada 

S’ha de disposar un pilar en el centre de la façana frontal per suportar l’estructura 
secundària. Aquest pilar es considerat bi-recolzat. Els pilars de cantonada formen part del 
pòrtic principal, formant un pòrtic rígid amb unió reforçada. El recolzament del pilar central 
en el dintell de pòrtic es realitza mitjançat una junta que evita que el dintell pugui transmetre 
càrrega vertical de la coberta al pilar central. 
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Fig.  6.12. Esquema estructural de pòrtic final i arriostrament. Model  amb 23 nodes, 36 barres. 
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Els pilars laterals del pòrtic, com la resta de pòrtics, estaran encastats a la fonamentació i 
en aquest cas també rebran càrrega de vent en el seu eix dèbil. La combinació més 
desfavorable en l’Estat Límit Últim correspon a la que involucra totes les càrregues 
gravitatòries, més la imperfecció lateral inicial més un cas de vent lateral. 

El perfil utilitzat per al pilar central és un IPE240, de qualitat S275JR. És un perfil de secció 
de classe 2.  Els moments màxims apareixen en la meitat de la seva longitud degut al vent 
incidint en la façana frontal. La verificació a resistència dona un rati de treball de: 

Al no estar sotmès a esforç axial no cal verificar el perfil a vinclament per flexió.  

La verificació a vinclament per bolcada lateral contempla la possibilitat de que el perfil 
bolqui en tota la seva longitud en el cas de que es produeixi succió de vent en la façana i 
quedar l’ala interior comprimida. 

La fletxa horitzontal màxima compleix el límit recomanat per l’Eurocodi 3: 

 Per als pilars de cantonada, que formen igualment part del pòrtic rígid, el perfil utilitzat és 
un HEA180, S-275JR, perfil amb una secció de classe 2. A diferència de la resta de pilars 
de l’edifici, sobre aquests pilars actuen moments en les dues direccions principals d’inèrcia 
mentre que la càrrega provinent de coberta i de façanes laterals és la meitat que la d’un 
pòrtic intermedi. El rati de treball de la secció a resistència resulta: 

Per a determinar la resistència per vinclament a flexió es considera una longitud de 
vinclament en el pla y-y de 3,26 mts., mentre que en el pla z-z es considera 2,275 mts.  
Amb aquests valors s’obté un coeficient de reducció pel mode de vinclament mínim de : 
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amb el que resulta una resistència al vinclament per flexió de : 

El vinclament lateral per torsió i considerant que el pilar pot bolcar en tota la seva longitud 
resulta tenir un valor similar a l’anterior: 

La verificació de fletxa tant vertical com horitzontal és satisfactòria, com es veu en la taula 
resum: 

Taula 6.8- Resultats de verificació ELS per al pòrtic final 

Tipus fletxa límit Valor límit Fletxa real 
horitzontal h / 150 22 mm 6 mm 
Vertical L / 250 28 mm 7 mm 

Es conclou que, tot i anar molt sobrats en totes les verificacions, es mantenen els perfils 
escollits per no reducir excessivament la secció respecte als altres pilars de l’estructura. 

 

6.3.5. Estructura secundària de façana 

L’estructura secundària de façana consisteix en perfils horitzontals, subjectes exteriorment 
als pilars de pòrtic. El fet de que la façana disposi d’obertures repartides de forma irregular 
fa que s’opti per al càlcul d’aquests perfils com simplement recolzats.  Exteriorment es 
fixarà un pannell de poliuretà de 50 mm de gruix, e interiorment es disposarà una estructura 
de muntants verticals per a un tancament sec dels tipus ‘pladur’. S’inclouran perfils 
addicionals per suportar la carpinteria d’alumini de finestres i portes. 

Per al tipus de materials que ha de suportar l’estructura secundària de façana, com són ls  
serralleria de vidre i alumini i el pannell de poliuretà llis, s’exigeixen unes condicions de 
deformabilitat o fletxa de 1/300 de la llum del perfil, és  a dir: 
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Aquesta estructura secundària es col·loca exteriorment als pilars de pòrtic per tal de no 
interferir amb els arriostraments verticals. La inèrcia mínima del perfil per resistir els 
esforços de vent es dedueix de la expressió de la fletxa per bigues simplement recolzades: 

El perfil de la sèrie UPN, en qualitat S-275JR, ofereix una bona relació inèrcia pes, i també 
permet formar fàcilment premarcs per obertures.  Aquest perfil no està sotmès a cap esforç 
de compressió. Tampoc experimenta cap possibilitat de bolcada, ja que un cop muntat el 
tancament que es fixa a cada una de les cares de la UPN, aquest perfil no tindrà possibilitat 
de bolcada en el seu pla més desfavorable. La UPN 200 és de classe 1, amb el que la 
verificació en l’E.L.U., que no és la determinant,  queda finalment : 

El perfil UPN col.locat horitzontalment té una inèrcia reduïda enfront l’actuació del seu pes 
propi. Es comprova la fletxa vertical deguda al pes propi del tancament, per si supera els 
límits establerts i pot suposar dificultats addicionals durant la fase de muntatge o en la 
funcionalitat de l’edifici. 

Aquesta fletxa és inferior al límit establert de L/300 de la longitud de la biga pel que es 
considera com acceptable. Es recomana de tota manera prendre precaucions durant la 
fase de muntatge per corregir amb suports temporals aquesta fletxa, fins la col·locació de la 
xapa exterior. 
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6.3.6. Estructures d’arriostrament 

6.3.6.1. Imperfeccions inicials  

El sistema d’arriostrament  serà l’encarregat de  suportar i transmetre les forces degudes al 
vent longitudinal  a la fonamentació de l’edifici. El  sistema d’arriostrament lateral dels 
pòrtics està constituït per dos trams arriostrats amb creus de Sant Andreu. Aquest 
arriostrament es dimensiona per resistir els esforços de vent i l’efecte de les imperfeccions 
geomètriques inicials. De la mateixa manera que les imperfeccions inicials en pilars, es pot 
considerar la imperfecció geomètrica inicial de l’element d’arriostrament com una força 
lateral equivalent, que cal superposar als esforços de vent. En el cas de l’arriostrament de 
coberta  format per dos trams, es pot apreciar que cada conjunt d’arriostrament està 
suportant lateralment tres dintells de coberta. La expressió de la força lateral equivalent 
repartida, amb la suposició de que la fletxa total del sistema d’arriostrament és inferior a 
L/2000, ve donada per l’expressió: 

El paràmetre ζ  depèn del nombre de pannells o creus que formen el sistema 

d’arriostrament, i en el cas de l’edifici del mòdul de serveis que són 4 val  ζ=1. La suma dels 

esforços axials màxims que apareixen en els dintells s’obtenen del programa de càlcul 
afegint el esforç axial que apareix en les ales corresponent al moment flector, aproximació 

recomanada per l’Eurocodi 3. Els esforços axials són variables al llarg del dintell, i s’escull 
el màxim. L’esforç axial màxim  majorat val per cada dintell : 

De la mateixa manera per cada dintell IPE330, el moment màxim que apareix provoca un 
esforç axial en les ales de valor : 

La suma de esforços axials en els dintells arriostrats val: 
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Aplicant les fórmules anteriors obtenim una càrrega lateral equivalent de : 

I aplicant puntualment aquesta càrrega en els nodes del sistema d’arriostrament obtenim 

una deformació del mateix de δq=3,402 mm, lleugerament inferior als 3,6 mm que 

corresponen la relació L/2000 que  s’ha suposat inicialment. Es conclou que la càrrega 
introduïda és correcte.  

6.3.6.2. Càlcul dels elements d’arriostrament 

Els arriostraments estaran formats per angulars, treballant només a tracció. L’esforç màxim 
de tracció apareix en el element 42 i val 45,30 kN. Les unions dels angulars amb els 
elements del pòrtic es realitzen mitjançant unions cargolades. La verificació de resistència 
de la secció transversal dona un rati de: 

Tot element sotmès a tracció requereix una comprovació addicional que considera la 
resistència de l’àrea neta que resulta de deduir el forat dels cargols en la secció bruta. La 
redistribució de tensions que apareixen en la secció afectada pels cargols depèn segons 

[13], Eurocodi 3, part 1-8.  de la presència d’un, dos o més cargols.  

Per al perfil d’angular escollit, L60x6 de qualitat S275JR es determina que són necessaris  
2 cargols de diàmetre M16, qualitat 6.8, per  transmetre l’esforç axial, considerant un sol pla 
de lliscament. Aquest cargol resulta ser compatible amb la geometria de l’angular escollit.  
Per a 2 cargols, amb una distància entre cargols de 2,5 vegades el diàmetre de forat, la 

fórmula de verificació és la expressada a continuació, on el coeficient β2 depen del pas 

entre cargols i val 0,4. La resistència de secció neta de l’angular és: 

També es comprova la resistència dels cargols a tallant i l’aixafament de l’acer en contacte 
amb els cargols, tant per al angular com per a la placa. De totes aquestes verificacions, 
resulta la més desfavorable la dels cargols a tallant.  
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6.4. Disseny d’unions 

El disseny de les unions afecta l’anàlisi global de la estructura des del plantejament inicial. 
Es decideix abordar l’anàlisi mitjançant el plantejament tradicional de considerar les unions 
com rígides i/o articulades.  La singularitat del projecte no fan recomanable o necessari un 
plantejament més acurat mitjançant la consideració d’unions semi-rígides. En aquest 
apartat es defineixen les bases de càlcul que hauran de ser seguides pel fabricant de la 
estructura, en funció finalment de les seves possibilitats de fabricació.  

Com a criteris generals, i mantenint el concepte de prefabricació de tots els elements, totes 
les unions es preveuen per a ser cargolades. No es considerarà cap unió que hagi de ser 
soldada a obra.  

Es detallen a continuació els requeriments mínims exigibles a determinats tipus d’unions 
que apareixen en l’edifici Telescopi. Per a les unions no esmentades en el present capítol 
en ser considerades com secundàries, el fabricant es remetrà a les tipologies indicades en 
els plànols. 

6.4.1. Unions articulades 

Aquestes unions corresponen a les unions entre bigues principals i biguetes del forjat, i a 
tots els elements d’arriostrament en general.  

Les unions de les bigues secundàries amb les bigues principals es faran mitjançant 
angulars unint l’ànima dels perfils. L’angular mínim serà de L100x10, que permet la perfecte 
instal·lació de tots els cargols. La excentricitat creada per aquest tipus d’unió serà de 60 
mm i es te en conte en el dimensionament del angular i dels cargols. 

Els angulars es disposaran pels dos costats, evitant que els cargols treballin a simple 
tallant, excepte en les bigues de secció igual o inferior a IPE140. 

La separació entre la biga principal i la secundària serà de 10 mm, i en tots els casos, al 
anar les bigues enrasades superiorment, es procedirà a retallar l’ala superior de les bigues 
secundàries. En determinades configuracions és possible que sigui necessari retallar també 
alguna de les ales inferiors de les bigues secundàries. En ambdós casos s’ha de procedir a 
la verificació de la secció debilitada, primerament a resistència enfront el moment flector i 
tallant corresponent. En segon lloc l’ ‘arrancament en bloc’ de la secció que envolta els 
forats dels cargols. Aquest fenomen conegut com ‘block shear’ s’analitzarà segons els 

corresponents capítols de l’ EC3 part 1-8. 
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En les unions entre bigues que presenten angles diferents de 90º caldrà tenir especial 
atenció a la possibilitat de muntatge per manca de poder introduir els cargols.  

En la següent es pot apreciar un esquema general d’aquest tipus d’unions: 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
Un altre tipus d’unió articulada serà la que uneix els perfils d’arriostraments amb els pilars o 
bigues de la estructura principal. Els arriostraments estan constituïts per perfils laminats en 
calent. La geometria final d’aquestes unions vindrà influïda per l’angle que cada tub 
d’arriostrament forma amb l’element principal al que s’uneix. La tipologia de les unions 
respectarà les disposicions de la figura 6.14 de la pàgina següent.  
 
Tota unió estarà formada per un mínim de dos cargols per seguretat i per facilitat de 
muntatge, situats a la distància mínima entre ells per a respectar les condicions 
d’articulació. 
 

Fig.  6.13. esquema d’unió articulada biga-biga amb angulars. 
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Un altre tipus d’unió articulada serà la que uneix els arriostraments d’angular de coberta i 
façana en el mòdul de serveis amb el dintell o pilar de l’estructura principal. Els cargols es 
consideren que treballen a tallant simple tallant. La tipologia de les unions respectarà les 
disposicions de la següent figura: 

 

 

 

Fig.  6.14. esquema d’unió articulada d’ arriostrament tipus ‘H’ 

Fig.  6.15. esquema d’unió articulada d’ arriostrament amb angular. 
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Les soldadures necessàries en taller per unir cartel.les i plaques, es disposaran en angle i 

es verificaran, mitjançant el mètode simplificat que estableix d’Eurocodi 3, on la resistència 
d’una soldadura per unitat de longitud val: 

Es tindrà especial atenció de que la prolongació d’eixos entre perfils d’arriostrament siguin 
coincidents, per evitar excentricitats accidentals que sol·licitarien les seccions a moments 
flectors no tinguts en compte en el disseny. 

6.4.2. Unions rígides 

Es consideraran rígides les següents unions : 

a) Recolzaments de la estructura encastats en el terreny 

b) Les unions entre pilars y dintells de pòrtic en mòdul de Serveis 

c) La unió entre dintells en cumbrera del pòrtic de l’Edifici Serveis. 

d) Els solapaments entre corretges contínues de coberta. 

En quan al grup (a) el nombre d’ancoratges per cada costat en una base encastada, no 
serà inferior a 2. L’espessor de la placa serà com a mínim de 15 mm, per evitar 
comportaments flexibles. Es disposarà obligatòriament de forats en el centre de la placa per 
permetre la sortida de l’aire i la comprovació del correcte formigonat sota la placa. 
Igualment es disposaran rigiditzadors per evitar la flexió excessiva de la placa base.  

Degut als moments flectors que actuen en les bases, l’excentricitat de la força resultant 
aplicada fa que aquesta es situï fora de la placa base. En aquest cas els ancoratges d’un 
dels costats treballen a tracció formant un parell de forces amb la pressió de contacte sota 

la placa en el costat contrari. S’utilitza la fórmula proposada per la NBE-EA-95 per no 

disposar d’altres recomanacions més directes en l’EC3. En canvi, l’EC3 tracta en 
profunditat el càlcul de bases de pilar sotmeses a compressió. Aquesta formula es basa en 
una distribució de la pressió uniforme sota la  placa en un ample d’una quarta part del 
ample de la placa. Es determina la pressió sota la placa d’ancoratge mitjançant l’expressió: 

El valor de la tracció dels perns ponderada val: 
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La bateria de comprovacions a realitzar seran: 

• Que la pressió de contacte σb no superi la tensió admissible del formigó a 

compressió. 

• Que la tracció en cada pern no superi la tensió d’adherència entre pern i formigó 

• Que la tracció en cada pern no superi la resistència a tracció del pern 

• Que el gruix de placa sigui suficient per resistir els moments que apareixen en la 
placa suposant el comportament de la mateixa com el de bigues virtuals recolzades 
en els rigiditzadors. L’espessor de la placa es determinarà mitjançant la següent 
expressió: 

 

• Que els rigiditzadors transmetin la càrrega provinent de la compressió sota la placa 
sense patir o presentar inestabilitat. 

• Que les soldadures del rigiditzadors suportin les càrregues provinents de la 
compressió sota la placa.. 

• Que els esforços laterals no superin el 40% dels esforços verticals i per tant és 
suficient amb el frec sota la placa per resistir la força horitzontal. Si no fos suficient 
caldria verificar que els ancoratges poder resistir la força horitzontal per tallant. 

S’acompanya en la pàgina següent la figura indicativa 6.16 de la tipologia de la unió. Els 
càlculs complerts s’acompanyen en el capítol A.3 de l’Annex A de càlculs. 
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Les unions (b) entre pilar i dintell del mòdul de serveis es realitzen mitjançant plaques 
prolongades amb cargols per fora de l’altura del dintell. Es disposaran rígiditzadors en el 
pilar com a continuació de les ales del perfil del dintell. 

Es suposarà una distribució de forces lineal, augmentant a partir del centre de gravetat dels 
cargols, que igualarà el moment flector aplicat a la unió. Es superposarà a la distribució 
deguda al moment flector els esforços axials i tallants. Els cargols seran d’alta resistència 
pretensats i el tallant haurà de ser absorbit per fregament en la placa d’unió. Aquesta 
condició, que no serà crítica degut al nombre de cargols disposats, requerirà un tractament 
a la part en contacte entre plaques que provoqui un fregament classe B. 

La placa es dimensionarà a partir de la tracció que apareix en l’ala del perfil deguda al 
moment flector i esforços axials, tenint en compte el braç de palanca o distància entre ala i 
cargol. Les soldadures es realitzaran en taller i seran en angle, amb un cordó que no serà 
superior a 0,7 vegades l’espessor més prim a soldar. Es premetrà que la soldadura sigui a 
topall en el cas de que el cordó en angle sigui de més de 9 mm.  

El mateix criteri es segueix per al càlcul de la unió del carener entre dintells (c). 

Per tal de garantir la continuïtat de corretges de coberta (d) es disposen unions intermitges, 
en punts on el moment flector teòricament és zero.  De tota manera es considerarà pel 
càlcul dels elements de la unió un moment residual del 10% del moment màxim dels 
elements a unir que te en compte la possibilitat de alternances o desequilibris que es poden 
produir en el carregament d’aquesta coberta. La unió es realitza mitjançant tapaboques 

Fig.  6.16. esquema d’unió encastada a la fonamentació. 
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amb el moment flector resistit pels tapaboques de les ales, mentre que el tapaboques de 
l’ànima és l’encarregat d’absorbir completament l’esforç tallant.  

La fixació de les corretges al pòrtic principal es realitza directament a través de les ales del 
perfil. Cada unió està formada per 4 cargols M12 qualitat 6.8.  Aquesta unió es considera 
articulada a efectes pràctics, al limitar la separació entre cargols a un màxim de 100 mm.   
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7.  ESTRUCTURA METÀL.LICA DE L’EDIFICI 

RESIDENCIAL 

7.1. Introducció  

L’edifici Residencial és un edifici de 3 plantes situat en una pronunciada falda de la 
muntanya. El pis superior està destinat a restaurant, WC i sala polivalent. En els dos pisos 
inferiors es disposen les habitacions, sales de treball i els WC comunitaris.  

La estructura del edifici està formada per pòrtics separats 5 m. Els pilars recolzen en 
diferents nivells en funció de la situació dels murs de contenció de terres que envolten 
l’edifici. L’edifici s’obre vessant avall, mostrant finestres i balcons de les diferents plantes en 
aquesta direcció, de forma oposada al telescopi.  

La coberta és corbada i s’han utilitzat estructures triangulades per salvar els 18 mts de llum 
lliure.  

Per suportar els dos forjats es disposa d’una linia de pilars interiors que no es fan arribar a 
la coberta del edifici, essent la planta superior completament diàfana. Els sistema de forjats 
és a base de perfil trapezoïdal amb col·laboració del formigó, conegut com forjat 
col·laborant. Es disposen biguetes secundàries per suportar la xapa trapezoïdal i bigues 
principals amb obertures a les ànimes per a pas d’instal·lacions. 

El sistema d’arriostrament està format per tubs rectangulars i rodons, formant una biga a 
contravent en els primers trams de cada costat. Aquests arriostraments s’encarreguen de 
transmetre a la fonamentació els esforços provinents del vent. Per que l’arriostrament sigui 
més eficient, les creus es fan coincidir amb els nivells dels forjats, immobilitzant així 
cadascuna de les plantes. 

L’estructura dels balcons és una concessió arquitectònica ja que es sustenten en uns pilars 
de secció circular completament aparents, i unes bigues que uneixen la façana amb 
aquests tubs exteriors, de secció variable. 

Finalment completen l’estructura principal els diferents pilars de façana que suporten el 
tancament en les parets pinyó o frontals. 

Com a estructura secundària es disposaran corretges de coberta del mateix tipus que en el 
mòdul de serveis i corretges de façana simplement recolzades. 
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El model està format per 452 barres i 648 elements finits. Amb elements finits s’ha modelat 
tot el mur de contenció perimetral, sobre el que recolza part de la estructura, a més dels 
diferents forjats i façanes per poder aplicar les càrregues d’explotació i vent. 

7.1.1.  Imperfeccions inicials 

Degut a la irregularitat geomètrica del pòrtic principal, es contempla l’opció més 
conservadora  de considerar solament dos pilars i un pis en l’estabilitat lateral del pòrtic: 

 Finalment: 

La càrrega que gravita en cada pis s’obté fàcilment restant dels esforços axials de cada 
pilar els axials del mateix pilar en el pis superior. En la càrrega gravitatòria s’inclouen: pesos 
propis, neu i sobrecàrregues d’explotació. 

0,1== cs kk       (Eq.  7.1) 

200
1

200
1

0,10,10 =××=Φ××=Φ sc kk       (Eq.  7.2)

Fig.  7.2. Vista general de l’edifici Residencial. 
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Taula 7.1 – càrrega gravitatòria i força d’imperfecció en pilar més sol·licitat 

Nivell Reacció Vertical Vsd (kN) FimpSd = Vsd x 1 / 200 

6 1270,95 kN 6,354 kN 

4 1221,21 kN 6,106 kN 

1 952,77 kN 4,764 kN 

Aquestes càrregues s’apliquen a nivell de cada pis com s’indica en la següent figura: 
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 Fx=-4.76 

 Fx=-6.11 

 Fx=-6.35 

kN
casos: 7 (IMPERFECCIONS)

 

7.2. Anàlisis de bigues de forjat 

7.2.1. Criteris de disseny 

El present Projecte contempla com a sistema de forjat la utilització d’un perfil metàl·lic 
col·laborant, juntament amb bigues alveolars poligonals. Aquest sistema s’escull 
principalment degut a la seva pre-fabricació i facilitat de transport, enfront sistemes 
convencionals ‘in situ’ o de formigó prefabricat. Les bigues alveolars permeten el pas de les 
instal·lacions necessàries per un edifici d’aquestes característiques, sense perdre altura útil. 
El fals sostre es pot disposar fixat directament a l’ala inferior de la biga. Aquesta també és 
una restricció important del projecte, ja que el cantell total dels pisos afectarà al volum total 
de la excavació. 

Fig.  7.3. Forces laterals degudes a la imperfecció inicial 
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En quan a les biguetes secundàries es consideren també bi-recolzades per senzillesa. S’ha 
realitzat un estudi preliminar per tal d’optimitzar el conjunt bigueta-llosa de formigó. Les 
dues opcions contemplades han sigut: 

• Opció 1: Biguetes separades 2.805 mm. Xapa del perfil col·laborant 1,0 mm. Cantell 
de llosa necessari H =180 mm. 

• Opció 2: Biguetes separades 1.996 mm. Xapa del perfil col·laborant 0,8 mm. Cantell 
de llosa necessari H =140 mm. 

Tot i que el pes de estructura metàl·lica de la opció 1 és inferior, analitzant el conjunt de 
formigó, perfil col·laborant i estructura metàl·lica, la 2ª opció és més avantatjosa d’una 
manera significativa, ja que representa una reducció del 13% en cost de material.  

Les bigues principals, com s’ha indicat anteriorment, es preveuen com bi-recolzades. Pel 
dimensionament de les bigues del pis superior es parteix d’un perfil de la sèrie IPE sense 
suplement d’ànima, solució aquesta més costosa per requerir més mà d’obra de soldadura. 
El mínim perfil que compleix és la IPE450, qualitat S-275JR, essent la verificació de fletxa la 
més crítica. Utilitzant perfils de la gamma HEB, el primer que compleix tots els requisits de 
disseny és HEB340, que ja suposa un increment en pes respecte la IPE del 40% 
aproximadament. 

Per a les plantes inferiors, sotmeses a una sobrecàrrega inferior, es parteix d’un perfil 
IPE400 com a biga principal, també alveolar. Els càlculs complerts apareixen en el capítol 
B.2 del annex de B de càlcul. 

 

7.2.2. Verificació E.L.U. de la Biga alveolar poligonal 

El procediment de càlcul d’aquestes bigues segueix les recomanacions de l’Annex N de 

l’Eurocodi 3, referència bibliogràfica [6], que tracta de l’estudi de bigues amb obertures a 

les ànimes. Aquest annex és aplicable si es compleixen unes restriccions inicials en quant a 
la geometria de perfils segons les notacions de la figura 7.3 de la pàgina següent. 

Es considera una distància ‘a’ de 170 mm. La altura resultant de la biga alveolar és de: 

 
 
 

mmaHHm
H

mma 56022
6

150 =×−×=⇒≥=       (Eq.  7.3)
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La biga resultant entra dins de l’àmbit de validesa de l ‘annex N  ja  que la relació entre 
altura i gruix d’ànima és inferior a l’expressió: 

Les verificacions de resistència es porten a lloc en diferents seccions de la biga. La primera 
secció de la biga a analitzar és la secció central de la biga alveolar que és la sotmesa al 

moment flector màxim, que anomenarem  secció F-F . Aquest moment flector actua en el 
l’alvèol, on la secció de la biga esta formada per les dues seccions en ‘T’. El moment es 
descomposa en dos esforços axials aplicats al centre de gravetat dels dos cordons i de 
valor: 

on ‘d’ correspon al braç de palanca entre centres dels cordons. Aquest valor ha de ser 
inferior a la resistència plàstica a compressió de la secció en ‘T’ que  anomenarem ‘Am’ : 

El tallant  en la secció central  F-F val zero, i per tant no hi ha cap possible interacció entre 
esforços axials i tallants. Es verifica doncs que el moment màxim aplicat és resistit per  la 
biga. 

Cumpleix
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7583,63       (Eq.  7.4)
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      (Eq.  7.6)

Fig.  7.4. Definicions geomètriques de la biga alveolar 
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Es verifica a continuació l’alvèol més proper a la zona del recolzament, on el tallant serà 
màxim. Com el primer alvèol es reforça per cubrició, per evitar l’abonyegament de l’ànima 
en el punt de més solicitació a tallant, el primer alvèol a verificar es troba a una distància de 

830 mm respecte del suport, en el que s’anomenarà secció D-D.  

 

L’esforç tallant que apareix en la secció D-D en cada una de les seccions en ‘T’ s’obté de la 

expressió següent, en funció de la reacció del recolzament i la càrrega uniforme aplicada: 

Valor que ha de ser comparat amb la resistència plàstica a tallant de la secció en ‘T’: 

En aquest cas s’observa que el valor de l’esforç tallant no supera el 50% del valor de la 
resistència plàstica de la secció, i per tant no cal verificar la interacció entre tallant i axial.  

La següent secció a verificar és la B-B, ja que en aquesta secció tenim valors molt similars 
de esforços axials i tallants, però apareix un moment flector sobre la secció en ‘T’ degut 

precisament al tallant. Com l’Annex N de l’ EC3 no proposa cap mètode particular per 
analitzar aquesta secció, es procedeix a fer un estudi de tensió mitjançant el criteri de von 
Mises:  
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Fig.  7.5. Seccions B i D de la biga alveolar 
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resultant la tensió en la secció B-B inferior al límit elàstic. 

La següent secció a analitzar és la secció C-C que correspon a la secció horitzontal del 
primer muntant vertical contat des del recolzament. En aquesta secció i degut al efecte 
Vierendel apareix un esforç tallant horitzontal que es determina en funció del tallant de la 

secció D-D, el pas entre alvèols ‘p’ i el braç de palanca, ‘d’, mencionat anteriorment: 

 

Llavors l’esforç tallant en la secció C-C s’obté de l’expressió : 

i finalment : 

Novament degut al esforç tallant horitzontal en la secció C-C, el muntant vertical es veu 

sol·licitat a moment flector en la seva secció K-K. L’Annex N del EC 3 sí que proposa un 
mètode per determinar si aquest flector esgota la secció en el seu apartat N.3.5.1.4. El 
mètode consisteix en comparar el rati de treball del moment aplicat en relació amb el 

moment elàstic resistent de la secció del muntant K-K, amb una correlació experimental 

funció de la geometria dels alvèols i de la biga.  
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Fig.  7.6. Seccions C, E i K de la biga alveolar 



Càlcul estructural de l’Observatori de La Palma ( Canàries )  Pág. 83 

 

El perfil escollit supera aquesta comprovació. Es verifica també aquesta secció pel criteri de 

Von Mises de la mateixa manera que la secció B-B per mantenir coherència i la secció és 
correcte. 

No es considera bolcada lateral ja al ser bigues birecolzades, només pot estar comprimit el 
cordó superior de la biga i aquest es troba fixat al forjat i per tant arriostrat lateralment. El 
cordó inferior estarà sempre sotmès a tracció. 

 

7.2.3. Verificació de E.L.S. de la biga alveolar poligonal 

La fletxa d’una biga alveolar poligonal es determina com la suma de la fletxa de la biga bi-
recolzada calculada amb una inèrcia eficaç, Ieff, més la fletxa deguda al tallant en cada una 
de les seccions assimilades a una biga Vierendel. La inèrcia eficaç ve a ser una inèrcia 
equivalent o promig  que té en conte les heterogeneïtats de la secció i es determina amb la 
expressió: 

on Im correspon a la inèrcia de la secció en doble ‘T’.  

Per a la determinació de la fletxa deguda al tallant es considera que és deguda al moment 
flector que actua en cada secció assimilable a una biga ‘Vierendel’ de manera que: 

on Seff és la rigidesa a flexió de la biga Vierendel equivalent i es determina mitjançant 
l’expressió: 

La fletxa total és la suma: 
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En aquest valor de fletxa, que resulta acceptable, s’observa que la fletxa de l’anomenat 
efecte ‘Vierendel’ representa un 30% de la fletxa de la biga amb inèrcia eficaç.  

Un cop verificats els criteris de fletxa es realitza l’estudi a nivell de vibracions, considerant el 
conjunt format per la biga principal i les biguetes secundàries. No s’inclouen les propietats 
de la llosa de formigó en la valoració de les freqüències pròpies de les bigues ja que no es 
tracta d’una tipologia de biga mixta.  

Especial incidència té la fracció de càrrega variable a considerar en el càlcul de la massa 
gravitatòria del forjat. No hi ha cap referència precisa en les normatives consultades i per 
tant s’ha buscat la situació més desfavorable. S’ha estudiat el comportament de la 
freqüència entre uns rangs del 40 al 90%, on 40% seria una utilització normal donat l’ús de 
l’edifici, i un 90% seria el cas d’utilització intensiva o puntual. La freqüència pròpia del 
conjunt val: 

i 

on fe1 i fe2 són les freqüències pròpies del primer mode propi de vibració per a bigues i 
biguetes, i es determinen mitjançant la fórmula: 

Per a bigues simplement recolzades la constant ‘α‘ es pren igual a π2. La verificació 

consisteix en comprovar que tan la freqüència pròpia del sistema com la de bigues i 

biguetes, sigui superior al valor de 3 Hz, que és el valor recomanant per l’Eurocodi 3, de 
manera que no es poden produir fenòmens de ressonància deguda al pas de persones.  

També s’ha verificat la influència en la resposta del sistema de forjat enfront vibracions 
transitòries, com pot ser un impacte fort sobre el terra. El mètode desenvolupat no està 

recollit al Eurocodi 3 i s’ha recorregut a una normativa de reconegut prestigi com és la 
Canadenca, de referència bibliogràfica [10].  

Consisteix en definir un criteri d’acceptació del forjat basat en la percepció humana tenint 
en compte una acceleració màxima, la freqüència del forjat i el seu esmorteïment. 
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L’acceleració màxima inicial resultant d’un impacte degut a cop de taló, que es quantifica 
mitjançant assajos en 67 N.s,  te la següent expressió en funció de les freqüències pròpies 
de bigues principals i biguetes: 

Amb ‘gtot’ igual al pes propi del forjat més les càrregues de llarga duració (fracció de les 
sobrecàrregues d’ús). Per aquesta verificació resulta més desfavorable no considerar la 
sobrecàrrega d’ús, ja que per valors baixos de massa, l’efecte del impacte dona una 
acceleració superior. 

Introduint el valor de ‘a0’ i ‘fsis’ en el següent diagrama, es conclou que el forjat és correcte 
des del punt de vista de vibracions transitòries ja que el punt que resulta dels valors 

anteriors està situat per sota del punt de tolerància per un forjat acabat ( ζ= 6% ). 
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Fig.  7.7. Gràfic de freqüències de tolerància humana 
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Com es pot apreciar, la comprovació del sistema a vibracions cícliques per a casos de 
sobrecàrrega variable propera a la sobrecàrrega total és la més ajustada de l’E.L.S. Per a 
les plantes inferiors sotmeses a menys sobrecàrrega d’explotació es decideix no reduir el 
perfil de les biguetes, ja que podrien entrar en ressonància amb el pas de persones. 

7.3. Pòrtic principal 

El pòrtic principal està format per dos pilars laterals en els eixos B i D segons la següent 

figura, un d’ells a tota alçada i l’altre recolzat en el mur de contenció de terres del parking, 

que suporten l’estructura triangular de coberta.  El pilar interior del eix D arriba a nivell del 

forjat superior. En la de la línia A, es construeixen els balcons de les habitacions, formant 

un passadís exterior que es suporta per pilars exteriors rodons aparents. L’estructura de 
coberta s’ha resolt amb una estructura triangular corbada que permet alhora lleugeresa, 
estètica i pas d’instal·lacions. 
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Fig.  7.8. Esquema del pòrtic principal de l’edifici Residencial 
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Els  pilars es dissenyen encastats a la fonamentació per evitar grans desplaçaments 
horitzontals deguts a les fortes càrregues de vent. Tanmateix el pòrtic no es pot arriostrar 
en el seu pla per motius funcionals. En el pla perpendicular al pòrtic s’ha previst un sistema 
d’arriostrament mitjançant tubs diagonals treballant a tracció i compressió com es detalla 
posteriorment.  

Es descriuen a continuació els criteris emprats en el càlcul dels diferents elements de 
l’estructura. 

7.3.1. Anàlisis global del pòrtic 

Per al càlcul del pòrtic en general i dels pilars en particular es procedeix inicialment a fer un 
dimensionament aplicant un càlcul de primer ordre per a continuació determinar si el pòrtic 
és o no translacional. La manera més directa per a pòrtics irregulars consisteix en 
determinar la càrrega crítica dels pilars per a cada mode de vinclament mitjançat el mateix 
programa de càlcul, segons els criteris exposats en el article 6.2.6 del present Projecte. 

El cas o combinació de càrrega més determinant per a la majoria dels pilars del pòrtic és el 
que inclou la majoria de casos gravitatoris ( permanent, neu, explotació ), juntament amb el 
cas d’imperfeccions i el cas 11 de vent. El vent te importància en l’anàlisi del fenomen 
d’inestabilitat dels pilars ja que produeix desplaçaments laterals, que sumats a les 
càrregues gravitatòries incrementen la inestabilitat de l’element pel fenomen P-Delta. Per 
aquesta combinació, el primer mode de vinclament és el representat en la següent figura:  

5X
Y

Z

Despl  0.5mm

 

Fig.  7.9. Primer mode de vinclament per a càrregues gravitatòries i vent lateral 
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que correspon al vinclament per desplaçament lateral dels pilars dins del pla del pòrtic. Per 
aquest mode de vinclament el coeficient crític val : 

i per tant es pot considerar que el pòrtic és no translacional, tot i que es troba molt a prop 
del límit d’aquesta consideració. En aquest cas es poden utilitzar doncs, tots els esforços i 
desplaçaments obtinguts anteriorment amb un càlcul elàstic de primer ordre. A partir del 
valor del coeficient crític s’obtenen les longituds de vinclament mitjançant la equació 6.32.  

Amb els esforços dels pilars obtinguts en aquest dimensionament previ, es procedeix a la 
verificació detallada de les seccions.  

 

7.3.2. Verificació dels pilars del pòrtic 

Es desenvolupa la verificació del pilar de façana, el de més altura. El pilar finalment escollit 
és un HEA280, en qualitat S-275JR. La combinació E.L.U. de càrrega crítica que governa el 
disseny del pilar és la COMB17, que correspon a la combinació en l’Estat Límit Últim de les 
màximes càrregues gravitatòries, més imperfeccions i més un cas de vent.  

La secció escollida sotmesa a compressió és de classe 3 o semi-compacte, amb que les 
propietats mecàniques a considerar seran les elàstiques.  

L’esforç tallant màxim que apareix no supera el 50% de la resistència plàstica a l’esforç 

tallant, i segons l’article 5.4.7.(2) de l’EC3 no cal verificar la interacció entre flector i tallant. 
Tampoc caldrà comprovar  l’abonyegament de l’ànima per tallant ja que l’ànima del perfil no 
supera l’esveltesa: 

La resistència de la secció,  per a seccions de classe 3 val: 

Per la verificació del vinclament per flexió es consideren les següents longituds de 
vinclament: obtingudes del càlcul matricial de modes propis de vinclament. 
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 En el pla y-y :  

En el plà z-z: 

La corba de vinclament per a la secció transversal considerada, segons la taula 5.5.3 de 

l’Eurocodi 3, és la (b) en el pla y-y mentre que en el pla z-z és la (c).  

Els coeficients de reducció del mode de vinclament χ y i χ z es calculen segons indica 

l’apartat 5.5.1.2 de l’Eurocodi 3, obtenint-se  el valor mínim de: 

La verificació final del vinclament per flexió  per a seccions de classe 3 te el valor següent: 

La verificació del vinclament lateral per torsió és necessària en principi donada la 
impossibilitat de col·locar ‘tornapuntes’ que subjectin lateralment les ales comprimides del 
perfil. La longitud entre punts de coacció lateral considerada és la altura del pilar entre 
plantes. Per al cas de càrrega repartida sobre l’element s’obté de la taula F.1.1 i F.1.2 de 

l’annex F de l’Eurocodi 3 els valor de C1=1,285. La esveltesa adimensional s’obté de la 
expressió: 

amb : 
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En ser l’esveltesa adimensional superior a 0,4 cal portar a terme la verificació a bolcada 
lateral del pilar. Determinant : 

La verificació final del vinclament per flexió i torsió per perfils de classe 3 és: 

La verificació en ELS per al pilar consisteix en verificar que el desplaçament horitzontal en 

el cap del pilar no supera el límit establert per l’Eurocodi 3. El desplaçament lateral màxim 
es produeix per a la combinació 20 ELS/147 corresponent  al pes permanent, la 
sobrecàrrega de neu en coberta, un cas de vent, les imperfeccions laterals i la dilatació 
tèrmica combinades. 

Pel cas de pòrtics de vàries plantes, sense pont grua, i amb tancaments metàl·lics en 
general, la limitació de fletxa horitzontal és de: 

on ho és la altura total del pilar analitzat. Com a verfificació complementària, la fletxa 
màxima entre plantes no ha de sobrepassar el valor de h/300. 

 

7.3.3. Pilars de façana frontal 

Els pilars de façana frontal s’han calculat com simplement recolzats. En la base es recolzen 
sobre el mur perimetral de formigó armat i superiorment es subjecten a l’estructura 
triangular de coberta. No es te en conte en l’estabilitat del pilar l’efecte de coacció en el seu 
eix dèbil de la estructura secundària de façana. Per tant es verifiquen a vinclament per 
flexió i també a vinclament lateral per torsió. La combinació més desfavorable en l’Estat 
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Límit Últim correspon a la que involucra totes les càrregues gravitatòries, més la 
imperfecció lateral inicial més un cas de vent. 

El perfil utilitzat és un HEA200, S-275JR del que resulta un rati d’aprofitament per a la 
verificació de vinclament per flexió de: 

Aquest rati s’incrementa lleugerament en la verificació a vinclament lateral per torsió. Es 
considera com a càrrega actuant uniformement repartida sobre l’element la del vent incidint 
en la façana i la verificació final dona el resultat següent: 

La fletxa en el seu punt mig en la direcció perpendicular a la façana no supera el L/300 i el 
desplaçament en el cap del pilar no supera la relació L/150, i per tant compleix també els 
requisits de deformabilitat en l’Estat Límit de Servei. 

 

7.3.4. Estructura secundària de façana 

L’estructura secundària de façana consisteix en perfileria horitzontal, subjectada 
directament als pilars de pòrtic, per tant amb una llum lliure de 5 mts. Exteriorment es fixarà 
un pannell de poliuretà de 50 mm de gruix, e interiorment es disposarà una estructura  de 
muntants verticals suportada a la perfileria horitzontal, per a un tancament sec dels tipus 
‘pladur’. A la estructura secundària de façana s’exigeixen unes condicions de deformabilitat 
o fletxa de 1/300, degut al tipus de materials que ha de suportar, en concret, la serralleria 
de vidre i alumini i pannell de poliuretà llis. El valor límit és de :  

La col·locació d’aquesta estructura secundària es realitza exteriorment als pilars per tal de 
no interferir en el sistema d’arriostrament de façana de l’edifici.  Amb aquesta configuració 
es pot considerar que les bigues treballaran simplement recolzades. La inèrcia mínima es 
dedueix de la expressió de la fletxa per a bigues simplement recolzades: 
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El perfil de la sèrie UPN, també permet formar premarcs per obertures al deixar una de les 
cares completament plana. El lligam de la estructura tant exterior com interior per suport el 
tancament impediran la bolcada del perfil. La verificació en E.L.U. per a un perfil de classe 1 
es redueix a : 

7.4.  Estructura principal de coberta 

L’estructura principal de coberta està formada per un cordó superior corbat i un cordó 
inferior horitzontal. Els cordons es preveuen inicialment com perfils de la sèrie HE. Les 
diagonals es disposen seguint la tipologia de triangulació ‘anglesa’. Les encaballades es 
fabricaran en dues peces, connectades per mitjà d’unions cargolades per permetre el 
transport convencional dels diferents elements. 
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Fig.  7.10. Esquema de l’estructura de la coberta 
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7.4.1. Cordó superior 

El cordó superior es troba suportat lateralment per les corretges de coberta, separades a 
una distància màxima de 1390 mm. El perfil escollit és un HEB160, qualitat S-275JR. La 
secció és plàstica o de classe 1.  

Els factors d’imperfecció a considerar són, per al vinclament en el pla y-y : 

i en el pla z-z: 

El coeficient de reducció mínim deduït a partir de les esvelteses en cada un dels eixos 

principals del perfils resulta ser per al pla z-z: 

La verificació a vinclament per flexió es conclou amb : 

La verificació a vinclament lateral per torsió no es realitza, ja que es pot considerar que en 
cada suport de corretja de coberta hi ha una vinculació transversal que evita la bolcada i 
per tant,  el valor de la esveltesa reduïda: 

Degut a les combinacions que inclouen casos permanents i succió de vent en coberta, 
apareixen traccions en aquest cordó superior, de valor inferior al esforç de compressió. Al 
no disposar unions cargolades que disminueixin la secció neta del perfil no cal fer cap 
verificació addicional. 

L’estudi del Estat Límit de Servei es realitzarà de manera global per a tota la coberta. 
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7.4.2. Cordó inferior 

Les combinacions més dimensionants per al cordó inferior són les que derivades de la 
succió en coberta, ja que provoquen esforços de compressió. El cordó té  una longitud total 
de 15,62 mts i té per tant una gran esveltesa, que es reduirà mitjançant la colocació de 2 
punts arriostrament lateral en punts intermedis, quedant la distància de vinclament lateral 
reduïda a 5,215 mts.  

Procedint a la verificació a tracció i a compressió per a un perfil HEA160, S-275JR, s’arriba 
finalment a un valor de : 

En el cordó inferior no es desenvolupen flexions, pel que no cal verificar el vinclament 
lateral per torsió. 

 

7.4.3. Diagonals i muntants 

Els muntants i diagonals de la estructura de coberta són elements que solament treballen a 
tracció o a compressió. Normalment, tot i que és possible la inversió de esforços deguda a 
la succió del vent a la coberta, els muntants transmetran la càrrega de la coberta per 
compressió mentre que les diagonals treballaran a tracció. Inicialment es consideraran 
muntants en secció HEA100 i diagonals en doble angular, 2 L60x6 i 2 L80x8 per estalvi en 
pes. 

Les diagonals es calcularan per a la càrrega màxima a tracció i a compressió. En aquest 

darrer cas es tindrà en conte el vinclament. Segons l’Eurocodi 3 en el seu apartat 6.4.4, 
per tal de poder considerar la secció del doble angular com una única secció, sense que es 
produeixi el vinclament de cada angular per separat, es disposen ‘presilles’ a una distància 
màxima de: 

i: 

199,0

0

≤=
⋅

=

M

fy
A

Nsd
NtRd
Nsd

γ

      (Eq.  7.42)

660217415max min ×=×= Lpermmid       (Eq.  7.43)



Càlcul estructural de l’Observatori de La Palma ( Canàries )  Pág. 95 

 

Les diagonals centrals, a causa de la seva longitud, no cumpleixen la verificació de 
vinclament per flexió ja que en casos amb succió de vent experimenten compressions. Es 
pasen a perfils HEA com els propis muntants. 

En aquestes condicions, el rati de treball més elevat es troba per la barra 79 de 2,83 mts de 
longitud, formada per un doble angular de L60x6 i de qualitat S-275JR. El cas més 
desfavorable és el que provoca compressió en l’element, que correspon a la combinació en 
el Estat Límit Últim que involucra el pes propi, les imperfeccions inicials i el vent. S’obté un 
rati de treball de: 

El muntant vertical, perfil HEA100 de qualitat S-275JR més sol·licitat a compressió en 
l’Estat Límit Últim presenta un rati bastant baix en quant a la resistència de la seva secció : 

És el factor del vinclament a flexió que apropa al muntant al límit de la seva utilització: 

Les diagonals i muntants no presenten unions cargolades, pel que no cal verificar si es 
produeix plastificació al voltant de la seva secció neta.   

 

7.4.4. Estat Límit Servei de l’estructura de coberta 

La verificació de l’Estat Límit de Servei per a la estructura triangular de la coberta consisteix 
en verificar que el desplaçament vertical en el centre de la llum no supera el límit establert 

per l’Eurocodi 3. Pel cas de cobertes en general la limitació de fletxa vertical és de: 
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la fletxa màxima deguda a totes les càrregues actuants te un valor de: 

per a les càrregues variables, on L és la llum de la biga triangulada de coberta, i per tant es 
compleix la verificació en l’Estat Límit de Servei. 

 

7.5. Estructura secundària de coberta 

Les corretges de coberta es dimensionen com a bigues contínues recolzades sobre els 
pòrtics principals, de la mateixa manera que la indicada en el capítol 6.3.2 del present 
Projecte. En el dimensionament de la corretja el cas de neu més determinant és el que 
correspon a una distribució triangular ja que suposa una acumulació de neu en una zona 
franja concreta de la coberta, afectant a les corretges involucrades.  

Es pretén que els perfils siguin de secció plàstica o compacte, classe 1 ó 2, i per tant 
tinguin la capacitat de desenvolupar ròtules plàstiques. D’aquesta manera es pot considerar 
la possibilitat d’aplicar una redistribució de moments en la biga contínua i per tant obtenir un 
major aprofitament de la secció escollida. Es realitza la comprovació per a un perfil 
HEA180, amb secció de classe 2 quan està sotmesa a esforços de flexió.  

La redistribució màxima necessària per igualar el valor del moment flector màxim en el 
centre del tram i el del recolzament és 14,9%, valor molt proper al 15% permès segons 

l’EC3 5.2.1.3.(3). Reduint un 14,9% el moment màxim que ens apareix en el primer 
recolzament, el mòdul plàstic mínim requerit és: 

Es pot observar de la comprovació anterior que realment el fet de considerar la redistribució 
de moments no és una consideració rellevant per el perfil escollit, ja que el moment màxim 
sense aplicar la redistribució de moments també és resistit per la mateixa secció. Si es 
verifica el perfil immediatament inferior de la seria, aquest no supera la verificació a 
resistència.  
Com el tallant de càlcul no supera el 50% del tallant plàstic que pot resistir la secció, no cal 
reduir el moment resistent plàstic per la interacció de l’esforç tallant, essent també 
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satisfactòria aquesta verificació. De la mateixa manera es comprova que per al perfil 
seleccionat no cal estudiar l’abonyegament de l’ànima, ja que : 

La comprovació corresponen a l’Estat Límit de Servei és satisfactòria ja que no es supera la 
fletxa màxima permesa en el centre del primer tram: 

El desenvolupament complert dels càlculs s’inclou en el capítol B.5.1 de l’annex B de càlcul. 

 

7.6. Estructures d’arriostrament 

7.6.1. Imperfeccions inicials  

El sistema d’arriostrament de l’edifici Residencial serà l’encarregat de  suportar i transmetre 
les forces degudes al vent longitudinal  a la fonamentació de l’edifici.  
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Fig.  7.11. Esquema del primer tram d’arriostrament de l’edifici Residencial 
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El sistema d’arriostrament vertical dels pòrtics consisteix en la disposició en els dos primers 
trams,  de triangulacions que connecten cadascun dels diferents nivells de l’edifici. Aquest 
arriostrament es dimensiona per suportar la càrrega de vent introduint en el model inicial 
l’efecte de les imperfeccions geomètriques.  

L’arriostrament de la coberta està format també per triangulacions en els mateixos primers 
trams. Aquestes triangulacions de coberta formen una biga triangulada que condueix els 
esforços aplicats en els pilars de façana frontal, a l’arriostrament vertical i posteriorment a la 
fonamentació. Aquesta biga triangulada de coberta no està continguda en un mateix pla 
degut a la forma corbada. 

Cada conjunt d’arriostrament està suportant lateralment 2 dintells de coberta. L’expressió 
de la força lateral equivalent repartida sobre el sistema d’arriostrament, amb la suposició de 
que la fletxa total del sistema d’arriostrament és inferior a L/2000, val: 

El paràmetre ζ  depèn del nombre de pannells o creus que formen el sistema 

d’arriostrament, que en el cas de 4 val  ζ=1. La suma dels esforços axials màxims que 

apareixen en els dintells s’obté del programa de càlcul, afegint l’esforç axial en les ales 
degut al moment flector, que en aquest cas serà petit al tractar-se d’una estructura 
triangulada. Els esforços axials són variables al llarg del dintell, i per tant es pren el màxim: 

Aplicant les fórmules anteriors obtenim una càrrega lateral equivalent de : 

Aquesta càrrega repartida s’aplica puntualment puntualment en els nodes del sistema 

d’arriostrament obtenim una deformació màxima del arriostrament de δq=5,977 mm, inferior 

als 8 mm que corresponen al màxim de la relació inicialment suposada de L/2000. Per tant 
la càrrega introduïda és correcte i no cal procedir a iterar novament. 

De la mateixa manera s’introdueixen les càrregues puntuals en els arriostraments verticals 
de façanes, determinades a partir de la suma dels esforços dels arriostraments de coberta, 
ja que aquests arriostraments transmeten enterament tota la càrrega als arriostraments de 
façana, fins a la fonamentació. 
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Cal remarcar que aquests esforços són de petita magnitud enfront de les càrregues 
preponderants degudes al vent. 

 

7.6.2. Arriostraments complementaris 

L’estructura triangular no està concebuda per suportar esforços fora del seu pla. Per això 
cal reforçar la unió entre els pilars de façana i l’estructura de coberta. Els pilars de façana 
transmeten la meitat de la força del vent que incideix sobre la façana directament al cordó 
inferior de l’estructura de coberta, però perpendicularment al seu pla.  

Es disposen uns elements diagonals treballant a compressió per transmetre aquestes 
forces puntuals a les corretges de coberta i al seu arriostrament con es pot apreciar en la 
següent figura. 

 

 

 

Aquestes diagonals que treballen majoritàriament a compressió, estan formades per tubs 
rodons que presenten bones prestacions davant el vinclament en qualssevol pla. El seu 
dimensionament ve donat per la equació: 

Fig.  7.12. Elements de reforç d’estabilitat de biga triangulada 
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per a una secció de Diàmetre 110 mm, gruix 6,3 mm i qualitat S-355JR. 

En el model de càlcul s’han hagut d’introduir alguns arriostraments horitzontals en el forjat 
superior, per evitar la aparició de moments flectors en el eix més feble dels pilars interiors 
del forjat. A nivell d’execució aquest arriostrament no s’ha inclòs ja que els forjats 
col·laborants fixats a totes les bigues del forjat es poden considerar vàlids per transmetre 
aquest esforç per l’anomenat efecte diafragma, sense que s’hagi de fer cap justificació 
addicional. 

També s’afegeixen en fase executiva arriostraments per immobilitzar i fer solidaris al pilar 
principal de façana, els pilars exteriors que suporten els balcons i la petita marquesina de 
coberta. Ja que aquests arriostraments seran aparents, es dimensionen mitjançant barra 
galvanitzada, que incorpora rosques en els extrems. Es dota al conjunt dels corresponents 
cossos tensors per poder instal·lar correctament aquest arriostrament. Es disposen 
horitzontalment entre les bigues que formen el pis dels balcons. 

 

7.7. Disseny d’unions 

En el disseny de les unions es segueixen les recomanacions del capítol 6.4 de present 
Projecte. 

En aquell apartat es defineixen les bases de càlcul i directrius que hauran de ser seguides 
per el fabricant de la estructura d’acord amb les possibilitats de fabricació. Totes les unions 
es preveuen per a ser cargolades. No s’ha considerat cap unió soldada a obra.  

L’Annex B en el seu capítol B.9, presenta el càlcul detallat de pla placa base encastada 
més sol·licitada, que correspon a un pilar de façana HEA. La placa s’ha de rigiditzar 
convenientment per poder considerar realment el comportament rígid i per tal de reduir el 
seu espessor a paràmetres econòmics i racionals. 

Les bases de càlcul són les exposades en l’article 6.4 del present Projecte. 

També es presenta de càlcul complert de la base encastada corresponent al pilar rodó de 
la façana que presenta rigiditzadors disposats en forma radial. 
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També es presenta desenvolupat el càlcul de la unió de les bigues principals alveolars als 
pilars. Aquesta unió es realitza amb angulars cargolats directament a l’ala dels pilars. Es 
deixarà previst en els pilars principals un recolzament per facilitar el treball de muntatge de 
les bigues alveolars. 

El mateix tipus d’unió es considera per a la resta de biguetes secundàries que es recolzen 
en les bigues principals. 

En la resta d’unions es seguiran les indicacions que apareixen en els respectius plànols 
estructurals. 
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8. FORJAT COL.LABORANT 

El forjat col·laborant consisteix en un perfil metàl·lic conformat amb xapa d’acer de petit 
espessor, 1.0 mm, de secció trapezoïdal, que serveix com a encofrat del formigó i que 
col·labora com una secció mixta al funcionar com armadura de tracció. La secció mixta 
inclou una llosa de formigó feta ‘in situ’, de 120 mm de cantell total, reforçada amb una 
malla contínua en la cara superior per evitar les fisuracions de retracció i per resistir els 
moments negatius sobre els recolzaments. També s’incorporen reforços en la part inferior 
dels nervis, per a complir els criteris de resistència i estabilitat al foc que el projecte 
d’arquitectura fixa en 60 minuts, EF60. 

S’utilitza un perfil SD70 de la empresa COPERFIL GROUP SA . Totes les consideracions 
de càlcul es recullen en el capítol C.3 de l’annex C de càlcul. El càlcul es fa mitjançant un 
programa desenvolupat al Laboratori de resistència de Materials de la Escola Tècnica 
Superior de Enginyers Industrials de Barcelona ( ETSEIB ). El càlcul està realitzat segons la 

norma de càlcul de seccions mixtes ENV 1994-1-1. En el càlcul d’aquests elements 
intervenen dos coeficients , ‘m’ i ‘k’, que es determinen experimentalment segons un assaig 
normalitzat.  

El forjat col·laborant s’ha calculat amb els següents requeriments: 

• Col·locació de la xapa en tram triple, amb una llum entre recolzaments de 2,96 mts. 

• Tipus de formigó : HA-25, de resistència característica fck = 25 N/mm2.  L’acer  per a 
armadures és del tipus B-500S de fyk = 500 N/mm2.  L’acer del perfil galvanitzat és 
de qualitat SG280Z. amb un límit elàstic fy = 280 N/mm2. L’espessor considerat és 
de 1 mm. 

• Cantell total de la llosa de formigó més el perfil de 120 mm, que es reparteixen en 
70 mm del perfil metàl·lic més una capa de compressió de 50 mm. 

• Resistència al foc de 60 minuts. RF60. 

• Limitació de fletxa de L/350 per a la llosa mixta. Per a la xapa durant la fase de 
formigonat es considera L/180 amb una fletxa màxima permesa de 20 mm. 

El programa de càlcul determina que en aquestes condicions, la sobrecàrrega repartida 
uniforme que pot aguantar la llosa de forjat és de : 
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valor superior a la càrrega de disseny de cada una de les plantes. El mecanisme de falla 
per a la càrrega esmentada és el tallat, que provoca un despreniment de la secció de 
formigó respecte al perfil metàl·lic. 

La armadura necessària per negatius i per fisuració donada pel programa és de 100 mm2/m 
d’ample que correspon a una malla de diàmetre 5mm, amb separacions de 150 x 150 mm. 

La armadura a foc, de positius, necessària és de 202,66 mm2/m  en el tram extrem i de 
167,45 mm2/m en el tram central, que correspon a un diàmetre 8 mm en cada ona del 
perfil, col·locat a una distància respecte el punt inferior de la xapa de 35 mm. A nivell pràctic 
no es diferenciarà entre tram central i tram extrem. 

No cal apuntalament. El perfil es fixarà a les bigues i biguetes mitjançant cargoleria, i es 
considera que lliga suficientment tot el forjat formant un diafragma o membrana que 
solidaritza totes les bigues. 

Tota obertura practicada en el forjat més gran de 1 m2, per a pas d’escales o galeries 
d’instal·lacions tècniques, anirà suportada perimetralment per bigues metàl·liques 
disposades sota el perfil col·laborant, formant premarcs. 

 

 

 

 

 

2max 45,7
m
kN

Q =       (Eq.  8.1)
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9. ESTRUCTURES DE FONAMENTACIÓ 

9.1. Introducció 

La fonamentació del conjunt d’edificacions ve condicionada pel perfil i tipus de terreny. El 
perfil de gran pendent obliga a una excavació prèvia i a la creació de plataformes 
sostingudes per murs de contenció de terres. El projecte d’arquitectura fixa les cotes de les 
edificacions de manera  que comportin el mínim moviment de terres. La zona de pendent 
més suau coincidirà amb la explanada d’aparcament, que ocupa la major part de la 
extensió del complex.  

El terreny està format per roca, i es desconeix si pot estar fragmentada. Com a criteri  
general es procura que les fonamentacions més sol·licitades, com són els murs,  recolzin 
en terreny natural ( roca ) i no terreny de reomplert. A fi de igualar les irregularitats de 
l’excavació es disposarà una capa de formigó no estructural de neteja, d’un gruix d’entre 
100 i 300 mm. 

La majoria de roques sense meteoritzar són més resistents i menys compressibles que el 
formigó, per la qual cosa en la majoria de casos l’estudi de les superfícies de recolzament i 
tensions admissibles sobre roca és innecessari o rutinari. Amb les incertituds que plantegen 
aquest tipus de terrenys, la solució s’ha de plantejar de manera versàtil pensant en la 
posterior adaptació en el moment en que es coneixen les condicions reals. 

Tot i que la roca té una cohesió alta i produeix una empenta pràcticament nul·la sobre els 
murs de contenció, la solució presa per aquest projecte acadèmic és de considerar les 
accions  i resistència del material de reomplert.  

La normativa vigent, referència [8],  estableix la necessitat de realitzar un estudi geotècnic 
que, entre altres continguts ha d’aportar recomanacions sobre el tipus de fonamentació i 
cota a utilitzar. Lògicament en el marc d’aquest Projecte de Fi de Carrera no s’ha portat a 
terme l’estudi geotècnic, però si que es donen les bases sobre les que s’hauria de realitzar 
aquest estudi.  

En els desenvolupaments posteriors es consideraran, excepte que s’indiqui el contrari, les 
següents qualitats mínimes dels materials a utilitzar: 
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Taula 9.1 – Característiques de formigons i reforços 

Denominació EHE 98 Resisténcia a compressió / Límit elàstic 
Formigó HA/25 Fck = 25 N/mm2 
Formigó HA/30 Fck = 30 N/mm2 
Acer B-500-S Fyk=500 N/mm2 

 

El nivell establert en el control de la execució  és Normal, i es caracteritzarà per la adopció 
dels coeficients parcials de seguretat de : 

Taula 9.2 – Taula de coeficients parcials de seguretat 

Minoració propietats de l’acer 1,15 
Minoració del formigó 1,50 
Majoració de càrregues permanents 1,50 
Majoració de càrregues variables 1,60 
Majoració de càrregues accidentals 1,00 

 

Tenint en conte la durabilitat del formigó es fixarà la màxima relació aigua/ciment i el mínim 
contingut de ciment en funció de les condicions ambientals esperables. Si ens referim a la 
taula 3.3 de la referència bilbiogràfica [9], aquest límits s’estableixen per  una condició 
ambiental de les estructures de fonamentació II-f ( elements en contacte amb terrenys 
ordinaris, sotmesos a les accions de gelades i fundents). En aquestes condicions: 

Taula 9.3 – relació aigua/ciment màx. i contingut ciment min. 

Màxima relació 
aigua/ciment 

Mínim contingut ciment 
Kg/m3 

0,5 300 

 

També s’han de prendre precaucions per evitar el formigonat en temps fred, ja que el 
formigó pot quedar seriosament malmès en cas de que hi hagi situació de gelada quan 
encara no ha obtingut una resistència  de 8 N/mm2. Per aquesta raó s’hauria de suspendre 
el formigonat si les previsions anuncien que la temperatura pugui baixar per sota dels 0º 
durant els propers 2 dies, o quan la temperatura de la massa del formigó sigui inferior als 5º 
C en elements normals o 10ºC en elements de petit espessor. 

. 
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9.2. Estudi geotènic 

Amb el plànol topogràfic i la posició i dimensions dels edificis a construir es pretén establir 
unes pautes per al reconeixement geotècnic que aporti els paràmetres i característiques del 
terreny, necessaris per al disseny i el càlcul de la fonamentació més adient. 

No es coneixen xarxes subterrànies a part de les projectades per a la construcció.  

La campanya de reconeixement està basada en la normativa tecnològica NTE-CEG 1975, 
referència bibliogràfica [14] , en funció del tipus de terreny, tipus d’estudi ( avantprojecte o 
executiu ) i del tipus d’obra.  

L’amplitud de la zona involucrada haurà d’incloure no solament la pròpia zona local de la 
fonamentació dels edificis si no també la resta de la zona involucrada en la estabilitat de la 
falda. 

Les edificacions corresponen al tipus d’edifici N segons la esmentada norma, funció del 
tipus d’estructura, de la modulació mitja entre recolzaments i del nombre de plantes. Es 
considera una  Campanya de categoria III  que per a edificis tipus N  obligarà a un mínim 
d’un sondeig per cada 225 m2 de edifici. És a dir, un mínim de 3 sondejos per l’edifici 
Residencial i dos sondejos per l’edifici Telescopi. 

La profunditat dels sondejos mínima per l’edifici Residencial serà de: 

on ‘q’ és la relació entre el pes total del edifici en tones i la superfície en m2 que ocupa. El 
terme ‘b’ correspon a la menor dimensió en planta de l’edifici en mts. Finalment el terme ‘f’ 
correspon a la profunditat màxima de la fonamentació prevista. Aquest valor no serà menor 
al resultant de cobrir la zona de possible formació de la falca de lliscament. 

Es proposen sondejos en punts propers a les zones de fonamentació més carregades. Es 
proposa la disposició dels sondejos segons la següent figura: 
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Els sondejos indicats permeten  traçar els perfils AA i BB. En cas d’observar alguna variació 
important en l’estratificació es procediria a la realització de més punts intermedis. 

Donat que es reomplirà el terreny es vol determinar que les capes inferiors són de gran 
qualitat i no s’observen deficiències importants que facin perillar l’estabilitat del conjunt. 
Normalment el mètode de sondeig a emprar és mitjançant penetròmetre dinàmic estàndard 
(SPT), realitzat  els assajos cada 1,5 ó 2 mts de profunditat i en cada canvi d’estrat. De tota 
manera és molt probable que es produeixi rebuig molt aviat, pràcticament des d’un primer 
moment. En aquest cas el sondeig consistirà en la extracció de mostres inalterades, per 
evidenciar l’estat de fisuració de la roca. 

Sobre el terreny reomplert i compactat, es realitzaran assajos de placa que permetran 
validar l’execució del reomplert i la compactació. En l‘assaig de placa, es determinarà  la 
resistència del terreny en el cas de que hi hagi un valor clar de ruptura del mateix per a una 
càrrega Q0, a partir de la expressió: 

)3,01(
1 0

L
B
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Q

F
q

placa
adm ⋅+⋅⋅=       (Eq.  9.2) 

Fig.  9.1. Proposta de sondejos per Estudi geotècnic 
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on Q0 és el valor de ruptura del terreny. El coeficient F val 3 per a sabates rodones o 
quadrades i 4 per a sabates contínues. En el cas de sabates contínues el terme B/L és 
zero. En l’apartat de càlculs es detallen els valors mínims que han de donar els respectius 
assajos de placa per que es compleixin les hipòtesis contingudes en aquest Projecte. 

L’estudi geotècnic determinarà també la composició del terreny i en especial la presència 
de sulfurs que puguin atacar el formigó, establint d’aquesta manera la corresponent 
dosificació i resistència mínima del formigó. 

 

9.3. Càlcul de les sabates aïllades 

Els càlculs geotècnics es realitzen amb les sol·licitacions de servei o no ponderades i les 
comprovacions es refereixen a valors admissibles, ja que solament per a pressions petites 
comparades amb la pressió de enfonsament o de ruptura, es pot suposar el comportament 
del terreny com lineal per calcular una distribució de pressions. 

Les sabates es calculen aïllades i els esforços que actuen les poden sol·licitar en les dues 
direccions principals. S’analitzen les possibles combinacions de càrrega de manera 
automàtica mitjançant el programa de càlcul Robot Millenium v.17, obtenint les 
combinacions més desfavorables per bolcada, lliscament i tensió sobre el terreny. 

Les sabates aïllades podran estar fonamentades sobre el terreny natural ( estrat de roca ) o 
sobre terreny reomplert. En funció d’aquesta variable la tensió admissible del terreny serà 
diferent, però el procés de disseny és el mateix que es detalla a continuació.  En ambdós 
casos les sabates es realitzaran encofrades i no directament contra el terreny. 

 

9.3.1. Sabates sobre roca 

La roca constitueix en general un excel·lent terreny de fonamentació, i per a edificacions 
normals assegura una pressió de treball suficient ( > 0,3 N/mm2 ). Es considera que la roca 
no està alterada, i tenint en conte les accions produïdes en aquest projecte, que 
quantitativament són de petita magnitud, es considera la resistència de la roca segons 
valors fixats per normativa.  

La NTE-CSZ CIMENTACIONES SUPERFICIALES ZAPATAS, referència  [15], estableix 
que per a terrenys rocosos homogenis amb estratificació majoritàriament horitzontal i roca 
poc fracturada es pot considerar una tensió mínima de 0,5 N/mm2. Per a establir un marc 
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de referència es compara aquest valor amb altres normatives europees. Si es considera la 

norma alemanya DIN 1054, per a massissos de roca homogenis, amb roca sana o poc 
alterada, es pot prendre una tensió de 0,4 N/mm2. 

Si es consideren les recomanacions del codi Anglès CP 2004/1972, els valors de 
resistència de les roques estan tabulats en funció del tipus de roca, i van des dels 0,6 
N/mm2 de la roca calcària tova als 10,0 N/mm2 del granit no alterat. Es conclou que el 
valor recomanat per la norma tecnològica espanyola és correcte. La majoria de les 
fonamentacions es recolzen en terreny natural i es considerarà una tensió admissible de: 

En relació als assentaments, sobre terreny de roca es pot afirmar que no es produiran 
assentaments que superin els límits recomanats per la NBE-AE-88, que  per a la tipologia 
de construccions es fixa en  50 mm.  

En l’estudi de l’assentament sobre roca es solen utilitzar models elàstics, essent el 
problema principal la determinació dels paràmetres elàstics. Aquest mètode és molt vàlid 
per càrregues allunyades dels valors de ruptura del terreny. En el cas del model isòtrop, 
l’assentament ve donat per la expressió: 

on P és la càrrega total aplicada; A és l’àrea de la fonamentació, E és el mòdul d’elasticitat 

del massís rocallós, ν o és el coeficient de Poisson  i β z és un coeficient que adopta els 

valors de la taula següent, en funció de les dimensions de la fonamentació: 

Taula 9.4 – valors del paràmetre β z en funció del tipus de fonamentació 

L / B Fonam. 
flexible 

Fonam. 
rígida 

Circular 1,04 1,13 
1 1,06 1,08 
2 1,09 1,10 
3 1,13 1,15 
5 1,22 1,24 

10 1,41 1,41 

Pel cas de roques sanes, els paràmetres que caracteritzen el terreny obtinguts de la 

referència bibliogràfica  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. , valen: 
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Taula 9.5 – Propietats elàstiques de roques 

L / B Mòdul d’elasticitat 
N/mm2 

Coeficient 
de Poisson 

C 
N/mm2 

φ * 
(º) 

Granit 20.000 – 80.000 0,20 8 - 35 45 - 58 

 

(*) Segons es menciona en la bibliografia, les roques solen presentar una envolvent de 
resistència de tipus parabòlic pel que amb tensions de treball baixes els angles de 
fregament són molt superiors. 

En el cas de que les roques presentin superfícies de discontinuïtat ( plans d’estratificació, 
fractures, diaclases, etc ) les propietats es veuran afectades. Pel tipus d’obra no es 
considera necessari realitzar assajos de placa sobre roca i es pot procedir a correlacionar 
els valors previs mitjançat l’anomentat Index de Caracterització de la Roca ( RQD ) “Rock 
Quality Designation”, que es determina com el quocient en % entre la suma de trossos de 
roca  superiors a 10 cm i la longitud total de la proveta durant el sondeig. Tots aquests 
paràmetres es quantificarien amb un estudi geotènic definitiu i podrien comportar la revisió 
de la fonamentació establerta en aquest projecte. 

 

9.3.2. Sabates sobre terreny de reomplert 

Per a les zones on sigui necessari el reomplert, es considerà un terreny d’aportació 
granular, amb un angle de fregament màxim de 30º i una densitat mitja de 1,70 tn/m³. La 
compactació d’aquest material de reomplert i de sub-base es realitzarà controlant la humitat 
a un Proctor Modificat del 98%.  

Per aquest tipus de terreny la norma bàsica espanyola així com la tecnològica, estableixen 
una pressió admissible del terreny aproximada de : 

Per l’obtenció de la pressió de ruptura de materials granulars, la teoria més utilitzada és la 

de Terzagui, que malgrat no ser estrictament correcte en els seus plantejaments teòrics, es 

justifica pel seu grau de proximitat amb la realitat. L’equació bàsica de la pressió 

d’enfonsament d’un terreny segons la teoria de Terzagui te la expressió: 
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on qh és la sobrecàrrega del terreny en el pla de la fonamentació, c la cohesió del terreny 

que en el cas de terrenys granulars d’aportació es pot considerar zero, γ ‘ la densitat 

submergida del terreny ( si el terreny està sec serà la densitat seca ) i els coeficients 

adimensionals N són coeficients correctors que tenen en compte la sobrecàrrega, la 
cohesió i el pes del terreny per sobre de la sabata. 

Posteriorment Meyerhof i finalment Brinch-Hansen han introduït factors correctors 
addicionals per tenir en compte la forma de la fonamentació, així com la profunditat i la 
presència de càrregues horitzontals. L’equació més genèrica és per tant: 

Aquesta pressió de ruptura o enfonsament es divideix per un coeficient de seguretat de 
valor 3 per obtenir la pressió admissible del terreny. 

En terreny de reomplert granular, en el que els assentaments a curt i a llarg plaç són 
coincidents, el mètode de càlcul serà elàstic i per a una sabata rectangular o quadrada ve 
donat per la expressió de Scheleicher i Terzagi : 

L’assentament elàstic total, s, serà funció de: 

q ; la càrrega unitària uniformement repartida sota la base de la sabata 

B ; costat menor de la sabata 

E ; mòdul de deformació elàstica 

Ir ; factor que es funció del coeficient de poisson i de la forma de la zona de càrrega, que 
per sabates quadrades val 0,56. 
Per a terrenys sorrencs i granulars es sol considerar: 

ν0 = 0,30. 

E= 2 x103 kg/cm2 

Novament es conclou que en fase d’execució, es determinarà en laboratori les propietats 
del terreny de reomplert un cop consolidat i es realitzaran assajos de placa per determinar 
la resistència del terreny i els assentaments previsibles sota sabates. 
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9.3.3. Distribució de pressions i estabilitat global 

Amb els valors de pressió admissible i amb les reaccions màximes obtingudes del càlcul 
estructural es realitza el predimensionat de les diferents sabates.  

Per determinar les pressions sota la sabata es tindran en conte en el dimensionament les 
excentricitats reduïdes en les dos direccions. Si aquest valor és inferior a 1/6 es pot 
considerar que la distribució de pressions sota la sabata es trapezoïdal amb pressions 
positives en les 4 cantonades de la sabata. Si la excentricitat és més gran la distribució de 
pressions és triangular i  en algun dels vèrtex la pressió és zero, produint-se l’anomenat 
‘desenganxament’. Es verificarà que la pressió màxima en un dels vèrtex sigui inferior a : 

sempre i quan la tensió mitja sota la sabata no superi el valor admissible: 

L’estabilitat global de la sabata, com a cos rígid, es verifica determinant el coeficient de 
seguretat a bolcada i a lliscament. El coeficient de seguretat de bolcada relaciona els 
moments estabilitzadors sobre la sabata respecte dels moments bolcadors, prenen com a 
referència l’eix de la sabata per on giraria en el moment en que es produís la bolcada : 

No s’inclouran en els moments estabilitzadors el derivat del pes del terreny per sobre de la 
sabata.  

Excepte on s’expressi el contrari, no es verificarà el coeficient de seguretat a lliscament, ja 
que es lligaran totes les sabates en les dues direccions segons la recomanació per a 
construccions que es situen en una falda en gran pendent. 

L’armat de la sabata és el d’un element de formigó armat. La sabata es dimensionarà de 
forma que sigui rígida,  és a dir, que el vol més gran en qualssevol direcció no superi 2.H, 
on H és el cantell de la sabata. En aquest cas, per al càlcul de formigó no es pot aplicar la 
teoria de flexió si no que és necessari realitzar el càlcul considerant les ‘bieles’ i tirants que 
es formen. 

La força de tracció que sol·licita l’armadura principal per al cas de sabates amb càrrega 
excèntrica ve donada per la expressió de la referència [9]: 

admp×≤ 25,1maxσ       (Eq.  9.10) 
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on la reacció màxima s’obté en funció de l’excentricitat de la càrrega: 

i la posició de la biela, xd és igualment funció de la excentricitat de la càrrega: 

La necessitat de considerar un armat geomètric mínim, de valor 0,0018 per al acer del tipus 
B-500S, sol determinar en la majoria de casos l’armat definitiu de la sabata. Igualment es 
considera un armat mecànic mínim, de valor : 

Es respectarà la precaució de formigonar les fonamentacions sobre una capa de formigó 
d’anivellació i neteja. Les sabates de fonamentació es realitzaran encofrades, amb uns 
recobriments de 50 mm. al formigó de neteja i a les cares dels encofrats. En el cas dels 
murs de contenció, el recobriment a les cares d’encofrat serà de 40 mm. 

En el cas de sabates rígides, s’ha de tenir cura especialment de l’ancoratge de la armadura 
i per això es recomana l’ancoratge mitjançant barres electro-soldades transversals i, si no 
es factible, caldrà doblar la armadura i continuar-la verticalment fins a la cara superior de la 
sabata. 

No cal comprovar la sabata rígida enfront a esforços tallants ni a punxonament.  El llistat de 
càlcul detallat complert es pot trobar en el capítol C.4 de l’annex C de càlcul. 

 

9.4. Càlcul de les bigues de lligat 

Es disposen bigues de lligat entre sabates en les dues direccions que, donada la 
configuració de les edificacions,  en cap cas superen la longitud lliure entre sabates de 8 
mts. La limitació d’esveltesa mínima estableix una dimensió per aquestes bigues de : 
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El dimensionat d’aquestes bigues consisteix en verificar que poden resistir esforç axial a 
compressió o tracció, d’un 10% de l’esforç axial màxim que baixa pel pilar de la sabata 
considerada. 

L’Eurocodi 2 , de referència bibliogràfica ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., estableix que l’armadura longitudinal mínima  per pilars treballant a compressió 

és funció de la màxima càrrega a compressió que pot sol·licitar el pilar, Nsd i val : 

Aquesta armadura no serà inferior a la armadura geomètrica mínima de 0,003 de la 
superfície de la secció de formigó.  Estarà formada per 4 rodons situats en les cantonades 
de la secció, no essent necessària armadura de muntatge o de pell.  
L’armat transversal es disposa solament a efectes d’evitar el vinclament de la armadura 
longitudinal, sent la limitació de la separació els 30 cm ó 15 vegades el diàmetre de la 
armadura longitudinal. 
 

9.5. Càlcul dels murs de contenció 

Els murs de contenció, a més de contenir l’empenta de les terres, estaran sotmesos a la 
aplicació de càrregues concentrades que provenen de la estructura metàl·lica, així com a 
diferents combinacions de sobrecàrregues uniformement repartides aplicades al terreny 
prop de la coronació. Les diferents combinacions es recullen en els corresponents capítols 
dedicats al càlcul dels murs del edifici Residencial i l’Edifici Telescopi. 

Es rebaixarà el terreny formant plataformes a la cota que permeti la fonamentació dels 
murs sobre el terreny natural. Com s’ha comentat, degut a la possibilitat d’una irregular 
excavació, es procedirà a excavar un màxim de 30 cm per sota de la cota teòrica de 
fonamentació i es farà una base de formigó de neteja, de resistència superior o igual a 10 
N/mm².   

Per abordar el càlcul d’aquests murs es procedirà inicialment a realitzar un 
predimensionament considerant el mur mènsula, amb sabata amb puntera i taló depenent 
de la zona.    
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Es contempla el cas de que els murs, per proximitat a fonamentacions de pilars de la 
estructura metàl·lica, es dotin amb pilastres i massissos de formigó. L’estabilitat i distribució 
de tensions d’aquests murs no es pot avaluar amb el cas simplificat de mur ménsula, estant 
el seu comportament més proper al de murs on les pilastres actuen com contraforts. En 
aquests casos, es procedirà a un càlcul de la estructura de fonamentació a partir 
d’elements finits volumètrics, introduïts en el mateix model del càlcul de la estructura. La 
discretització en elements finits es realitza segons el mètode Delaunay, que s’adapta més a 
les geometries irregulars.  

Amb les tensions obtingudes mitjançant el programa d’elements finits procedirem a calcular 
els armats teòrics i a verificar les tensions contra el terreny sota els massissos de 
fonamentació. 

 Per avaluar les empentes horitzontals del terreny de reomplert sobre el mur, la instrucció 

NBE-AE-88 proposa la següent expressió del coeficient de empenta activa: 

on α és l’angle del interior del mur respecte a la horitzontal; β és l’angle del talús del terreny 
sobre el mur i δ és l’angle de fregament entre mur i terreny, que considerarem igual a zero. 

Es considerarà la sobrecàrrega repartida sobre la coronació del mur, en el cas de existir-hi, 

 com una altura equivalent, hf de terreny de la mateixa densitat γ. No es considera la 

presència de nivell freàtic en el càlcul. En aquest cas el valor de la empenta total que 
exerceix el terreny sobre el mur es determina mitjançant la expressió : 

En les zones on apareixen les càrregues puntuals s’ha considerat que la seva actuació es 
limita a una secció del mur d’un metre d’ample, i intervenen en l’equilibri i estabilitat del 
conjunt com a forces exteriors.  

Per a la determinació del comportament del mur a bolcada, es considera un equilibri de 
moments respecte al punt exterior de la puntera de la fonamentació.   El punt d’aplicació de 
la resultant de la empenta del terreny, està aplicat a 1/3 de la altura total del mur. Depenent 
de la configuració que adopti el mur, es pot considerar com a moment estabilitzador el 
moment provocat respecte aquest mateix punt per tots els pesos de la estructura del mur, 
més el pes del terreny de reomplert sobre el taló de la sabata. En aquestes condicions, és 
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suficient verificar que no hi ha falla per bolcada quan s’obté un coeficient de seguretat a 
bolcada no inferior a 1,8: 

De la mateixa manera es determina el coeficient de seguretat a lliscament del mur, que es 
produeix quan les empentes horitzontals del terreny contra el mur superen la força oposada 
de fregament entre la fonamentació del mur i el terreny sota la fonamentació. En aquest 
cas es considera suficient un coeficient de Seguretat de 1,5 en tractar-se d’un terreny no 
cohesiu. L’expressió del coeficient de seguretat a lliscament es formula doncs: 

L’angle de fregament entre el terreny rocós i el mur es considera conservadorament segons 
la taula 9.5: 

En el cas en que no es compleixi aquesta condició, per no augmentar considerablement la 
dimensió del mur,  es procedirà dotant a la fonamentació d’un ‘taló’, o clau de tallant. 
Aquest taló es dimensionarà per suportar empenta horitzontal per passiu i s’armarà 
convenientment. Aquesta solució, que en terrenys poc consistents pot ser poc fiable, és 
molt indicada en terrenys de roca. 

Per determinar que la tensió que transmet al terreny sota la fonamentació no supera la 
admissible,  és raonable en murs imposar que la força resultant actuï dins del nucli central. 

La distribució de tensions considerada és rectangular, actuant sobre un ample de sabata ‘v’ 
de valor: 

Aquesta distribució de tensions està més en consonància amb moderns assajos 

experimentals i està recollida en l’Eurocodi 2, tal i com es menciona en la referència [18]. 
Amb aquesta distribució, el valor de la tensió és igual a: 
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Les quanties geomètriques mínimes que recomana la instrucció espanyola, [8], tenint en 
compte que l’acer utilitzat és del tipus B-500S, són de 0,0032 per a la armadura horitzontal i 
de 0,0009 per a la armadura vertical. Aquesta quantia mínima vertical és la corresponent a 
la cara traccionada del ur, i es recomana disposar en la cara oposada una armadura 
mínima igual al 30% de la esmentada, que en la majoria dels casos s’ha d’incrementar per 
ser excessivament petita. L’armadura vertical es reduirà a mitja altura per murs de més de 
5 mts. per una major economia de l’acer. 

La armadura mínima horitzontal es repartirà en els dues cares, podent disposar en la cara 
vista fins a les 2/3 parts de la armadura total. 

En el cas dels murs, per economia de formigó, pot donar-se la possibilitat de que alguna de 
les sabates o veles del mur siguin flexibles i no rígides. En aquest cas caldrà portar a terme 
la verificació de la resistència a tallant de la secció de formigó, sense que es disposi 

armadura de tallant específica.  Segons el Eurocodi 2, la resistència d’una secció de 
formigó sense armadura de tallant ve donada per la expressió: 

La variable  fcv és la resistència virtual a tallant del formigó, donada per la expressió: 

funció de la quantia geomètrica de la armadura longitudinal de tracció disposada en la 
peça, i de la resistència bàsica del formigó a tallant, que per a formigó HA-25 es pot avaluar 
mitjançant la expressió: 

Per formigó de qualitat HA-30, la resistència bàsica del formigó a tallant val: 

El coeficient ξ es determina en funció del cantell útil de la secció mitjançant la següent 
expressió, donat que la armadura de tracció màxima es continua fins al extrem de la sabata 
o secció analitzada: 
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El terme σ’cd és la tensió de compressió efectiva, que en els elements habituals de 

fonamentació sol tenir nul·la participació en la determinació de la resistència total a tallant. 
Tenint en conte aquesta consideració, la fórmula general pot quedar simplificada : 

Les armadures d’espera es disposaran del mateix diàmetre que les armadures del mur, 
amb els corresponents estreps per evitar el seu vinclament. Les longituds de solapament i 

d’ancoratge es determinen segons la instrucció espanyola. L’Eurocodi 2 és més precís que 

la norma EHE98 en aquest aspecte, al definir les posicions de les barres a efectes 
d’ancoratge incloent com a nova variable el cantell útil de la secció de formigó per a 
armadures que es disposen en horitzontal. Amb un cantell de sabates en tots els casos 
superior a 600 mm, es consideren les armadures en posició ‘I’ ó de bona adherència les 
que estiguin situades a una distància superior o igual a 300 mm. Les armadures 
analitzades d’espera es disposen en posició vertical i en aquest cas es considera que les 
condicions d’adherència son bones. La longitud d’ancoratge per a les armadures d’espera 
amb formigó HA-25 és de : 

 

Taula 9.6- longituds d’ancoratge en funció del diàmetre 

Diàmetre 
armadura 

(mm) 

Longitud d’ancoratge 
recte 
(mm) 

Longitud d’ancoratge 
amb pota 

(mm) 
12 300  300 
16 400 400 
20 600 500 
25 1000 700 

La longitud de solapament de les armadures d’espera amb les principals del mur, al estar 
treballant a tracció i tenint en conte que és solapa més del 50% de les barres en la mateixa 
secció,  es prendrà com: 

i no menor que 15 vegades el diàmetre de la barra màxima ó 200 mm. En aquest cas les 
longituds de solapament a considerar són de : 

Taula 9.7 – Longituds de solapament verticals 

Diàmetre 
armadura 

(mm) 

Longitud de 
solapament 

(mm) 
12 600 
16 800 
20 1200 
25 2000 
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Els detalls específics de juntes de dilatació es poden veure en els plànols de 
fonamentacions. 

9.6. Càlcul dels talussos 

En determinades posicions es procedirà a crear talussos entre zones de desnivell o entre 
murs. Aquests talussos es fan amb material aportat de reomplert. S’estableix que el 
material d’aportació seran sorres de mida mitjana a gran, seleccionades, amb unes 

propietats promig segons NBE-AE-88 de: 

En terrenys sense cohesió e independentment de la altura, tot talús indefinit serà estable 
sempre que l’angle sigui inferior al l’angle de fregament intern del terreny, en aquest cas del 
terreny de reomplert. Es considera que un Factor o Coeficient de Seguretat correcte per a 
una situació persistent ha d’oscil·lar entre 1,4 i 1,5. És a dir: 

on  β és l’angle del talús. Cal verificar doncs que cap talús superi la pendent especificada 

en l’apartat anterior. 

S’hauran de preveure procediments complementaris per assegurar i prevenir la 
meteorització o inestabilitat de la superfície del talús, com són  la utilització de la malla de 
filferro trenzat de 40x40mm fixada mitjançant rodons de diàmetre 20 mm en base de 
formigó. Altres procediments alternatius són el disposar una coberta vegetal per fixar els 
talusos i prendre especial cura de la circulació superficial d’aigües pluvials amb la creació 
de canalitzacions. 

 

9.7. Fonamentació de l’edifici telescopi 

S’analitza en el present capítol el criteri seguit en el disseny de la fonamentació de l’edifici 
Telescopi i mòdul de Serveis annex.  

La fonamentació de l’edifici Telescopi te la particularitat de que no pot interaccionar amb la 
fonamentació prevista per al aparell del telescopi. Aquesta consisteix en una pilastra de 
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formigó armat fonamentada sobre un massís de formigó en massa. Per a la execució de la 
mateixa es realitzarà un motlle del pilar que preveu tots els forats de conduccions de 
cablejat i equipament necessaris pel funcionament del telescopi. La complexitat i 
singularitat d’aquest motlle fa que hagi estat dissenyada per l’equip tècnic de la propietat i 
per tant no forma part de l’abast d’aquest Projecte.   

La fonamentació dels pilars del edifici cilíndric del telescopi serà superficial, mitjançant 
sabates aïllades, amb la marca S-1. Totes les sabates es disposen en sentit radial i aniran 
unides mitjançant bigues de lligat seguint la línia de façana, que permet el recolzament del 
tancament. Aquestes fonamentacions envolten i eviten la fonamentació central del 
telescopi. Aquesta independència necessària es manifesta amb: 

• Independència física entre fonamentacions. 

• Presència de juntes entre fonamentacions reomplertes amb materials 
compressibles que puguin absorbir les petites vibracions entre fonamentacions. 

• El nivell de les sabates exteriors serà inferior al de la fonamentació central del 
telescopi. 

Les sabates aïllades es fonamenten directament sobre la plataforma excavada a la cota 
+2325.0, que ve donada per la profunditat de fonamentació de la pilastra central. El 
dimensionament de les sabates ve condicionat en aquest cas pel fenomen de bolcada, 
degut a la gran excentricitat de la càrrega actuant. En aquest cas per la combinació més 
desfavorable, que inclou el cas de vent s’obté un coeficient de seguretat a bolcada de: 

En el sentit transversal de la sabata també apareixen petits esforços, però el coeficient de 
seguretat a bolcada resultant és superior a 7. Les tensions són molt inferiors a les 
admissibles del terreny. 

En el mòdul de Serveis la fonamentació de l’alineació (C), marca S-2,  es fonamentarà 
independentment del mur M3, que es descriu en capítols posteriors, degut a que es troba a 
una distància suficient com per permetre una fonamentació aïllada i al mateix temps, la 
excessiva profunditat de la fonamentació del mur fa no aconsellable la solució per motiu de 
cost. La sabata anirà fonamentada sobre el reomplert compactat. Per tal de limitar 
assentaments diferencials respecte l’altre pilar que es fonamenta sobre terreny natural, es 
limitarà la tensió transmesa al terreny, i es comprovarà en fase de construcció el grau  de la 
compactació del reomplert. Aquestes sabates es fonamenten a la cota +2325,31. 

5,155,1 ≥==
bolcadors

adorsestabilitz
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M
γ       (Eq.  9.35) 
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Amb les reaccions transmeses pel pòrtic del mòdul de Serveis, la càrrega te una 
excentricitat relativament alta. Això provoca una distribució de pressions sota la sabata de 
forma triangular, amb desenganxament de part de la superfície. La comprovació crítica és 
la corresponent a la màxima pressió en punta que resulta ser de: 

La tensió mitja és molt inferior a la tensió admissible, resultat que avala la hipòtesis feta de 
que les fonamentacions no creen tensions significants que pugin afectar el funcionament 
del mur M-3. El criteri de bolcada de la sabata torna a ser el factor dimensionant. 
L’arriostrament de les sabates en les dues direccions justifica que no es verifiqui la 
seguretat enfront el lliscament.  

Per a completar les plataformes de la construcció del Edifici Telescopi es requereix la 
execució de dos murs de contenció de terres, marques (M3) i (M4), segons plànol de 
fonamentació. El mur inferior sosté la plataforma de la edificació per sobre la zona 
d’aparcament, mentre que el superior conté les terres de la muntanya i  carretera properes.  

El mur inferior (M3), permet la construcció de la plataforma sobre la que es fonamenta la 
alineació (C) del mòdul de serveis. El mur es preveu en mènsula amb puntera i taló. La cota 
de fonamentació és la + 2320,0. Es considera una sobrecàrrega addicional en la coronació 
del mur que te en conte l’ús de la edificació.   Aquesta sobrecàrrega és la pròpia de l’edifici 
de Serveis, que s’estima en 5,0 kN/m2. En el plànol de fonamentacions s’estableix 
exactament la geometria d’aquest mur que s’adapta a la forma de la zona inferior 
d’aparcament i al vial d’accés al telescopi. En el punt més alt, aquest mur salva 
completament el desnivell existent entre el edifici telescopi i la zona d’aparcament.   
Conforme el mur s’allunya de la plataforma del aparcament, es va executant de manera 
esglaonada. 

Degut a la important altura del mur de 6,3 m en el punt més alt, i per tal d’obtenir un estalvi 
en el volum de formigó, es realitza el mur en secció variable,  amb la cara exterior inclinada 
de manera de reduir secció en la coronació. 

El mur es fonamenta en terreny natural rocós, pel que el criteri de pressió transmesa al 
terreny no és el més desfavorable. En aquest cas les comprovacions dimensionants són els 
criteris de bolcada i lliscament. 

Les terres excavades en la alineació (A) del mòdul de serveis es suporten amb el mur (M4), 
un mur en mènsula sense taló, ja que l’excavació es minimitza per no afectar la carretera 
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superior propera a la zona d’excavació. El mur es fonamenta en la cota +2325,31. El mur 
tindrà una altura de 3,05 mts. i serà de secció recta.   

La posició de la carretera, relativament propera, fa que considerem actuant sobre aquest 
mur una sobrecàrrega uniforme de trànsit. També té influència en el valor de la empenta la 
forma del talús de les terres de coronació. Aquest talús intervé en la determinació del 
coeficient d’empenta activa horitzontal, que segons la normativa obligatòria es determina: 

Amb un angle de talús del terreny  β = 15 º . El principal problema d’aquest tipus de murs 

és el lliscament, ja que no conten amb el pes de les terres per incrementar el fregament 
amb el terreny i en aquest cas la condició de lliscament és la més crítica. 

Els pilars de la línia (A) de l’edifici, es fonamenten directament sobre el mur (M4) per la 
seva proximitat. Per tant es consideren actuant sobre el mur les reaccions de l mòdul de 
serveis, que actuen a nivell de la sabata del mur de forma puntual cada 6 mts.  L’efecte 
d’aquesta càrrega no és pot negligir i cal estudiar la seva repercussió. Partint del 
dimensionat anterior del mur, es formula novament l’equilibri estàtic afegint en grup de 
càrregues (F5, P5 i M5 ) provinents de la reacció del pilar del pòrtic del mòdul de serveis, 
per poder determinar tensions sota sabata i la relació entre moments bolcadors i 
estabilitzadors. 
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Fig.  9.2. Equilibri del mur M4 amb reaccions del pòrtic 
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Els moment bolcador respecte al punt de bolcada A és el degut solament a la empenta del 
terreny que s’aplica a una distància de 1/3 de la altura del mur considerada des de la base i 
val: 
 

Considerant els esforços P5, F5 i M5 amb signe positiu segons s’indica en la figura 9.2, els 
 moments estabilitzadors valen: 

 

on P1, P2 i P4 són els pesos de les diferents parts del mur i terreny ( veure capítol C.5.4 del 
annex C de càlculs ). Alguna de les dimensions del mur calculat inicialment s’han 
augmentar per tal de que es compleixin els criteris d’estabilitat de la fonamentació.  

Per completar la fonamentació d’aquest edifici solament queda definir la sabata del pilar 
frontal de l’eix (1). Es soluciona amb una sabata aïllada, marca S-3,  per evitar la 
prolongació innecessària del mur M4 fins aquest punt. El dimensionament té com a 
combinació més desfavorable la de esforços que provenen de la empenta de vent en la 
façana frontal. Aquesta combinació resulta ser la més desfavorable per la succió que 
incrementa notablement l’excentricitat de la força aplicada i per tant, el moment bolcador. 
S’ha de dotar a la sabata de suficient volum per a que el pes propi de la mateixa contraresti 
i centri la càrrega de succió del vent. 

 

9.8. Fonamentació de l’edifici Residencial 

Degut al fort desnivell les plataformes i edificacions es suportaran mitjançant murs de 
contenció de terres. En la següent figura es poden observar esquemàticament els dos murs 
de contenció que conformen els desnivells de les plataformes i com es connecten amb 
l’estructura metàl·lica principal. 

 

3, aEM ABolcadors ×=∑       (Eq.  9.38) 

555524211, )( MhFaPaPPaPM AadorsEstabilitz +×+×+×++×=∑       (Eq.  9.39) 
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Primerament s’ha d’executar el mur inferior  M-1, per poder realitzar la plataforma sobre la 
que es suporta el paviment del nivell –2. Aquest mur s’executarà a la cota +2.304,28, que 
s’estima com l’adient al permetre el correcte recolzament de bona part del mur. El mur és 
de 6,9 mts d’altura total. Resta sense recolzament la zona de la cantonada, en la 
confluència d’eixos F-6. Com es veurà posteriorment aquesta falta de contacte amb el 
terreny es resolt amb la creació d’un massís de formigó de recolzament del mur. 

El predimensionament d’aquest mur prové de considerar el tram entre pilars, en que el mur 
no rep cap càrrega provinent dels pilars. Per economitzar formigó el mur es realitza de 
secció variable. Novament és la hipòtesi de bolcada la dimensionant, amb un coeficient de 
seguretat proper a 2,0.  

Degut a la altura del mur, en cantell de la secció d’encontre entre la sabata i el mur s’ha 
hagut d’incrementar al fallar per tallant. Aquesta secció no disposa d’armat específic a 
tallant però la formula de verificació de la instrucció espanyola permet considerar la quantia 
geomètrica mínima d’armadura vertical. Tot i això, per no incrementar excessivament el 
volum de formigó surt més econòmic considerar formigó HA-30 per a murs, permetent 
reduir la secció crítica a tallant. 

Fig.  9.3. Esquema de fonamentació de l’Edifici Residencial 



Càlcul estructural de l’Observatori de La Palma ( Canàries )  Pág. 125 

 

La zona corresponent als eixos on recolzen els pilars s’ha hagut d’estudiar de manera més 
detallada degut a la presència de càrregues puntuals importants. El fet de tenir dos pilars 

molt propers, el pilar de la línia E molt proper a la alineació F, fa recomanable disposar una 
única fonamentació en forma de massís o pilastra de fonamentació, que condueixi les 
càrregues directament fins al nivell de la fonamentació. Aquesta pilastra, incorporada en el 
disseny global del mur funciona com contra-fort del mur i es procedeix a fer un càlcul 
modelant el mur i pilastra en elements finits, com es pot veure en la figura següent:  

 

 

Es decideix generar el mur en el mateix model de càlcul per poder aprofitar de manera 
automàtica el gran nombre de combinacions de càrrega generades, ja que a part de la 
contenció de les terres s’han d’afegir els esforços de l’estructura.   

Els diferents elements del mur es discretitzen en elements placa segons es pot observar en 
el capítol C.5.1.2 del annex C de càlculs.  

La deformació màxima del mur en la seva coronació considerant totes les combinacions 
possibles, és pràcticament inapreciable, de valor 1,1 mm, completament dins dels límits 
normatius. Aquesta deformació es produeix en combinar l’empenta del terreny amb el 
desplaçament lateral de tota l’estructura per l’acció del vent. 

Fig.  9.4. Esquema del mur M-1 amb pilastres-contraforts  



Pág. 126  Memoria 

 

Per al càlcul del armat en cada una de les diferents seccions s’obtenen els moments 
flectors màxims, a partir dels quals es determina la armadura necessària. Aquesta quantia 
teòrica d’armadura s’haurà de comparar amb l’armadura mínima proposada per  la norma 

EHE-98 considerant un acer del tipus B-500S. Aquesta quantia mínima és diferent segons 
la zona del mur i es resumeix en la següent taula 9.8: 

 

Taula 9.8 – Armadura mínima geomètrica dels diferents elements del mur 

Element Equivalència 
EHE-98 

Descripció  Quantia 

Mur Mur Armadura horitzontal 0,0032 

Mur Mur Armadura vertical 0,0009 

Pilastra Pilar Armadura longitudinal 0,0040 

 

Aquestes armadures mínimes es tradueixen en les diferents seccions del mur en la 
configuració d’armadures següent: 

 

Taula 9.9 – Armadura mínima en cada secció del mur M-1 

 Element Descripció  Àrea formigó Quantia Àrea 
acer 

Armat mínim 

1 Mur Armadura vertical 
traccionada 1000 x 600 = 6 x 105 mm2 0,0009 540 mm2 3 Diam. 16 x metre 

2 Mur Armadura vertical 
c.compr.  30% de 1 162 mm2 3 Diam 12 x metre 

3 Mur Armadura horitzontal 1000 x 600 = 6 x 105 mm2 0,0032 1920 mm2 10 Diam 16 x metre 

4 Pilastra Armadura vertical 1200 x 400 = 48 x  104 
mm2  0,0040 1920 mm2 8 Diam 20 x metre 

 

L’armat final és el indicat en els corresponents plànols del annex D. 

Per tal de solucionar el punt on no hi ha contacte amb el terreny, s’ha optat per realitzar un 
massís de formigó sobre el que recolzarà el mur. Aquest massís anirà ancorat en terreny 
de roca. L’acabat superficial del massís es deixa rugós per tenir bona adherència amb la 
sabata del mur. També es deixen unes esperes per assegurar el contacte, segons s’indica 
en el corresponent plànol del annex D. 

Com la resta de les fonamentacions, la tensió de contacte que suporta el massís és 
superior o igual a la de la roca, pel que no cal efectuar verificacions de tensions sota el 
massís. Si que es prenen precaucions sobre la estabilitat d’aquest massís. En primer lloc es 
procurarà que aquest massís estigui ancorat com a mínim 1 m en el terreny de roca. 
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També es dota al massís de forma de falca en la seva base, per donar més resistència 
enfront al lliscament.  

S’analitza la seva estabilitat com a sòlid rígid, verificant que no experimenta tendència a la 
bolcada respecte al punt A de la figura següent. En l’equilibri intervindran el propi massís, el 
mur M-1 i les terres contingudes, així com els dos pilars metàl·lics de l’alineació E i F. Es 
considera un ample de mur de 1 mt.: 

 

 

El massís arriba fins al talús de l’excavació, per evitar empentes suplementàries del 
material de reomplert. 

L’angle del fons del massís és considera com a mínim de 25º. En aquesta circumstància, 
apareix una força horitzontal a la base d’oposició al lliscament de valor: 

Analitzant 1 mt d’ample de massís, el seu pes te un valor de: 

o

o

25cos
25sin

tan 2_ ×+×= ∑∑ VVF totalhor φ       (Eq.  9.40) 

Fig.  9.5. Esquema de forces aplicades al massís de fonamentació 
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actuant a una distància d1 = 2,9 mts del punt A. El pes total que prové del mur i que també 
incorpora el pes propi de la estructura, val: 

actuant a una distància aproximada del punt A de d2 = 2,4 mt. El pes de les terres de 
reomplert val aproximadament: 

actuant a una distància d3 = 5,6 mts. Les empentes horitzontals del terreny valen: 

La reacció horitzontal màxima de l’edifici val, amb la participació del vent i dels principals 
casos gravitatoris val : 

Amb aquests valors, la suma total de moments bolcadors és de: 

La suma dels moments que s’oposen a la bolcada o estabilitzadors, és: 

El factor de seguretat enfront a bolcada resulta ser de: 

Donat que en cas de falla d’aquesta fonamentació les conseqüències poden ser molt 
importants, i que les condicions del estrat rocós poden ser canviants i difícils de valorar, no 
s’hagués acceptat un coeficient de seguretat inferior a 3.  
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kNEactiva 154=       (Eq.  9.44) 
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En quant al possible lliscament del massís degut a les empentes horitzontals, el valor de la 
força de fregament segons la equació 9.40 és de : 

La força horitzontal total que actua sobre el massís prové de les empentes del terreny de 
reomplert sobre el mur i de la estructura, de valor: 

El Factor de Seguretat enfront a lliscament també es considera acceptable. 

Un estudi geotècnic detallat no s’ha de limitar localment a la zona de recolzament dels murs 
i massissos, i ha de permetre eventualment determinar l’estat de la possible falca de 
ruptura del terreny involucrant el conjunt d’edificacions. 

El mur M-2 adopta una configuració esglaonada, ja que pel costat del interior de l’edifici 
serveix de recolzament de les bigues alveolars principals. Es fa coincidir el graó, que per 
altre part permet reduir el volum de formigó del mur, amb la cota de recolzament de les 
esmentades bigues. Es deixen instal·lades en el encofrat del mur unes plaques 
metàl·liques, sobre les que es soldaran uns angulars que serviran per a la posterior unió 
cargolada. 

Apareix també una pilastra pel recolzament del pilar principal de l’eix A, que no arriba en 
cap cas a consideració de contrafort. Es calcula l’armat de la pilastra de forma 
completament independent del mur, que tot i ser una solució aproximada, està del costat de 
la seguretat i no difereix de la possible solució real. 

En el interior de l’edifici resten les sabates de fonamentació dels pilars interiors, marca S-4. 
Aquestes sabates reben una càrrega pràcticament centrada, que porta a un disseny de 
sabata quadrada. 

El criteri de dimensionament d’aquestes sabates és el de tensió transmesa al terreny, ja 
que en absència pràcticament de moments flectors, la sabata de 1,2 x 1,2 mts presenta 
unes tensions en els seus extrems que oscil·len entre els valors: 

kNkNkNF horfreg 1,2056
25cos
25sin

2,14022,1402º45tan_ =×+×=
o
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      (Eq.  9.49) 

kNRREF acthor 20021 ≈++=       (Eq.  9.50) 
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Aquesta sabata, que realment presenta tensions molt altes, dona un assentament calculat 
mitjançant la teoria elàstica de solament 3 mm, menor que els 50 mm que podrien 
considerar-se acceptables. Es conclou que els assentaments es mantenen en els 
paràmetres normatius en tot moment. 

 

9.9. Local tècnic i dipòsit de  gas-oil 

Adossat al mur de formigó (M-2), i amb accés per l’esplanada d’aparcament, es disposa un 
local tècnic on s’ubicarà un dipòsit de gas-oil així com certs equips tècnics de climatització i 
manteniment. Les consideracions de projecte estimen un dipòsit necessari de 10.000 l. amb 
un volum, inclòs l’espai útil necessari per manteniment, de 5,5 x 3,5 x 2,5 mts altura. En 
total el local tindrà unes dimensions en planta de 8,1 x 5,0 mts.  

Aquest local va parcialment cobert pel terreny de reomplert. La seva construcció serà de 
formigó armat, aprofitant en un dels seus laterals el mur M-2.  

 El dipòsit es dimensiona per  suportar les empentes del terreny, i no per la contenció pròpia 
de líquids en el seu interior, ja que aquest estarà contingut en un dipòsit metàl·lic de doble 
capa. Per dotar al dipòsit de l’estanqueitat necessària tant per la perillositat de fuges com 
pels desperfectes que poden ocasionar entrades d’aigua, es procedirà al ús de formigons 
impermeables i es controlarà per càlcul la fisuració mitjançant un disseny i armat 
convenients. 

El formigó serà molt compacte i de bona qualitat, d’una resistència mínima de 25 N/mm2, 
amb dosificació rica en ciment, baixa relació aigua/ciment i bona compactació. 

El terreny al voltant del dipòsit estarà convenientment drenat per evitar infiltracions de 
líquid. No es considera probable que aparegui nivell freàtic per sobre de la cota de 
fonamentació del dipòsit, pel que no s’ha de preveure la flotació del mateix. 

Donades les petites dimensions del vas, es considerarà la estructura com monolítica, 
formada per plaques encastades entre sí. Com a tancament superior, un cop instal·lat el 
dipòsit i la maquinària, es procedirà a col·locar plaques alveolars de formigó amb una capa 
de compressió de 50 mm, més una capa de formigó cel·lular per donar pendent i poder 
rebre la impermeabilització. Es deixarà una tapa practicada en la coberta degudament 
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protegida per la impermeabilització asfàltica, per accés de manteniment i per càrrega. Les 
sobrecàrregues considerades per a la coberta del dipòsit són: 

Taula 9.10 – Càrregues considerades en la tapa del dipòsit 

Descripció Càrrega KN/m2 

P.P placa Inclòs en taules 

Capa compressió 50 mm 1,25 

Impermeabilització 
asfàltica+aïllanent+varis 

1,00 

Sobrecàrrega de neu ó trànsit 10,00 

TOTAL 12,25 

 

Segons catàleg i considerant una Resistència al Foc de 90 minuts pel local del dipòsit, es 
preveu una placa alveolar tipus HORMIPRESA NP1602, de cantell de 160 mm. El pes amb 
juntes plenes és de 2,63 kN/m2. La seva resistència al foc és de REI 120. 

El dipòsit s’ha calculat utilitzant mètodes simplificats que apareixen en la referència 
bilbiogràfica [9]. Aquests mètodes simplificats utilitzen taules que solament contemplen 
l’acer del tipus B-400S. Es calculen les parets com plaques encastades en 3 costats i lliures 
en el seu contorn superior. Normalment la armadura es dimensionarà no per esforç si no 
per control de fisuració. Es pren com a màxim ample de fisura admissible  w=0,2 mm. 

La armadura es determina gràficament mitjançant diagrames de la referència bibliogràfica 
esmentada, a partir del mòdul de fisuració : 

on m és el moment unitari de servei que apareix en el punt del mur en estudi, en kNm/m i e 
és l’espessor de la paret en metres. 

Els moments flectors en parets es determinen segons taules ( Guerrin 1968 ) amb el 
contorn superior lliure. La placa alveolar anirà simplement recolzada. Els esforços de més 
difícil obtenció son els de la solera. En les armadures horitzontals i les de la solera, al no 
disposar de líquid no s’haurà de tenir en conte el esforç de tracció. Tampoc no es te en 
compte l’esforç de compressió degut a la empenta de les terres en ser favorable. 

Les armadures de la solera es calculen a partir dels moments unitaris de l’empenta de 

terres, més els originats pel pes propi del dipòsit buit, sense tenir en compte el pes de la 

pròpia solera. Per a dipòsits petits sense juntes de dilatació es pot considerar de manera 

42 10)39,1(
75,0

⋅×−
×

=
ee
m

k       (Eq.  9.53) 
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aproximada els moments en les direccions a, dimensió longitudinal del dipòsit, segons 

l’expressió següent : 

i en la direcció b: 

on ‘p’ és el pes de la paret  per unitat de longitud. Aquest pes inclou també el pes de la 
coberta formada per les plaques i els materials d’acabat. 

Tot i no ser crític en dipòsits d’aquestes dimensions,  es verifica la resistència de la secció a 
tallant, per a una secció sense armadura transversal, segons la formula 9.31. 

Es comprova que la majoria de l’armadura del dipòsit es determina per quantia geomètrica 
mínima, que per al cas de mida de fisura de w = 0,2 mm es considera de : 

per cada cara i direcció considerades. 

Els criteris anteriorment considerats corresponen a un mètode simplificat que es considera 
d’aplicació vàlida per al dipòsit tractat en aquest Projecte. Els càlculs detallats s’inclouen en 
el capítol C.7 de l’annex C de càlcul. 

 

)(10,0 bapM ae +××=       (Eq.  9.54) 

b
a

bapM be ×+××= )(10,0       (Eq.  9.55) 

0015,0=ρ       (Eq.  9.56) 



Càlcul estructural de l’Observatori de La Palma ( Canàries )  Pág. 133 

 

10. XARXA DE SANEJAMENT 

10.1.  Introducció 

La xarxa de clavegueram ha de permetre la evacuació d’aigües pluvials i residuals des de 
les escomeses fins la conca receptora consistent en un marcat rierol de règim intermitent. 
El present Projecte acadèmic no contempla la possibilitat de connexió a una xarxa de 
clavegueram existent, pel que s’haurà de procedir a tractar les aigües residuals abans de la 
seva evacuació. A tal efecte es disposa un fossa sèptica que es descriu en capítols 
posteriors. 

Aquesta particularitat condiciona d’entrada el que la xarxa de clavegueram tingui 
necessàriament de ser separativa. 

Per al dimensionament de la xarxa de clavegueram es segueixen les recomanacions de les 

normes tecnològiques NTE-ISA [19], NTE-ISS [20]  i NTE-ISD [21]. 

10.2.  Xarxa de pluvials 

La xarxa de pluvials es disposa  forma separada de la xarxa d’aigües residuals i evacua 
directament a la conca de la riera esmentada. Estarà dimensionada segons la normativa 

tecnològica NTE-ISA, per recollir les aigües provinents de les superfícies indicades en la 
següent taula: 

Taula 10.1 – Superfícies evaquades per xarxa pluvials 

Descripció m2 

Coberta edifici Residencial 450 

Explanada d’aparcament 600 

Carretera d’accés 80 

  

TOTAL 1130 

 

La recollida d’aigües provinents de cobertes es realitza mitjançant els baixants pluvials, que 
incorporaran una arqueta de peu de baixant. Les recollides de les aigües superficials es 
realitza mitjançant reixes de recollida d’aigua, instal·lades en els paviments i separades 
entre elles a una distància màxima de 40 mts.  
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Es considera una pendent mínima de la conducció soterrada de 1,5 %. La Zona geogràfica 
de l’emplaçament correspon a la zona X, a la que correspon un coeficient K de 1,0. En 
aquestes condicions, si analitzem el diàmetre del conducte final d’evacuació pel valor total 
de la superfície d’aigua recollida, correspon un conducte de formigó de diàmetre mínim 
segons norma, és a dir, diàmetre 300 mm.  

La resta de la xarxa s’executa amb baixants de P.V.C. enterrats i reforçats, degut a que la 
xarxa passa per zones de trànsit sense que la profunditat de la xarxa sigui superior als 2,5 
mts. El reforç consisteix en dipositar formigó en massa al voltant del tub de la xarxa, d’una 
resistència característica de 10 N/mm2 cobrint com 500 mm per sobre del punt més alt del 
tub. 

La cota mínima de la xarxa serà de 800 mm per evitar riscos derivats de les gelades. 

L’arqueta de pas pel final de la xarxa, per a un tub de diàmetre de 300 mm, segons la 
norma tecnològica,  tindrà una dimensió mínima de 630x630 mm. 

La coberta i cúpula de l’Edifici Telescopi no disposaran de recollida d’aigües degut a la seva 
petita dimensió i al mateix temps per consideracions de disseny arquitectònic. Aquest 
edifici, amb voladissos laterals, està previst que evacuï les aigües de la coberta lliurement. 

Es diposen sistemes de drenatge en murs de contenció i es té especial cura de la zona que 
queda tancada entre el mòdul de serveis i el mur M-4, segons es reflexa en el plànol de 
sanejament de l’Annex D. 

10.3.  Xarxa d’aigües residuals 

La xarxa d’aigües residuals s’haurà de dimensionar per poder depurar l’ús quotidià d’un 
màxim d’aproximadament 23 aparells sanitaris. El nombre de persones que s’instalin tant 
en l’edifici Residencial com en el mòdul de serveis, és a dir, l’ocupació màxima del complex, 
s’estableix en unes 60 persones.  

Un altre condicionament important en el disseny d’aquesta xarxa és que la permeabilitat del 
terreny, majoritàriament rocós, fa que no sigui possible disposar de pous filtrants per a 
l’evacuació de les aigües tractades.  

Amb aquests condicionants s’escull per al tractament de les aigües fecals una estació 
depuradora compacta tipus BIOTRIT-80 o similar, completament prefabricada. Aquesta 
estació és per a una capacitat de tractament de l’equivalent a 80 usuaris, superior als 60 
previstos, però és habitual sobredimensionar sensiblement aquests equipaments. L’estació 
s’instal·la prop de la carretera que passa a uns 55 mts de desnivell per sota de l’edifici 
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Residencial. S’escull aquest lloc ja que és l’únic punt accessible per carretera per sota de la 
cota de les edificacions i aquest accés és imprescindible per a la retirada de fangs. 

Aquesta estació funciona segons el principi d’oxidació total, també denominat com aireació 
prolongada.  Les operacions d’aireació i decantació es succeeixen alternativament de forma 
cíclica en el interior d’un únic recipient. Cap decantació ni evacuació del aigua depurada es 
produeixen durant els cabals punta, programant-se per les hores de cabal baix ( 2h AM, 
9:30 h AM i 3:30 h PM ). El risc de pertorbació de les aigües que arriben durant els períodes 
de decantació és mínim. 

Per al dimensionament de la estació, en tractar-se d’un únic recipient, el volum es 
dimensiona a partir del volum mínim per una aireació d’una estació clàssica calculada per 
una càrrega volumètrica de 360 gr/m3, agafant un volum de acumulació que permeti 
admetre la meitat del volum diari amb una durada mínima de 6 hores. 

L’efluent és airejat per un dispositiu que injecta aire en mitjanes i petites bombolles, 
assegurant el desenvolupament de microorganismes necessaris per al tractament biològic. 
El programador activa la injecció d’aires sense que es produeixi cap evacuació durant el 
temps establert. 

Quan finalitza el període d’injecció d’aire, el conjunt es comporta com un decantador 
sobredimensionat. 

Passat el temps necessari per a la decantació, un grup electrobomba es posa en marxa 
durant un determinat període de temps per permetre la evacuació del volum corresponent a 
el temps total de l’operació. Per facilitar els controls i per poder efectuar anàlisis abans de la 
expulsió, l’aigua tractada passa per una arqueta de control. 

En aquest tipus de estacions es procedeix a la retirada de fangs amb una periodicitat que 
oscil·la entre les 2 y 4 vegades per temporada. L’extracció es realitza mitjançant camió 
cisterna. 

El dimensionament de la estació depuradora es realitza a partir de les dades següents: 

 

Taula 10.2 – Dades de partida 

Descripció Unitat Medició 

Nombre d’usuaris ut 80 

Volum aigua persona/dia l 150 

Volum total per dia M3 12 

Cabal diari mig sobre 24 hores M3/h 0,50 

Cabal punta estimat m3/h 2,106 
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DBO5 per usuari i dia g 60 

DBO5 total per dia kg 4,8 

MES dia g 90 

MES total per dia kg 7,2 

Amb aquestes dades es procedeix al dimensionat segons paràmetres del fabricant, que es 
resumeixen en la següent taula: 

Taula 10.3 – Capacitat Estació depuradora Biotrit-80/150 STL 

Descripció Unitat Medició 

Volum d’aireació necessari m3 13,33 

Cicles per dia ut 3 

Volum acumulació teòrica per cicle m3 3,5 

Volum d’acumulació considerat m3 6,0 

Volum total màxim m3 19,33 

Càrrega volúmica mínima g/lts d 0,36 

Càrrega volúmica màxima g/lts d 0,248 

Volum de la estació ( dipòsit) l 22,09 

Diàmetre m 2,5 

Llargada m 4,5 

Temps de funcionament per dia h 10,10 

Temps evacuació pe dia h 0,40 

Energia total consumida Kw/h 7.621,2 

Energia consumida per usuari Kw/h 95,265 

 

La cisterna serà prefabricada en planxa d’acer amb un espessor de 6 mm. Dues capes de 
pintura bituminosa asseguren el seu comportament enfront la corrosió per interior i exterior. 
La cisterna anirà enterrada sense que en cap cas s’acumuli més de 1,5 mts de terra a 
sobre seu. La no presència de nivell freàtic evita la necessitat d’ancorar el dipòsit a la 
fonamentació.  

El recolzament del dipòsit es farà sobre una capa de sorres de 15 cm. El dipòsit s’haurà 
d’omplir d’aigua en el 50% de la seva capacitat abans de cobrir tant punt s’instal·li sobre el 
terreny.  

La canalització d’evacuació serà de diàmetre 80. 

El càlcul del diàmetre de sortida de la xarxa d’aigües negres es realitza segons NTE-ISS. 
La zona pluviométrica a considerar és la X. Com la xarxa és separativa la superfície 
recollida d’aigües de coberta és de 0 m2. 

El nombre d’aparells instal·lats és de 23. Amb una pendent del conducte de sortida del 3% 
el diàmetre de la conducció de sortida resulta ser de 200 mm. 
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Les dimensions mínimes per a l’arqueta per a una canalització de 200 mm de diàmetre són 
de 510x510 mm.  

Com s’indica en el corresponent plànol de sanejament, es recullen independentment les 
aigües fecals del mòdul de serveis i de l’edifici Residencial, convergint les conduccions poc 
abans de l’arqueta final de sortida. 

Aquesta xarxa disposarà d’arquetes de tipus sifònic per retenció d’olors provinents de 
l’estació depuradora. 

La gran diferència de cotes entre la sortida de les edificacions i la cota d’instal·lació de la 
depuradora fa necessària la introducció de pous de resalt registrables, que permetin una 
reducció de la velocitat del líquid, de manera que entri sense pressió a l’estació de 
depuració. 
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11. Estudi de fragilitat del material i de propietats 

transversals 

Algunes de les estructures estaran sotmeses a l’acció de baixes temperatures. És el cas de 
l’estructura del Telescopi, que durant les observacions nocturnes estarà a temperatura 
ambient. A més de 2300 mts d’altura durant l’hivern, aquests registres poden baixar en 
ocasions dels -20ºC i de manera excepcional poden arribar a baixar per sota de –30ºC. 

Per avaluar la influència d’aquesta temperatura en l’acer es segueixen les recomanacions 

de la norma prEN1993-1-10: Material toughness and through-thickness properties, 
referència blibliogràfica [25]. 

La fragilitat de l’acer augmenta amb la disminució de la temperatura. L’assaig de Charpy 
parametritza aquest efecte, i consisteix en una assaig destructiu d’una proveta estàndard 
d’acer, a una temperatura fixada, aplicant un impacte del que es coneix la energia en 
Joules. Tot acer estàndard ha se superar una energia mínima d’impacte de 27 joules. Així 

la norma EN10025 que reglamenta les condicions de subministrament d’acers, estableix les 
següents sub-graus d’acer en funció de l’assaig Charpy: 

Taula 11.1 – Sub-graus d’acer segons el assaig Charpy normalitzat 

Grau Sub-grau Temperatura 

ºC 

Energia 

Jmin 

S235 JR 20 27 

S235 J0 0 27 
S235 J2 -20 27 

S275 JR 20 27 

S275 J0 0 27 

S275 J2 -20 27 

S275 M,N -20 40 

S275 ML, NL -50 27 

S355 JR 20 27 

S355 J0 0 27 
S355 J2 -20 27 
S355 K2, M,N -20 40 

S355 ML, NL -50 27 

 

L’estudi de la fragilitat es tradueix en determinar un espessor màxim a utilitzar en perfils 
sotmesos a baixes temperatures. Aquesta fragilitat afecta als elements que treballen a 
tracció o elements sotmesos a fatiga. Aquest darrer no és el cas de les estructures dels 
edificis projectats. En general tots els elements poden desenvolupar traccions degudes a la 
flexió. Els elements més exposats a les baixes temperatures són els del la cúpula, 



Càlcul estructural de l’Observatori de La Palma ( Canàries )  Pág. 139 

 

especialment la planta més alta. Analitzarem els pilars principals, els elements 
d’arriostrament i la biga principal.  

En primer lloc cal determinar la tensió de treball d’aquests elements determinada amb la 
següent combinació de càrrega: 

 

Aquesta combinació es calcula en l’Estat Límit de Servei i es considera com una 
combinació accidental, ja que s’assumeix la simultaneïtat entre temperatura mínima, 
ruptura laminar, deficiències en el material, combinacions de sobrecàrregues, etc. 

En aquestes condicions es verifica que els elements de la zona de la cúpula tenen una 
tensió de treball entre els valors: 

 

on el límit elàstic nominal es calcula mitjançant l’expressió: 

on t és el gruix de la placa o element susceptible de desenvolupar ruptura fràgil i t0 = 1 mm. 

Si per exemple ens fixem en el pilar metàl·lic de l‘edifici Telescopi, un possible punt de falla 
pot ser la seva placa base, d’espessor 25 mm. Sotmesa a les accions de moments flectors 
poden aparèixer traccions que provoquin ruptures fràgils a baixa temperatura. En aquest 
cas: 

En aquestes condicions, la taula 2.1 de la norma [25] per una temperatura de  referència 
TEd  de –30ºC i per un acer S275 JR fixa com a espessor màxim a utilitzar en aquestes 
condicions el de 25 mm. De fet, com tenim espessors d’aquesta magnitud només caldria 
especificar un acer del tipus S275J0 per quedar amplament coberts respecte a la ruptura 
fràgil, ja que en aquest cas, l’espessor màxim permès passa de 25 mm a 35mm. 

 

[ ]{ }∑ ∑ ⋅+⋅++= KiKkEdd QQGTAEE 1,211 ψψ       (Eq.  11.1) 
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També es porta a terme una verificació de la possible ruptura laminar d’alguns elements, 
induïda en aquest cas per les soldadures d’unió.  

Enfront la ruptura laminar l’acer es pot demanar amb 3 graus diferents, Z15, Z25 i Z35. 
Aquest valors donen la reducció transversal de la secció d’una proveta sotmesa a una 
tracció en el seu sentit perpendicular, expressat en percentatge. Un grau més gran 
representa una major ductilitat i per tant un menor risc de formació de ruptura laminar. Es 
procedeix a determinar els anomenats valors-Z de disseny que es determinen mitjançant 
l’expressió: 

Cadascun dels paràmetres anteriorment indicats s’obtenen de la taula 3.2 de l’esmentada 
normativa. 

El primer valor fa referència al gruix de la soldadura en la zona susceptible de patir 
laminació en el sentit de l’espessor. Com la gola de soldadura màxima és de 7 mm, Za val 
3. 

Les soldadures en seran en angle, sense penetració parcial, llavors Zb val 0. 

L’espessor màxim de placa on pot apareixer el defecte està comprès entre 20 i 30 mm, Zc 
val 6. 

La possibilitat de retracció després de soldadura es valor amb el paràmetre Zd. En el cas 
d’unions en T, l’impediment a la contracció és molt baix i el valor Zd val 0. 

Finalment no es considera que hi hagi precalentament de les peces a soldar en taller, i per 
tant el valor Ze val 0. Per tant: 

Amb aquestes condicions, l’ús l’acer comercial és correcte ja que : 

 

 

 

edcbaEd ZZZZZZ ++++=       (Eq.  11.5) 

900603 =++++=EdZ       (Eq.  11.6) 

159 =≤= RdEd ZZ       (Eq.  11.7) 
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12. Conclusions 
 

En primer lloc voldria destacar que la realització d’un projecte de càlcul estructural suposa 
l’aplicació de diverses disciplines. No solament és limita a  un exercici de càlcul estructural 
ja que són molts els elements que interaccionen i que cal determinar en paral·lel. 
Estructures d’acer, estructures de fonamentació, geotècnia, moviment de terres, teoria de 
fluids, tecnologia de la construcció i tecnologia dels materials s’apliquen, entre d’altres, per 
a la resolució del conflicte plantejat.  

No cal oblidar el pes específic cada cop més important que adquireix la tecnologia 
informàtica com a eina, malgrat com a tota eina per sí sola, sense el coneixement, no és 
garantia d’èxit si no ben al contrari.  

En el entorn professional cada cop més competitiu, cada cop té més importància l’ús de les 
eines més avançades que permeten estudis més complexos, així com reduir errors. És 
cada cop més necessari l’estratègia del treball en grup, dels equips multi-disciplinars. 

En segon lloc voldria remarcar, ja particularitzant al Projecte presentat, el temps que s’ha 
hagut de dedicar a l’estudi dels moviments de terres i perfils de les excavacions, que tot i no 
ser dins de l’abast inicial del Projecte ha calgut abordar i resoldre. Es podria dir que el 
Projecte de moviment de terres ja podia haver donat contingut a un Projecte de Fi de 
Carrera per sí sol. 

L’autor extreu la conclusió de que per a la realització d’un projecte d’aquestes 
característiques és bàsic recolzar-se d’un bon estudi geotènic de partida, ja que les 
solucions constructives van molt estretament lligades a les característiques i comportament 
del terreny. En funció dels resultats d’aquest estudi previ molt probablement les solucions 
escollides podrien ser unes altres. 

Finalment voldria fer un comentari sobre la necessitat de continuar la línia d’harmonitzar els 
criteris de càlcul, normatives i materials en general, dins de la Unió Europea. La visió cada 
cop més global que tenen les empreses s’ha de traslladar necessàriament a la construcció 
en general i als professionals en particular ja que això suposa una font d’enriquiment de 
coneixement. Aquesta visió és especialment positiva pel món de l’acer estructural, un 
producte que incorpora una tecnologia i un alt valor afegit, amb possibilitats de ser exportat. 
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