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Resum 

El present projecte té com objectiu realitzar un estudi sobre la construcció d’un centre lúdic i 
de serveis a Montcada i Reixac. Aquest estarà ubicat en els antics terrenys del Club 
Aismalibar  delimitat pels carrers Wagner, Verdi, Tagamanent i el Passeig de Sant Jordi.  

S’inicia el projecte realitzant un estudi de la zona. Per tal de saber dades tant significatives 
com el nombre d’habitants, l’ocupació, la contractació,  la qualitat de vida ... 

Seguidament es realitza un anàlisis del context comercial. On s’analitza tant l’oferta 

comercial de Montcada i Reixac, com la dels municipis de l’entorn. I es fa un anàlisis de la 

demanda, on es pot observar la despesa comercialitzable a Montcada i Reixac i el volum de 

fugues de despesa. 

La instal·lació que disposarà d’un aparcament públic amb entrada de vehicles per uns 310 

cotxes, estarà formada per dos grans mòduls. En el primer s’ubicaran un hotel de quatre 

estrelles, un centre de convencions i oficines, mentre que en el segon hi haurà un multicine 

amb 9 sales i espais d’oci i restauració. Els dos espais estaran units per una plaça pública 

coberta que esdevindrà l’eix de comunicació del recinte. 

Es realitza un anàlisi dels avantatges que comporta la construcció del centre.  I després de  

concloure que la construcció d’aquest és necessària, és procedeix  al càlcul estructural del 

mateix. 

La distribució arquitectònica plantejada de manera molt regular així com l’optimització del 
procés i temps d’execució recomana projectar una estructura semi-prefabricada 
unidireccional a base de prelloses alleugerides pretesades recolzades sobre prejàsseres 
pretesades. Tots aquests forjats descansaran sobre pilars de formigó executats “in situ” o 
pilars metàl·lics en funció de les zones. 

En l’últim gran bloc del projecte és realitza una estimació de la demanda de persones que 
aquest centre atraurà. 

Es tanca el projecte amb un estudi d’impacte ambiental, la planificació del projecte i el 
pressupost del mateix. 
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1. Introducció 

Sovint quan hom s’endinsa en un camp, al estar completament dedicat a aquest,  no veu el 
conjunt que aquest implica.  

La intenció inicial al realitzar aquest projecte ha estat poder aplicar de manera integrada 

diversos coneixements de la titulació d’enginyeria industrial. 

Partint de la idea inicial, el càlcul estructural del centre lúdic de Montcada i Reixac, s’ha 

intentat donar una dimensió més amplia al projecte. Estudiant no només, el càlcul estructural 

d’aquest, si no anant més enllà i començant des dels inicis.  

En primer lloc, es realitza un estudi de la zona on aquest estarà ubicat. Per tal de saber 

dades tant significatives com el nombre d’habitants,  l’ocupació, la contractació, la situació de 

l’habitatge, la qualitat de vida que tenen els seus habitants... 

A continuació es realitza un anàlisis del context comercial. En el qual es voldrà saber la 

capacitat adquisitiva de les persones i la despesa que realitzen en quantitat i en sector. 

Analitzar la principal oferta comercial dels municipis de l’entorn, i com aquesta influeix en la 

possible fuga de compradors potencialment actius per Montcada i Reixac.  

Seguidament s’exposa el que vol ser el centre lúdic i les activitats que en ell es 

desenvoluparan. Aquest disposarà a part d’oferta comercial d’oferta lúdica, tipus sales 

multicines , que encara fan més atractiu el desplaçament cap al lloc en qüestió, atès que 

compta amb elements de reclam. I aquest sí que és un factor d’atracció, la 

complementarietat de l’oferta lúdica amb la comercial.  

Després d’analitzar els avantatges que tindrà la construcció del centre, es procedeix al càlcul 
estructural del mateix. 

Per finalitzar el document es realitza una estimació de la demanda que aquest centre atraurà 
una vegada estigui al cent per cent en funcionament. 

La memòria es tanca amb un estudi d’impacte ambiental sobre el mateix i on s’analitza les 
limitacions dels materials estructurals actuals. Reflexió sobre criteris generals de sostenibilitat 
i les estructures. 
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2. ESTUDI DE LA ZONA  

Montcada i Reixac està ubicat a la vall del Besòs. Pertany a la comarca del Vallès Occidental 
de la província de Barcelona. El seu clima és temperat, però força humit. 

2.1. Demografia  

La població de Montcada i Reixac l’any 2005 era de 32.238 habitants [Ref.1]. Si es compara 
aquesta dada amb la de l’any 2004, 30.953 habitants [Ref.2], es pot observar com en només 
un any la població ha augmentat en 1.285 habitants. Això suposa un creixement de la 
població l’any 2004 d’aproximadament un 4,2%. 

Tal com es posa de manifest a la Figura 2.1, des del 1999 fins al 2004  el creixement mitjà de 
la població va ser de 2,2 %, molt per sobre del que es va donar en el quinquenni anterior, 
quan el creixement va ser només del 0,5% anual. Això ha portat a superar la barrera dels 
30.000 habitants. S’ha de dir que el fort ritme de creixement dels darrers anys ha estat 
semblant al conjunt de Catalunya, on la població va créixer el 2,4%.  

Addicionalment cal apuntar que si es mantingués a Montcada i Reixac aquesta taxa superior 
al 2%, l’any 2010 el municipi superaria els 36.000 habitants. 

 

 

Fig. 2.1. Evolució de la població.  [Ref.1] 
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2.1.1. Distribució de la  població per barris 

A la Figura 2.2 es pot observar visualment la distribució de la població per barris, a 1 de 

gener de 2003. El barri amb més habitants és el de Montcada Centre i Vallençana-Reixac, 

amb un 28% de tota la població. El  segueixen Can Sant Joan (16%), Carrerada i Pla d’en 

Coll (13%), Mas Rampinyo i Can Pomada (12%), Terra Nostra (9%), i finalment La Ribera 

(7%) i Font Pudenta (5%).  

 

 

2.1.2. Composició del creixement poblacional 

Si bé el creixement de Montcada i Reixac ha estat notable, cal remarcar que bona part 

d’aquest creixement s’ha degut a un saldo migratori positiu, conseqüència de la diferència 

entre immigracions i emigracions. Molt més alt que el saldo natural, a causa de la diferència 

entre naixements i defuncions. Així, en el conjunt dels darrers tres anys, un 80% del 

creixement de la població de Montcada i Reixac ha estat a causa del saldo de les 

migracions, front el 20% del saldo natural.  

La gran majoria d’immigrants procedeixen d’ Àfrica i d ’Amèrica del Sud.  

 

Fig.2.2. Distribució de la població per barris. [Ref.1] 
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2.2. Ocupació 

L’atur registrat a Montcada i Reixac va ser, en el mes de desembre de 2003, de 948 

persones. Si aquesta dada es relativitza amb la de la de la població activa de 1996, s’obté 

una taxa d’atur del 7,96%, però si aquest càlcul es fa respecte l’estimació de la població 

activa a Montcada i Reixac el mes de desembre de 2003, la taxa d’atur seria  del 6,9 %. 

Per tant, l’evolució de l’atur registrat a Montcada i Reixac en els últims anys ha presentat un 

comportament semblant al del conjunt de Catalunya, tot i que amb una millor evolució a partir 

de l’any 2003. 

  

2.3. Contractació 

Al llarga de l’any 2003 es van fer a Montcada i Reixac un total de 7.555 contractes laborals, 

1.131 dels quals van ser de tipus indefinit i 6.424 temporal. Això suposa que 

aproximadament el 15% dels nous contractes han estat indefinits, mentre que el 85% han 

estat temporals. A continuació, en la Figura 2.3 es pot observar el nombre de contractes 

laborals que es van fer a Montcada i Reixac i a Catalunya des de l’any 1998  fins a l’any 

2003. 

 

Fig. 2.3. Evolució  mensual de la contractació. [Ref.1] 
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2.4.  Habitatge 

L’any 2002 es va iniciar a Montcada i Reixac la construcció de 195 nous habitatges i se’n van 
finalitzar 125. Pel que fa a l’inici de nous habitatges, s’ha produït un augment del 72,6% 
respecte l’any 2001 en què se’n va iniciar la construcció de 113. Després del gran augment 
que es va donar l’any 2000, en què es va iniciar la construcció de 508 nous habitatges (més 
del doble que l’any anterior), l’any 2001 hi va haver un fort descens, lògic a causa de 
l’elevada xifra assolida l’any anterior. A la Taula 2.1 es pot observar una relació entre el 
nombre d’habitatges iniciats i el nombre d’habitatges acabats a Montcada i Reixac entre el 
període comprés entre l’ any 1993 i l’any 2002. 

 

2.5. Transport 

2.5.1. Rodalies RENFE 

El nombre de viatgers que varen transitar en un dia laborable per Montcada i Reixac va ser 
l’any 2002 de 14.500 (7.438 pujaren i 7.062 baixaren). En els darrers cinc anys s’ha produït 
un increment acumulat del 18% en el nombre de viatges. Aquest creixement contrasta amb l’ 
evolució de la població, que “només” va augmentar en 9% en el mateix període. A la Figura 
2.4 es pot observar el creixement dels viatges de Renfe a estacions de Montcada i Reixac en 

Taula 2.1. Habitatges construïts de nova planta. [Ref.2] 
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front al creixement de la població del municipi pels any 1999, 2000, 2001 i 2002. 

 

 

Aquestes xifres mostren un creixement important en la utilització del transport públic ferroviari 
a Montcada i Reixac: suposant un total aproximat de 220 dies laborables cada any, això 
suposa un rati de més de 105 viatges per habitant i any, molt per sobre, per exemple del que 
hom pot observar a un altre municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb unes bones 
connexions ferroviàries com pot ser Sant Cugat del Vallès, que té un volum de 90 viatges per 
habitant i any. Part del creixement observat a Montcada i Reixac de ben segur que ha tingut 
a veure amb l’entrada en rigor del Sistema Tarifari Integrat l’any 2002. Així, el nombre de 
viatges ha augmentat força des de llavors a Montcada i Reixac. 

Una de les explicacions a aquesta important utilització del transport públic ferroviari és el 
nombre d’estacions  de què disposa Montcada i Reixac: fins a cinc. 

 

2.5.2. Autobusos de la TMB 

Si al transport ferroviari s’apreciava un creixement important del volum de viatges, cal 
comentar que en el transport per autobús l’evolució ha estat ben diferent. Així, si bé es va 
donar un màxim de més d’un milió de viatges en autobús l’any 2000, tal com mostra la Taula 
2.2, els anys següents s’ha observat una important baixada que ha situat el nombre de 
viatges per sota del nou-cents mil, un nivell inferior al que es va donar l’any 1998.  

Figura 2.4. Creixement dels viatges de Renfe a estacions de Montcada i Reixac i 
Creixement de la població del municipi. [Ref.1] 
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Així, el promig de viatges per habitant i any va baixar des del 35 de 1998 fins el 29 de 2002. 
Aquestes xifres són molt inferiors a les que hom observa pel conjunt de l` Àrea proveïda per 
l’Entitat Metropolitana del Transport, que estan al voltant de 93 viatges per habitant i any.  

En qualsevol cas, cal matisar que també en aquest entorn es va donar una baixada molt 
important del volum de viatges en els dos darrers anys, quedant-se molt per sota de la resta 
d’anys considerats. En aquest sentit cal aclarir que l’any 2002 va tenir certa excepcionalitat 
donat que hi va haver 12 dies de vaga al servei de bus de TMB (mesos de maig i juny 2002) i 
1 dia de vaga general (20 de juny 2002) la qual cosa va influir en la seva oferta i en la 
disminució de passatge. 

 

 

Taula 2.2. Autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona a Montcada i Reixac. 
[Ref.1] 



Necessitat, anàlisi de la demanda i construcció d’un centre lúdic a Montcada i Reixac. Pàg. 15 

 

2.6. Ensenyament i cultura 

Si ens fixem en els instal·lacions culturals en la Taula 2.3 s’observa a Montcada i Reixac una 
instal·lació tipus Museu-Col·lecció i un Teatre-Auditori. Aquest volum d’ instal·lacions culturals 
és semblant al de Santa Perpètua de Mogoda o Ripollet i només destaquen les 11 pantalles 
de cinema que es troben a Barberà del Vallès. Evidentment, de nou trobem com les 
instal·lacions a Cerdanyola i a Barcelona són molt més nombroses en tots els conceptes 
considerats. 

 

2.7. Qualitat de vida 

El concepte de qualitat de vida engloba diferent aspectes que tenen alguna influència en la 
vida quotidiana de la gent. Així, si bé és cert que el nivell de renda determina una part del 
benestar d’una col·lectivitat, també s’ha d’assumir que el concepte de qualitat de vida té a 
veure amb altres aspectes, com ara serveis educatius i sanitaris de qualitat, accés a un 
habitatge assequible, residències per a gent gran, congestió, etc. 

Considerant doncs aquest fet, s’ha calculat un indicador global de la qualitat de vida dels 
municipis de la província de Barcelona mitjançant l’aportació de variables econòmiques, 
laborals, de desigualtats socials, d’accés a serveis educatius, sanitaris, d’assistència a la 
gent gran o, fins i tot, el clima que es pot donar a un indret.  

Taula 2.3. Instal·lacions culturals per tipologia. Any 2001. [Ref.2] 
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El resultat es pot expressar en forma de rànking de qualitat de vida dels municipis de la 
província o fins i tot de les ciutat mitjanes, entre deu  i quaranta-cinc mil habitants. Aquests 
resultats es presenten per 1991, 1999 i 2000 en la Taula 2.4.  

 

 

*S’ha analitzat un total de 314 municipis, 46 dels quals es consideren mitjans 

Si es consideren únicament els municipis barcelonins d’un dimensió mitja, s’aprecia que l’any 
1991 Montcada i Reixac parteix d’una situació no desitjable, però hi ha hagut una progressió 
significativa. Si comparem aquesta posició respecte els municipis del seu entorn més 
immediat, es comprova aquesta aproximació i fins i tot es pot suposar una propera superació 
de municipis com Barberà del Vallès, que manté la seva posició relativa. Altres municipis, 
com ara Ripollet també milloren la seva posició, just al contrari que Santa Perpètua de 
Mogoda. Aquestes posicions també es poden comparar amb el conjunt dels municipis de la 
província. 

Taula 2.4. Posicions en el rànquing de l’índex sintètic de Qualitat de Vida dels municipis 
de la província de Barcelona. [Ref.3] 
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3. ÀNALISI DEL CONTEXT COMERCIAL 

3.1. Introducció al context comercial 

La relació dels ciutadans amb el comerç de la seva ciutat ve determinada per un conjunt 

complex de factors. Els factors que estan fora de l’abast dels comerciants, com ara l’evolució 

dels gustos i dels hàbits de compra dels ciutadans; també de la competència que exerceixen 

els comerços de l’entorn del municipi ( en aquest cas i de manera accentuada, Barcelona i 

Sabadell); de la competència que exerceixen fórmules de gran implantació com ara els 

hipermercats; i en definitiva, de la qualitat d’oferta que donen als seus ciutadans els propis 

comerciants. 

3.2. El context socio econòmic de Montcada i Reixac 

En aquest capítol es realitza una presentació de les principals magnituds socials i 

econòmiques concretament de la renda i  les activitats, per tal de contextuar el sector 

comercial. 

3.2.1. Renda 

L’any 1998 l’índex de renda familiar disponible per habitant publicat en l’Anuario Comercial 

de Espanya editat per “la Caixa” assenyalava que el municipi presentava una renda per 

càpita entre 1.450.000 i 1.650.000 pessetes. A la província de Barcelona també se situava 

entre aquests valors i al conjunt de Catalunya entre 1.650.000 i 1.800.000 pessetes. 

  

3.2.2. Activitat 

Montcada i Reixac és un municipi de caràcter industrial, en línia amb la comarca. En les 

Figures 3.1, 3.2 i 3.3 es pot observa com la distribució de la població ocupada a Montcada i 

Reixac per sectors d’activitat és similar a la del Vallès Occidental, però força diferent a la de 

Catalunya. 
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MONTCADA I REIXAC

Agricultura (0,5%)
Construcció (6,4%)
Indústia (42%)
Serveis (51,1 %)

 

VALLÉS OCCIDENTAL

Agricultura (0,6%)
Construcció (6,9%)
Indústria (40,30%)
Serveis (52,20%)

 

CATALUNYA

Agricultura (3,20%)

Construcció (7,00%)

Indústria (32,10%)

Serveis (57,70 %)

 

Fig.3.1. Distribució percentual de la població ocupada a Montcada i Reixac l’any 1996. 
[Ref.4] 

Fig.3.2. Distribució percentual de la població ocupada al Vallès Occidental l’any 1996. 
[Ref.4] 

Fig.3.3. Distribució percentual de la població ocupada a Catalunya l’any 1996. [Ref.4] 
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Així, en el municipi el pes de la indústria (42%) és clarament superior al de Catalunya i 
semblant al de la comarca.  

Els serveis tenen una presència més petita al municipi (51,1%) que a Catalunya i al Vallès 
Occidental, mentre que en el cas de l’agricultura (0,5%) la seva importància també és menor 
que al conjunt de Catalunya. Finalment, el pes de la construcció a Montcada i Reixac (6,4% 
de la població  ocupada) és similar al dels altres dos àmbits geogràfics estudiats). 

 

3.3. Marc comercial de Montcada i Reixac 

3.3.1. Principal oferta comercial dels municipis de l’entorn. 

Els municipis de l’entorn de Montcada i Reixac tenen una oferta comercial prou important  i 

atractiva com per tenir-la en compte. Les principals localitats, comercialment parlant, limítrofs 

amb Montcada i Reixac són Badalona i, sobretot, Barcelona. Aquestes dues, al marge de 

d’abundant oferta d’establiments comercials  minoristes, compten amb diversos hipermercats 

i grans superfícies comercials que generen importants fugues de compradors dels municipis 

de seu voltant.  A continuació vindrien Cerdanyola del Vallés i Barberà del Vallès, poblacions 

que capten gran part de les fugues de consumidors de certs barris de Montcada i Reixac. 

Pel que fa a les grans superfícies comercials, concretament fent referència a grans 

magatzems i hipermercats, la seva oferta es troba a Barberà del Vallès (el Baricentro), 

Badalona (a l’àrea de Montigalà), Sant Adrià del Besòs, Barcelona (amb una gran oferta però 

destacant La Maquinista per la seva proximitat) i Sabadell (El Corte Inglés). 

3.3.2. Vies de circulació 

Montcada i Reixac es caracteritza per tenir un elevat nombre de vies de circulació que 

creuen el municipi, tant per a vehicles com per a ferrocarrils, que suposen unes grans 

barreres de separació dels diversos nuclis urbans en que es divideix la població. Les més 

importants són: 

• Les autopistes A-17 i A-18 

• Les carreteres N-150 i N-152 

• Les vies de RENFE de les línies de Manresa- Lleida, Portbou-Cervere i Puigcerdà 

(amb un total de fins a 5 estacions dins del municipi). 
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3.3.3. Urbanisme 

S’està construint una nova zona amb prop de 2000 habitatges a Mas Rampinyo. Aquest 

habitatges estan situats al costat de la zona on es realitza el centre de lúdic d’anàlisis en 

aquest projecte. 

 

3.3.4. Aparcament 

Des del punt de vista comercial, un dels problemes més importants que té Montcada i Reixac 

és la manca d’aparcament. Aquest problema és pràcticament generalitzat a tot el municipi. 

 

3.3.5. Transport públic 

Montcada i Reixac disposa de dos tipus de transport públic: L’autobús i el ferrocarril. 

Hi ha dues línies d’ autobús: la 505 i la 96.  

Pel que fa al ferrocarril, Montcada i Reixac és un dels municipis de Catalunya amb una major 

dotació d’aquest mitjà. Concretament, compta amb 5 estacions: 

• Montcada i Reixac (a Montcada Centre) 

• Montcada Bifurcació (a Can Sant Joan) 

• Montcada i Reixac - Sta. Maria (a Terra Nostra) 

• Montcada i Reixac – Manresa (a Montcada Centre) 

• Montcada- Ripollet (a Mas Rampinyo) 

Per aquestes estacions hi circulen 3 línies de rodalies de la companyia RENFE: 

• C-2: entre Sant Vicenç de Calders i Maçanet/Massanes 

• C-3: entre l’ Hospitalet de Llobregat i Vic 

• C-4: entre Sant Vicenç de Calders i Manresa 
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3.4. Anàlisi quantitativa de l’oferta comercial 

3.4.1. L’oferta comercial de Montcada i Reixac 

L’oferta comercial de Montcada i Reixac està formada per 407 establiments, d’acord a les  

dades de l’Impost d’Activitats Econòmiques corresponents a l’any 1999. La distribució dels 

establiments comercials per branques d’activitat presenta els següents valors : 

 

• 164 establiments formen el sector quotidià alimentari ( comerços que venen tot tipus 

de productes alimentaris) 

 

• 31, el quotidià no alimentari (farmàcies, drogueries, perfumeries, ...) 

 

• 85, l’equipament de la llar 

 

• 62, l’equipament de la persona (peces de vestir, calçat, joieria, bijuteria, rellotgeria...) 

 

• 15, l’automació i carburants 

 

• 19, el lleure i la cultura (aparells fotogràfics, llibres, diaris, belles arts, joguines, roba 

d’esport, obres d’art...) 

 

• 15, el comerç mixt (grans magatzems, hipermercats, magatzems populars i 

cooperatives de consum, i comerç al detall de tota classe d’articles) 

 

• 16 establiments dintre d’altres 

 

En relació a la distribució percentual de l’activitat comercial s’observen a la Taula 3.1 algunes 

diferències entre Montcada i Reixac i el Vallès Occidental i Catalunya. Destaca el fet que 

l’oferta dels sectors quotidià alimentari i equipament de la llar estan per sobre de la comarcal 

i el seu pes és més de 3 punts superior a la del conjunt de Catalunya. Una altra dada 

destacada és la menor oferta del sector cultura i lleure, que té un pes relatiu de poc més de 

la meitat que al Vallès Occidental i a Catalunya. Una situació similar al que passa amb la 
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cultura i el lleure es produeix amb l’equipament de la persona, on l’oferta és un  3% inferior a 

la dels altres dos àmbits de comparació. Finalment, el sector quotidià no alimentari té una 

importància dos punts per sobre de la comarcal i la resta de l’àmbit català, mentre que la 

resta de sectors presenten diferències mínimes de pesos relatius. 

 

  
Montcada i 
Reixac 

Vallès 
Occidental Catalunya 

Quotidià alimentari 40,3% 39,2% 36,5%

Quotidià no alimentari 7,6% 5,1% 5,9%

Equipament de la llar 20,9% 17,2% 17,7%

Equipament de la 
persona 15,2% 18,5% 18,9%

Automoció i carburants 3,7% 4,2% 4,3%

Lleure i cultura 4,7% 8,7% 8,9%

Comerç mixt 3,7% 2,9% 4,0%

Altres 3,9% 4,2% 3,8%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

El nombre d’habitants per llicència comercial a Montcada i Reixac és de 71, dada clarament 

superior al del Vallès Occidental (62) i la de Catalunya (55) . 

Pel que fa a la superfície comercial, mesurada en m2 per cada 1000 habitants, assoleix a 

Montcada i Reixac un valor igual a 1.081, mentre que al Vallès Occidental se situa en 1.337 i 

a Catalunya en 1.410. 

Taula.3.1. Distribució percentual de l’oferta comercial. [Ref.4]. 
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Finalment, la superfície mitjana per establiment és de 76 m2, molt similar a la dels dos àmbits 

de referència.  

Aquestes xifres posen de relleu que, agafada globalment, l’oferta comercial de Montcada i 

Reixac és inferior a la de la comarca i Catalunya, però que la superfície dels establiments és 

molt similar a la d’aquests altres dos àmbits. 

3.5. Anàlisi de la demanda 

Amb la finalitat d’estudiar els hàbits de consum dels habitants de Montcada i Reixac,  els 

encarregats de realitzar el POEC de Montcada i Reixac l’any 2001 van realitzar  una 

enquesta telefònica adreçada a les famílies del municipi. Les persones enquestades eren 

habitualment encarregades de realitzar la compra  i van ser seleccionades aleatòriament per 

formar part de la mostra. El nombre de famílies incloses en la mostra és de 400.  

Pel que fa al nivell d’ingressos mensual de la unitat familiar s’observen diferències 

considerables entre les llars de Montcada i Reixac. El 32,0% declaren uns ingressos entre 

150.001 i 250.000 pessetes mensual, el 23,5% entre 250.001 i 400.000 pessetes, el 25,5% 

menys de 150.000 pessetes i el 2,0 % més de 400.000 pessetes al mes. 

Pel que fa a l’estalvi el 31,5% dels enquestats declara que la seva unitat familiar no estalvia 

gens. El 38,3% afirmen que el seu estalvi mensual és inferior a 15.000 pessetes, els que 

estalvien entre 15.001 i 50.000 pessetes són el 17,8% i només el 2,5% dels enquestats 

afirmen tenir un estalvi mensual superior a les 50.000 pessetes. 

3.5.1. Aspectes més i menys valorats del comerç 

El que més agrada del comerç de Montcada i Reixac als entrevistats és en un 30% l’atenció 

al client i en un 16,3% la confiança, mentre que en aquest sentit destaca negativament la 

dada que al 6,0% dels enquestats no els agrada res. 

D’altra banda, als entrevistats el que menys els agrada del comerç de Montcada i Reixac és 

la poca varietat d’oferta (en un  24,0%), seguida pels preus excessivament cars (14,8%), 

l’aparcament (11,5%). Aquí és positiu veure com el 20,8% dels enquestats no troben cap 

aspecte que no els agradi del comerç del municipi. 
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3.5.2. Despesa comercialitzable 

Finalment, per acabar l’ anàlisis de la demanda és necessari determinar quin és el volum de 

despesa comercialitzable existent a Montcada i Reixac. Aquesta dada, obtinguda a partir de 

l’aplicació de la capacitat de despesa (pessetes gastades a l’any per persona) al nombre 

total de consumidors del municipi, indica el volum de vendes a què es pot arribar en un 

municipi, incloent el consum de la població resident i l’atracció de possibles compradors. 

En el cas de Montcada i Reixac, després de veure els hàbitats de compra i consum dels 

seus habitant, es va considerar que no era necessari tenir en compte l’atracció de compra a 

l’hora de determinar el volum de despesa comercialitzable. El càlcul de la despesa 

comercialitzable es porta a terme mitjançant l’actualització de les dades que proporciona 

l’Enquesta de Pressupostos Familiars elaborada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La 

Taula 3.2 recull aquesta informació per al municipi de Montcada i Reixac. 

SECTOR
% per
persona €/any*persona

Total municipal
(€)

Quotidià alimentari 20,9 1458,9 41.962.548,70

Quotidià no alimentari 3,5 244,3 7.027.079,90

Equipament de la llar 5,9 411,8 11.845.916,20

Equipament de la
persona 9 628,2 18.069.856,70

Automoció i carburants 8,6 600,3 17.266.890,60

Lleure i cultura 4,1 286,2 8.231.875,60
Altres 0,3 20,9 602.311,20

DESPESA 
COMERCIALITZABLE 52,3 3650,6 105.006.478,90
TOTAL 100 6980,2 200.777.745,00  

Taula. 3.2. Despesa comercialitzable anual de Montcada i Reixac any 2000. [Ref.4] 
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A la Taula 3.2 s’hi pot  veure com la despesa comercialitzable per persona representa el 

52,3% de la seva capacitat total de despesa, el que suposa un volum anual de negoci 

expectant per a Montcada i Reixac de 105 milions d’euros.  

Sectorialment es reparteix amb un clar predomini del sector quotidià alimentari amb un 40%, 

situant-se a l’extrem oposat els sectors quotidià no alimentari ( 6,7%), lleure i cultura (7,8%) i 

altres (0,6%). 

Tot i això, aquesta és una xifra que s’ha de relacionar amb el volum de fugues de compra del 

 municipi. Així, la despesa comercialitzable (105 milions d’ euros) queda reduïda a 59 milions 

d’ euros, xifra que suposa un volum de compra interna del municipi. És a dir, es produeix una 

fuga de més de 46 milions d’euros. 

3.6. El comerç de Mas Rampinyo vist pels propis botiguers 

Segons l’opinió dels botiguers entrevistats, la situació del comerç a Mas Rampinyo no és 

gaire bona. Majoritàriament pensen que es tracta d’un tipus de comerç excessivament 

tradicional, amb poca professionalitat dels seus comerciants i necessitat d’inversió per a ser 

més competitius.  

Consideren també, que es tracta d’un comerç de proximitat que ha de sobreviure a diverses 

amenaces. Entre elles destaquen la proximitat amb Barcelona i amb grans superfícies 

comercials, a més de les barreres físiques com són la via del tren que parteix el barri i la 

carretera N-152 que els separa de la resta de Montcada i Reixac. 

Al marge dels veïns, també hi ha força compradors que provenen dels polígons industrials 

propers i que aprofiten per a fer algunes compres quan van o venen de treballar. 

Per tant, bàsicament es tracta d’uns compradors que valoren la proximitat i acostumen a 

comprar al barri productes que necessiten amb urgència. Tot i això, també hi ha certs 

consumidors que el que busquen és el tracta i la confiança del botiguer. 

Les fugues de compradors són habituals a Mas Rampinyo, bàsicament cap a Barcelona i 

cap a les grans superfícies properes. El motiu consideren que és l’hàbit creat d’anar a fer la 

compra als grans centres comercials, on s’hi pot trobar molta més oferta concentrada, tant 

comercial com d’oci. 
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Diversos comerciants reconeixen que la tendència de les seves vendes va en augment. La 

resta, afirmen que les seves vendes es mantenen, sense que cap dels entrevistats declari 

que pateix un retrocés. 
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4. CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE LÚDIC I DE 
SERVEIS DE MONTCADA I REIXAC 

En els antics terrenys del Club Aismalibar s’està construint un centre d’oci i de serveis.  

Aquest queda delimitat pels carrers Wagner, Verdi, Tagamanent i el Passeig de Sant Jordi, 

amb uns superfície de 17.657 metres quadrats, dels quals s’edifiquen 13.250. 

A la Figura 4.1 es pot observar l’ emplaçament del Centre Lúdic i de Serveis. 

 

Projectat pels arquitectes Sr. Jordi Fernández, Sr.  Pere González Nebreda i el gabinet L35, 

les construccions estaran alineades a la façana del carrer Verdi per deixar el màxim de sòl 

lliure per a zona verda.  

La instal·lació que disposarà d’un aparcament públic amb entrada de vehicles per uns 310 

cotxes, estarà formada per dos grans mòduls. En el primer s’ubicaran un hotel de quatre 

estrelles, un centre de convencions i oficines, mentre que en el segon hi haurà un multicine 

amb 9 sales i espais d’oci i restauració. Els dos espais estaran units per una plaça pública 

coberta que esdevindrà l’eix de comunicació del recinte. 

Fig. 4.1. Emplaçament del Centre Lúdic i de Serveis 
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A la Figura 4.2 es pot observar una imatge virtual del centre d’oci i de serveis. A la part dreta 

de la imatge es pot veure l’hotel de quatre estrelles, el centre de convencions i les oficines. 

Mentre que a la part esquerra de la mateixa es pot observar les sales de cine. Al centre de la 

imatge s’observa la coberta amb traces curvilinis realitzada de fusta.  

 

A la Figura 4.3 es pot observar una imatge virtual del centre d’oci i de serveis però vista en 

sentit contrari al  de la Figura 4.2. A la part esquerra d’aquesta es pot veure l’hotel, el centre 

de convencions i les oficines. Mentre que a la part dreta es pot observar les sales de cines. 

 

 

Fig. 4.2. Imatge virtual del Centre Lúdic i de Serveis de Montcada i Reixac. 

Fig. 4.3. Imatge virtual del Centre Lúdic i de Serveis de Montcada i Reixac. 
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Un altre dels principals trets del centre lúdic i de serveis serà el manteniment de gran part de 

la zona verda existent al sector que inclou arbres centenaris i que esdevindrà un espai de 

passeig amb places i un parc infantil.  

Els treballs del  centre lúdic i de serveis ubicat al barri de Mas Rampinyo van a càrrec de 

l’empresa Construccions Riera, que assumeix el cost de la construcció del nou equipament a 

canvi de la cessió del terreny i l’explotació del negoci per un període de 50 anys. Un cop 

finalitzat aquest temps de cessió, l’ Ajuntament recuperarà la titularitat del centre comercial. 

Construccions Riera preveu invertir una xifra que ronda els 20 milions d’ euros en l’edificació 

del nou complex, que vol convertir en “un referent d’atracció de la població de Montcada i en 

un centre neuràlgic del Vallès Occidental”. La constructora catalana preveu que l’equipament 

ubicat a l’antic Club Aismalibar aculli al voltant de 2 milions de visitants que reactivaran 

l’activitat econòmica de la zona, a l’ aportar un volum de negoci d’ 1.575.564 euros durant el 

primer any i generar més de 100 llocs de treball directe.  [Ref.5] 

Alguns dels establiments que es preveu que s’ubiquin en el centre lúdic i de serveis són un 

Mercadona, un Jamaica, un Viena, un Telephone House, una parafarmàcia, vàries botigues 

d’equipaments per la llar, electrodomèstics, varis restaurants...  Aquestes dades van ser 

facilitades per la Gerent Dinamitzadora del Comerç de Montcada Centre, Sra. Eva Martínez 

Lanzas, en una visita realitzada al mes de novembre del 2005. 



Pàg. 30  Memòria 

 



Necessitat, anàlisi de la demanda i construcció d’un centre lúdic a Montcada i Reixac. Pàg. 31 

 

5. BENEFICIS SOCIALS DE LA CONSTRUCCIÓ 
DEL CENTRE LÚDIC 

5.1. Augment de l’oferta comercial 

Montcada i Reixac compta amb una oferta comercial que se situa al voltant de 1,1 m2 de 

superfície de venda per habitant. Segons el  POEC de Montcada i Reixac de l’any 2001, amb 

el nou model comercial s’ha de buscar assolir un nivell òptim d’oferta per a cobrir les 

necessitats dels habitants del municipi, que se situa dins de l’ interval que va de 1,4  a  2 m2 

de superfície de venda per habitant. 

Amb el Centre Lúdic i de Serveis s’aconsegueix una alta concentració d’oferta, comercial i de 

serveis, i s’intenta aconseguir que la gent trobi al propi municipi el que va a buscar a d’altres 

llocs. 

 

5.2. Disminució de les fugues de despesa 

Amb la construcció del Centre Lúdic i de Serveis es facilitarà que les famílies puguin realitzar 

les seves compres de productes de consum quotidià el més a prop possible de les seves 

residències, ja sigui en el mateix barri o en els barris propers, havent-se de desplaçar el 

mínim necessari. 

Com s’ha analitzat amb anterioritat, les fugues de compradors són habituals a Montcada i 

Reixac, bàsicament cap a Barcelona i cap a les grans superfícies properes. El motiu del qual 

és l’hàbit creat d’anar a fer la compra als grans centres comercials, on s’hi pot trobar molta 

més oferta concentrada, tant comercial com d’oci. 

La necessitat d’augmentar l’oferta comercial és evident per aconseguir frenar i reduir el 

volum de fuga de despesa. Conseqüentment si amb la construcció del Centre Lúdic i de 

Serveis s’augmenta l’oferta comercial això implicarà una disminució de la fuga de la despesa. 
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5.3. Generació de llocs de treball 

L’equipament generarà uns 100 llocs de treball directes. [Ref.5] 

 

5.4. Sales de cinema 

El complex comptarà amb 9 sales de cinema, la qual cosa permetrà que els ciutadans de  
Montcada i Reixac puguin anar al cine a la pròpia ciutat. Com s’ha mencionat anteriorment, 
actualment Montcada i Reixac no disposa de cap sala de cinema. 

 

5.5. Hotel 

Montcada i Reixac és un municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Situat a la zona 
geogràfica d’ El Vallès, la qual concentra en la seva àrea, la major concentració industrial de 
Catalunya, contant amb els majors polígons industrials. 

El Centre Lúdic està a menys de cinquanta metres de l’estació RENFE i connexió directa a 
les autopistes de França, Madrid, València... Amb fàcil accés a l’Aeroport de Barcelona i a 
prop de la nova Estació de l’AVE Barcelon-Madird-França a la Sagrera. 

Tot i comptar amb aquesta situació tant privilegiada actualment Montcada i Reixac no 
disposa de cap hotel. Com s’ha dit amb anterioritat al complex del Centre Lúdic i de Serveis 
compta amb un hotel de quatre estrelles que cobrirà en part aquesta necessitat. 

 

5.6. Augment de la dotació de les places d’aparcament 

S’ha comentat amb anterioritat que un dels problemes que té Montcada i Reixac és la manca 
d’aparcament. I que aquest problema és pràcticament generalitzat a tot el municipi. 

El complex del Centre Lúdic  disposarà d’un aparcament públic amb entrada de vehicles per 
uns 310 cotxes. 
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5.7. Augment de l’oferta lúdica i d’oci de la zona 
Augmentar l’oferta lúdica i d’oci de la zona, ja que actualment és pràcticament inexistent. Un 

exemple de com aquest tipus d’oferta contribueix a l’atractivitat d’una zona el podem trobar 

en l’habitual implantació de sales de cine a les grans superfícies comercials. 

 

5.8. Facilitat de compra als treballadors dels polígons 
industrials 

Al marge dels veïns també hi ha força compradors que treballen als polígons industrials 
propers i que aprofita per a fer algunes compres quan van o venen de treballar. Per tant, 
bàsicament es tracta d’uns compradors que valoren la proximitat i acostumen a comprar al 
barri productes que necessiten amb urgència. Amb la construcció del Centre Lúdic és dona 
més facilitat i comoditat a aquest tipus de compradors. 

 

5.9. Modernització de l’estructura comercial del barri 

L’aparició d’un nombre de nous establiment ha de facilitar la modernització de l’estructura 
comercial del barri i propiciar un millor equilibri entre el comerç tradicional i els nous formats 
comercials. Tot i així l’associació de comerciants de Mas Rampinyo haurà de procurar que 
els nous establiment que s’obrin s’integrin a l’associació. 

 

5.10.  Equilibrar l’equipament comercial 

Un cop s’hagin construït els més de 1.700 habitatges, la població de Mas Rampinyo 

augmentarà de forma important. Segons les previsions, aquest creixement demogràfic 

portarà a què la zona passi dels 3.427 habitants que té actualment a uns 9.000, convertint-se 

així en el segon nucli de població més gran de tot Montcada i Reixac i, tenint en compte l’ 

actual distribució de la població en barris, en el barri més poblat. 
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Per tant aquesta nova població exigeix un redimensionament de l’oferta comercial per assolir 

un equipament comercial equilibrat.  
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6. DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 

En aquest punt s’analitzaran les plantes, els alçats  i les seccions del centre lúdic. 

S’ha de citar que s’ha agafat com a nivell +0,00 de tota l’obra el nivell +59,00 del topogràfic. 

El centre lúdic es pot diferenciar en dues grans zones segons el seu ús . Una primera zona 
que s’anomenarà Zona lúdico –comercial, i una segona zona que s’anomenarà Zona d’hotels 
i serveis. 

 

6.1. Planta Soterrani -2 

Consta d’una superfície construïda de 8442 m2.  

Aquesta estarà destinada a ús com aparcament públic. Constarà d’un total de 310 places d’ 
automòbil, quatre de les quals estaran reservades per a minusvàlids. 

El nivell d’aquesta planta és el -9.00 que es correspon a al nivell +50,00 del topogràfic. 

En la Figura 6.1 es pot observar una visió general del que serà aquesta planta. 

 

Fig. 6.1. Planta Soterrani -2. Cota -9.00. 



Pàg. 36  Memòria 

 

6.2. Planta Soterrani -1 

Consta d’una superfície construïda de 6836 m2, 4796 m2 dels quals els ocupa la Zona lúdico-
comercial i 2040 m2 els ocupa la Zona d’hotel i serveis. 

Dins de la Zona lúdico-comercial hi han diversos usos: 

 1378 m2 estaran destinats a supermercat 

 1628 m2 estaran destinats a locals i restaurants 

 169 m2 estaran destinats a mercat 

 400 m2 destinats a serveis 

 1221 m2 seran porxos  

La Zona d’Hotel i Serveis es destinarà: 

 1138 m2 a oficines 

 902 m2 hotel i els seus serveis  (restaurant ...) 

 

El nivell d’aquesta planta és el -5,00  que es correspon al nivell  +54,00 del topogràfic. 

En la Figura 6.2 es pot observar una visió general del que serà aquesta planta: 

 

Fig. 6.2. Planta Soterrani -1. Cota -5.00. 



Necessitat, anàlisi de la demanda i construcció d’un centre lúdic a Montcada i Reixac. Pàg. 37 

 

6.3. Planta Baixa 

Consta d’una superfície construïda de 5163 m2, 3449 m2 dels quals els ocupa la Zona lúdico-
comercial i 1714 m2 els ocupa la Zona d’hotel i serveis. 

Dins de la Zona lúdico-comercial hi han diversos usos: 

 2515 m2 estaran destinats a cines 

 934 m2 estaran destinats a locals i restaurants 

   

La Zona d’Hotel i Serveis es destinarà: 

 1198 m2 a oficines 

 516 m2 hotel i els seus serveis  (restaurant ...) 

El nivell d’aquesta planta és el 0,00  que es correspon al nivell  +59,00 del topogràfic. 

En la Figura 6.3 es pot observar una visió general del que serà aquesta planta: 

 

Notar que la zona ratllada amb color blau correspon a les nou sales de cinema. 

Fig. 6.3. Planta Baixa. Cota 0.00. 
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6.4. Planta primera 

Consta d’una superfície construïda de 1750 m2, 205 m2 dels quals els ocupa la Zona lúdico-
comercial i 1545 m2 els ocupa la Zona d’hotel i serveis. 

Els 205 m2 de la Zona lúdico-comercial estan dedicats amb la seva totalitat a les sales de 
cine. 

Els 1545 m2 de la Zona d’Hotel i Serveis estan dedicats a l’hotel i als seus serveis 
(restaurants...).   

El nivell d’aquesta planta és el +5,00  que es correspon al nivell  +64,00 del topogràfic. 

En la Figura 6.4 es pot observar una visió general del que serà aquesta planta. A la part 
esquerra de la figura es pot observar les nou sales de cinema. I a la part dreta s’observen les 
habitacions de l’hotel. En aquesta planta hi haurà un total de 45 habitacions. 

 

 

Fig. 6.4. Planta Primera. Cota +5,00. 
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6.5. Planta Segona 

Consta d’una superfície construïda de 1545 m2 tots ells dedicats a la Zona d’Hotel i Serveis. 

El nivell d’aquesta planta és el +8,30  que es correspon al nivell  +67,30 del topogràfic. 

A la Figura 6.5 es pot observar  la segona planta, i tal com es veu en el dibuix tota aquesta 
està destinada a habitacions de l’hotel. En aquesta planta hi haurà un total de 45 habitacions. 

 

  

6.6. Planta Tercera 

La tercera planta està al nivell +11,60 i en quan a superfície i utilització és idèntica a la planta 
segona. 

Fig. 6.5. Planta Segona. Cota +8,30. 
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6.7. Alçats 

En aquest punt es mostraran dos alçats del Centre Lúdic tal i com mostra la Figura 6.6. 

 

A la part esquerra de la Figura 6.7 es pot observar les sales de cinema. A la part central la 
coberta realitzada de fusta per la qual es pot passejar per sota seu. I a la part dreta l’hotel. 

 

A continuació es pot observar a la Figura 6.8  que correspon a l’alçat 2. 

 

Fig. 6.6. Esquema de la situació dels alçats. 

Fig. 6.8. Alçat 2. 

Fig. 6.7. Alçat 1 
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6.8. Seccions 

Per tal de  finalitzar aquest anàlisi de l’arquitectura de l’edifici es mostraran un parell de 
seccions. 

La Figura 6.9 correspon a una secció longitudinal de tot l’edifici i la Figura 6.10 correspon a 
una secció transversal de l’edifici per la zona on hi ha les sales de cinema. 

 

 

 

Fig. 6.9. Secció longitudinal de tot el Centre Lúdic 

Fig. 6.10. Secció transversal del Centre Lúdic per la zona de la sona de les sales de 
cinema. 
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7. MEMÒRIA CÀLCUL ESTRUCTURAL 

7.1. Justificació de la solució adoptada 

7.1.1. Estructura 

L’objectiu del present projecte és el càlcul de l’estructura portant i fonamentació d’una sèrie 
d’edificis destinats a ús comercial i hotel. 

La normativa recomana evitar trams continus d’estructura d’una llargada més gran de 40 m. 
Conseqüentment l’ estructura es dividirà per tres juntes de dilatació tal com mostra la Figura 
7.1. I el centre lúdic quedarà dividit en quatre edificis: edifici A, edifici B, edifici C i edifici D.  

 

La raó d’ésser d’aquestes juntes és evitar que els moviments imposats per les 
dilatacions/contraccions derivades de l’actuació dels que s’anomena accions indirectes 
(bàsicament les tèrmiques i les reològiques) generin, mitjançant la seva acumulació, estats 
tensionals rellevants enfront dels que són a causa de la resta d’accions (gravitatòries, vent, 
sisme, etc.). 

En la Figura 7.2 es pot observar com serà aquesta junta a la realitat.  La junta serà de 2,5 cm 
i la transmissió d’esforços entre el forjat de l’edifici A i el forjat de l’edifici B es farà mitjançant 
un passador Titan. El que fa aquest tipus de junta és evitar els moviments imposats per les 
accions indirectes (tèrmiques i reològiques), però permetre la transmissió d’esforços entre els 
dos forjats que ajunta. 

 

Fig. 7.1. Esquema general junts de dilatació. 
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Els quatre edificis consten d’un soterrani comú destinat a aparcament, d’altra banda podem 
diferenciar les edificacions en funció del seu número de plantes i el seu ús tal com 
s’esquematitza en les taules 7.1 i 7.2. 

 

 

 

Fig. 7.2. Detall de la junta de dilatació entre les zones A i B. 
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Zona Comercial  

Nivell Ús 

Planta Soterrani Aparcament 

Planta Baixa Locals Comercials 

Planta Primera 
Comercial 

Sales de Cinema 

 

Zona Hotel  

Nivell Ús 

Planta Soterrani Aparcament 

Planta Baixa Restaurant / Sales Polivalents / etc. 

Planta Baixa Hotel Oficines 

Planta Primera Hotel Habitacions Hotel 

Planta Segona Hotel Habitacions Hotel 

Planta Tercera Hotel Habitacions Hotel 

La distribució arquitectònica plantejada de manera molt regular així com l’optimització del 
procés i temps d’execució recomana projectar una estructura semi-prefabricada 
unidireccional a base de prelloses alleugerides pretesades recolzades sobre prejàsseres 
pretesades.  

Taula. 7.1. Usos de la Zona Comercial 

Taula. 7.2. Usos de la Zona Hotel. 
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Tots aquests forjats descansaran sobre pilars de formigó executats “in situ” o pilars metàl·lics 
en funció de les zones.  

El procés constructiu de l’estructura s’explicarà a través d’unes fotografies. 

En la Figura 7.3 es pot observar la prellosa de la jàssera prefabricada amb el seu 
corresponen armat. I a la Figura 7.4 observem un conjunt de prelloses pretesades amb les 
corresponents gelosies una a sobre de l’altra.  Ambdues fotografies corresponen a moments 
anteriors a la seva col·locació a l’obra. 

 

 

Figura. 7.3. Fotografia d’una prejàssera pretesada. Abans d’ introduir a l’obra. 

Figura. 7.4. Fotografia d’un conjunt de prelloses pretesades amb les corresponents 
gelosies. Una a sobre de l’altra. Abans d’introduir a l’obra. 
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En la Figura 7.5 s’observa una prejàssera prefabricada col·locada a obra, amb una prellosa 
prefabricada a cada banda. 

 

A la Figura 7.6 es pot observar la col·locació en obra de l’alleugeriment de poliestirè expandit 
altrament anomenat pórex. 

 

Figura. 7.5. Fotografia on s’observa la col·locació en obra d’una prejàssera i les dues 
prelloses. 

Figura. 7.6. Fotografia on s’observa la col·locació de l’alleugeriment de pórex. 
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A la Figura 7.7 ja es pot observar la situació final just abans de col·locar la capa de 
compressió. 

 

Les característiques dels forjats són les que es mostren a la Taula 7.3. I una secció tipus del 
forjat es pot observar a la Figura 7.8. 

 

Prelloses Alleugerides  

Cantell Prellosa 7cm 

Alleugeriment 17cm (Pórex) 

Capa de Compressió 5cm 

Cantell Total Forjat 29cm 

Taula. 7.3. Dades de les prelloses alleugerides. 

Figura. 7.7. Situació final abans de col·locar la capa de compressió. 
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Les dades geomètriques de les prejàsseres pretesades es mostren a la Taula 7.4. 

 

Prejàsseres   

Zones Hotel 40x10cm 

Zones Comercials 80x15cm 

Zones Càrrega Especial 120x20cm 

 

A la Figura 7.9 es pot observar una secció de la jàssera.

Taula. 7.4. Dades de les prejàsseres pretesades. 

Figura. 7.8. Secció tipus del forjat 
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De l’estructura general dels edificis que composen el projecte cal destacar l’existència de 
zones singulars resoltes amb estructura metàl·lica (els pilars que queden afectats es 
projecten igualment metàl·lics a fi de simplificar al màxim les unions entre diferents 
elements). La informació sobre aquestes zones singulars es mostra a la Taula 7.5. 

 

Zones Singulars  

Accés Hotel Estintolament de 10 pilars amb llums de 
15m creant una entrada diàfana a l’hotel. 

Sala Polivalent Estintolament de 2 pilars amb llum de 15m. 

 

Taula. 7.5. Dades de les zones singulars. 

Figura. 7.9. Recolzament prelloses-Jàsseres prefabricades 
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7.1.2. Fonamentació 

En funció dels antecedents geotècnics de la zona i de l’estudi específic realitzat per la 
parcel·la on s’edificarà el centre comercial s’opta per dimensionar una fonamentació a base 
de sabates aïllades i mur perimetral de contenció de terres. 

 Els edificis A – B – C quedaran recolzats sobre la unitat d’argiles, mentre que la zona D 
corresponent a l’hotel descansarà sobre la unitat terciària d’argiles margoses. Les 
característiques dels diferents estrats resistents estan mostrades a les Taules 7.6 i 7.7. 

Unitat Argiles  

Tipologia Argiles  

Densitat 1.90T/m3 

Angle de Fregament Intern 28º 

Cohesió 5T/m2 

Tensió Admissible (*) 22T/m2 

 

Unitat Terciària  

Tipologia Argiles Margoses 

Densitat 2.00T/m3 

Angle de Fregament Intern 23º 

Cohesió 6T/m2 

Tensió Admissible (*) 30T/m2 

 

Taula. 7.6. Característiques de la unitat d’argiles. 

Taula. 7.7. Característiques de la unitat terciària. 
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(*) El coeficient de seguretat adoptat pels valors de tensió admissible és 3. 

La pendent del terreny provoca que la zona posterior dels edificis quedi soterrada a 2 
alçades, donada la forta cohesió del terreny argilós, es considera oportú dimensionar un mur 
de contenció encofrat ambdós cares. Aquest es formigonarà en 2 fases executant primer el 
forjat intermig i posteriorment el tram superior de mur. 

El plànol de fonamentació conté tots els detalls necessaris per tal de definir-la perfectament. 

 

7.2. Dimensionat 

7.2.1. Normes d’aplicació 

Accions. Per al càlcul de les sol·licitacions s’ha tingut en compte la norma bàsica de 
l’edificació NBE-AE-88, la norma tecnològica ECV-Estructuras. Carregues de Vent, i  la 
norma de la construcció sismorresistent NCSE-02. 

Terreny. Per al càlcul de la tensió admissible del terreny, així com per les empentes 
produïdes pel mateix, s’ha tingut en compte el que està indicat en els capítols VIII i IX de la 
norma NBE-AE-88, així com el corresponent informe geotècnic. 

Ciments. Tots els ciments a usar en l’obra, en funció de la seva situació i tipus d’ambient 
seran definits d’acord a la seva adequació a la norma vigent per a la Recepció de Ciments 
RC. 

Formigó Armat. El disseny, càlcul i armat dels elements de formigó armat de l’estructura i 
fonamentació s’ajustaran en tot moment al que estigui indicat a la norma EHE i EF-96, 
executant-se d’acord amb les indicacions de les instruccions.  

Formigó Pre-tesat. El disseny i càlcul dels elements de formigó pre-tesat es faran d’acord a 
les especificacions de la instrucció EHE, ajustant-se la seva construcció a les indicacions de 
la mateixa. 

Acer Laminat i Conformat. El disseny i càlcul de perfils laminats i conformats es farà d’acord 
a les indicacions de la instrucció d’estructures d’acer en l’edificació EA-95, segons 
s’especifica en els seus diferents apartats, annexes i apèndix. 
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7.2.2. Mètode de càlcul 

Formigó Armat 

Per a l’obtenció de les sol·licitacions s’han considerat els principis de la Mecànica Racional i 
les teories clàssiques de la Resistència de Materials i l’Elasticitat. 

 

El mètode de càlcul aplicat és el dels Estats Límits, en el que es pretén limitar l’efecte de les 
accions exteriors ponderades per uns coeficients sigui inferior a la resposta de l’estructura, 
minorant les resistències dels materials. 

 

En els estats límits es comproven els corresponents a: equilibri, esgotament o ruptura, 
adherència, ancoratge i fatiga (si es dóna el cas). 

 

En els estats límits d’utilització es comproven: deformacions (fletxes) i vibracions (si es dóna 
el cas). 

 

Definits els estats de càrrega segons el seu origen, es procedeix a calcular les combinacions 
possibles amb els coeficients de majoració i minoració corresponents d’acord als coeficients 
de seguretat i les hipòtesis de bàsiques definides dins la norma. 

 

L’obtenció dels esforços dins de les diferents hipòtesis de l’entramat estructural, es faran 
d’acord amb un càlcul lineal de primer ordre, és a dir, admetent proporcionalitat entre 
esforços i deformacions, el principi de superposició d’accions i un comportament lineal i 
geomètric dels materials i de l’estructura. 

 

Per l’obtenció de les sol·licitacions determinants en el dimensionat dels elements dels forjats 
(bigues, biguetes, lloses, nervis) s’obtindran envolvents per a cada esforç. 

 

Per al dimensionat dels suports es comprovaran totes les combinacions definides. 
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7.3. Estructures de Formigó 

Per a l’obtenció de les sol·licitacions i dimensionat dels elements estructurals, s’ha disposat 
d’un programa informàtic. 

7.3.1. Càlculs amb Suport Informàtic 

S’ha usat el programa CYPECAD Espacial. 

Descripció de l’Anàlisi Efectuat pel Programa: 

L’anàlisi de les sol·licitacions es realitza mitjançant un càlcul espacial en 3D, per mètodes 
matricials de rigidesa, formant tots els elements que defineixen l’estructura: pilars, pantalles 
de formigó armat, murs, bigues i forjats. 

S’estableix la compatibilitat de deformacions en tots els nusos, considerant 6 graus de 
llibertat, i es crea la hipòtesi d’ indeformabilitat del pla de cada planta per a simular el 
comportament rígid del forjat, impedint els desplaçaments relatius entre nusos del mateix 
(diafragma rígid). Per tant, cada planta només podrà girar i desplaçar-se en el seu conjunt (3 
graus de llibertat). 

Quant en una mateixa planta existeixin dues zones independents, es considerarà cada una 
d’elles a part de cara a la indeformabilitat d’aquells zona, i no tindrà en compte en el seu 
conjunt. Per tant, les plantes es comportaran com a plans indeformables independents. 

Per a tots els estats de càrrega es realitza un càlcul estàtic (excepte quan es considerin 
accions dinàmiques per sisme, pel qual s’usa l’anàlisi modal espectral) i es suposa un 
comportament lineal dels materials i, per tant, un càlcul de primer ordre de cara a l’obtenció 
de desplaçaments i esforços. 

 

7.3.2. Discretització de l’estructura 

L’estructura es discretitza en elements del tipus barra, engraellat de barres i nusos i elements 
finits triangulars de la següent manera: 

 

Pilars: Són barres verticals entre cada planta, definint un nus en arrencada de fonamentació 
o en un altre element, com una biga o un forjat, i en la intersecció de cada planta, essent el 
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seu eix el de la secció vertical. Es consideren les excentricitats degudes a la variació de 
dimensions en alçada. 

Forjats de Plaques Alleugerides: Són forjats unidireccionals discretitzats per barres cada 
40cm. Les característiques geomètriques i les seves propietats resistents en defineixen en 
una fitxa de característiques del forjat que pot introduir l’usuari, creant així una biblioteca de 
forjats alleugerits. Es pot calcular en funció del procés constructiu, modificant l’ encastament 
en vores. 

Lloses massisses: La discretització dels panys de llosa massissa es realitza en malles 
d’elements finits tipus barra de 25 cm i s’efectua una condensació estàtica (mètode exacte) 
de tots els graus de llibertat. Es té en compte la deformació per tallant i es manté la hipòtesi 
de diafragma rígid. Es considera la rigidesa a torsió dels elements. 

Pantalles Formigó Armat: Són elements verticals de secció transversal qualsevol, formats per 
rectangles múltiples entre cada planta, i definits per un nivell inicial i un final. La dimensió de 
cada costat és constant en alçada, podent disminuir el seu espessor. En una paret (o 
pantalla) una de les dimensions transversals de cada costat ha de ser major que cinc 
vegades l’altra dimensió, ja que sinó, es fa inadequada la discretització per elements finits, i 
es pot passar a considerar com un pilar (element lineal). Tant en bigues com en forjats, 
s’uneixen a les parets al llarg dels seus costats en qualsevol posició i direcció. 

 

7.3.3. Fonamentacions aïllades 

Hipòtesis realitzades 

Comportament elàstic del terreny: Per a la realització del càlcul de les sabates, s’adopta la 
hipòtesi d’una distribució uniforme de pressions sobre el terreny. S’admeten els principis de 
la teoria i la pràctica de la Mecànica del Sòl en definir la tensió admissible del terreny. La Llei 
de Resposta del Terreny serà, per tant, lineal i rectangular, fins i tot en el de càrregues 
excèntriques. 

Mètode de Càlcul: Com a mètode de càlcul s’utilitza el mètode dels Estats Límits. 

Procés de càlcul: Per al càlcul es suposa que les sabates es troben al mateix nivell o pla de 
fonamentació, sense interferències en els bulbs de pressions. Es poden definir per a cada 
tipus de sabata les dimensions mínimes en planta i/o voladissos, el cantell i l’angle respecte 
a les dues direccions ortogonals. Totes aquestes dades constitueixen el punt de partida per 
la realització de les iteracions necessàries que permeten l’obtenció del dimensionat de les 
sabates que compleix els estats límits que s’han especificat. 
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En el programa només es calcularan sabates rígides, és a dir, aquelles en les que el voladís 
és menor que dues vegades la seva alçada, que és el més habitual. 

El programa utilitza el mètode del moment ja que el mètode de les bieles i tirants no es pot 
aplicar per a tots els casos. El programa només admet moments i tallants en dues direccions 
ortogonals i, per tant, resulta més adequat un altre mètode. 

S’apliquen, per tant, les indicacions de forma general en la memòria, utilitzant les 
característiques dels materials d’acord amb la norma EHE. 

Desapareix la comprovació d’adherència en la present norma. Les Opcions permeten la 
definició de les quanties mínimes mecàniques i geomètriques. 

S’introdueix de forma opcional la disposició d’una armadura de cèrcol perimetral en funció de 
l’axil de càlcul transmès pel pilar. 

7.4. Estructures metàl·liques 

Es dimensionen els elements metàl·lics d’acord amb la norma EA-45 (Estructuras de Acero 
en la Edificación), determinant-se les tensions i deformacions, així com l’estabilitat, d’acord 
amb els principis de la Mecànica Racional i la Resistència de Materials. 

Es realitza un càlcul lineal de primer ordre, admetent localment plastificacions d’acord a les 
indicacions de la norma. 

L’estructura es suposa sotmesa a les accions exteriors, ponderant-se per l’obtenció de les 
tensions i comprovació de les seccions, i sense majorar per les comprovacions de 
deformació, d’acord amb els límits d’esgotament de tensions i límits de fletxa establerts. 

Per al càlcul dels elements comprimits, es té en compte el vinclament per compressió, i pels 
sotmesos a flexió, el vinclament lateral, d’acord amb les indicacions de la norma. 

 

7.4.1. Càlculs amb suport informàtic 

Per la obtenció dels les sol·licitacions i dimensionat dels elements estructurals, s’ha disposat 
del programa informàtic CYPE METAL 3D. 
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Metal 3D calcula estructures tridimensionals definides amb elements tipus barres en l’espai i 
nusos en la intersecció de les mateixes. Es poden utilitzar qualsevol tipus de material per les 
barres i es defineix a partir de les característiques mecàniques i geomètriques. Si el metall 
utilitzat és acer (com és el cas), s’obté el dimensionat de forma automàtica. 

  

El programa considera un comportament elàstic i lineal de tots els materials, les barres 
definides són elements lineals. Les càrregues aplicades en les barres es poden establir en 
qualsevol direcció, admetent qualsevol tipologia: uniformes, triangulars, trapezoïdals, 
puntuals, moments i increments de temperatura diferent en cares oposades. 

En els nusos es poden col·locar càrregues puntuals també en qualsevol direcció, sent el 
tipus de nus empleat totalment genèric i admetent unes unions encastades, articulades, 
encastades elàsticament, així com vinculacions entre barres, i d’aquestes al nus. 

Es pot utilitzar qualsevol tipus de recolzament, incloent la definició de recolzament elàstics en 
qualsevol direcció (també és possible emplenar desplaçaments imposats per a cada hipòtesi 
de càrrega). En els recolzaments en els que incideix una única barra vertical (segons eix Z) 
permet definir una sabata aïllada o un encepat de formigó armat (dimensionant la placa i els 
perns d’ancoratge en cas de barra metàl·lica). 

Les hipòtesis de càrrega es poden establir sense tenir en compte el límit en quant al nombre. 
Segons el seu origen es podran assignar a pes Pes Propi, Sobrecàrrega, Vent, Sisme i Neu. 
A partir de les hipòtesi bàsiques es poden definir i calcular qualsevol tipus de combinació 
amb diferents coeficients. 

A partir de la geometria i càrregues que s’introdueixen, s’obté la matriu de rigidesa de 
l’estructura, així com les matrius de càrrega per hipòtesis simples. S’obtindrà la matriu de 
desplaçaments dels nusos de l’estructura, invertint la matriu de rigidesa per mètodes frontals. 

Després de trobar els desplaçaments per hipòtesis, es calculen totes les combinacions per a 
tots els estats, i els esforços en qualsevol secció a partir dels esforços en els extrems de les 
barres i les càrregues aplicades a les mateixes. 
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7.4.2. Càlcul de tensions i comprovacions generals realitzades 

Metal 3D considera les accions característiques per a cada una de les hipòtesi simples 
definibles. Es consideren les accions multiplicades per coeficients de ponderació que figuren 
en la biblioteca de combinacions i es formaran les previstes en la taula, així com les definides 
o modificades per a cada càlcul, seleccionant en el grup de combinacions corresponent a 
l’estat a calcular. 

Per a cada combinació utilitzada s’obtenen els esforços majorats o ponderats, que, en 
general, seran: 

 

 -Axils (en la direcció de l’eix X local) 

 -Tallants (en la direcció dels eixos Y i Z locals) 

 -Moments (en la direcció dels eixos Y i Z locals) 

 -Torsor (en la direcció de l’eix X local) 

Aquests esforços s’obtenen per hipòtesi simples o per combinacions de tots els estats 
considerats. Tot això servirà per a l’estudi i comprovació de deformacions i tensions de les 
peces. 

D’acord a tot allò exposat anteriorment, el programa comprova i dimensiona les barres de 
l’estructura segons els criteris límit: Tensió, Esveltesa, Fletxes… A més, realitza altres 
comprovacions (Abonyegadura, pandeig lateral) que fan que el perfil sigui incorrecte. Si es 
superen aquests estats límit, es permet un dimensionament, buscant en la taula de perfils 
aquella secció que compleixi totes les condicions (cas que existeixi).  

 

 

 

 

7.5. Característiques dels Materials a Utilitzar 

Els materials a utilitzar, així com les característiques definitòries dels mateixos, nivells de 
control previstos, coeficients de seguretat, etc. s’indiquen en el següent quadre: 
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7.5.1. Formigó armat 

Formigons 

Elements de formigó armat  

Tota 
l’obra 

Fonamentació
Suports 
(comprimits
) 

Forjats 
(flectats) 

Altre
s 

Resistència Característica als 
28 dies: fck (N/mm2) 

25 25 25 25 25 

Tipus de ciment (RC-97) II-Z-35     

Quantitat màxima/mínima de 
ciment (kp/m3) 

400/300     

Mida màxima d’àrid (mm)  30 20 20 20 

Tipus d’ambient (agressivitat) IIa     

Consistència del formigó  Plàstica Tova Tova Tova

Assentament Con d’Abrams 
(cm) 

 3 a 5 6 a 9 6 a 9 6 a 9

Sistema de compactació Vibrat     

Nivell de Control Previst Normal     

Coeficient de Minoració 1.5     

Resistència de càlcul del 
formigó: fcd (N/mm2) 

16.66 16.66 16.66 16.66 16.6 

Taula. 7.8. Característiques del formigó armat 
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7.5.2. Acers en barres 

 

 
Tota 
l’obra 

Fonamentació Comprimits Flectats 
Altre
s 

Designació B-500-S     

Límit Elàstic (N/mm2) 500     

Nivell de Control Previst Normal     

Coeficient de Minoració 1.15     

Resistència de càlcul de l’acer 
(barres): fyd (N/mm2) 

434.78     

 

7.5.3. Acers en malles 

 
Tota 
l’obra 

Fonamentació Comprimits Flectats 
Altre
s 

Designació B-500-T     

Límit Elàstic (kp/cm2) 500     

 

 

 

Taula. 7.9. Característiques dels acers en barres 

Taula. 7.10. Característiques dels acers en malles 
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7.5.4. Execució 

 
Tota 
l’obra 

Fonamentació Comprimits Flectats 
Altre
s 

A. Nivell de Control previst Normal     

B. Coeficient de Majoració de 
les accions desfavorables 
Permanents/Variables 

 

 

1.5/1.6 

    

 

7.5.5. Acers laminats 

 
Tota 
l’obra 

Comprimits Flectats Tradicionals 
Plaques 
d’Ancoratge

Classe i 
Designació 

A-42b     
Acer en 
Perfils Límit Elàstic 

(N/mm2) 
260     

Classe i 
Designació 

A-42b     
Acer en 
Xapes Límit Elàstic 

(N/mm2) 
260     

 

 

Taula. 7.11 

Taula. 7.12. Característiques dels acers laminats 
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7.5.6. Acers conformats 

 
Tota 
l’obra 

Comprimits Flectats Tradicionals
Plaques 
d’Ancoratge 

Classe i 
Designació 

A-37b     
Acer en 
Perfils Límit Elàstic 

(N/mm2) 
240     

Classe i 
Designació 

A-37b     Acer en 
Plaques i 
Pannells Límit Elàstic 

(N/mm2) 
240     

 

7.5.7. Unions entre elements 

Tota l’obra Comprimits Flectats Tradicionals

Soldadures

Cargols 
Ordinaris A-4t

Cargols 
Calibrats A-4t

Cargols 
d’Alta Resist. A-10t

Reblons

Perns o
Cargols 
d’Ancoratge B-400-S

S
i
s
t
e
m
a
 
i
 

D
e
s
i
g
n
a
c
i
ó

 

Taula. 7.13. Característiques dels acers conformats 

Taula. 7.14. Característiques de les unions entre elements 
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7.5.8. Assaigs a realitzar 

Formigó Armat. D’acord als nivells de control previstos, es realitzaran els assaigs pertinents 
dels materials, acer i formigó segons indica la norma Cap. XV, art. 82 i següents. 

Acers estructurals. Es faran els assaigs pertinents d’acord a les indicacions de les parts 2 i 5 
de la norma EA-95. 

 

7.5.9. Assentaments admissibles i límits de deformació 

Assentaments admissibles de la fonamentació: D’acord amb la norma NBE-AE-88, capítol 
VIII, i en funció del tipus de terreny, tipus i característiques de l’edifici, es considera un 
assentament admissible de 2,54 cm. 

Límits de deformació de l’estructura: El càlcul de deformacions és un càlcul d’estats límits 
d’utilització amb les càrregues de servei: coeficient de majoració d’accions = 1, i de minoració 
de resistències = 1. 

 

Formigó Armat: Per al càlcul de les fletxes en els elements flectats, bigues i forjats, es tindran 
en compte tant les deformacions instantànies com les diferides, calculant-se les inèrcies 
equivalents d’acord amb les indicacions de la norma. 

Per al càlcul de les fletxes s’ha tingut en compte tant el procés constructiu com les condicions 
ambientals, edat de posta en càrrega, d’acord a unes indicacions habituals de la pràctica 
constructiva en l’edificació convencional. Per tant, a partir d’aquests supòsits, s’estimen els 
coeficients de fluència pertinents per la determinació de la fletxa activa, suma de les fletxes 
instantànies més les diferides produïdes amb posterioritat a la construcció de tabiqueria. 

En els elements de formigó armat s’estableixen els següents límits: 
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Fletxes actives màximes relatives i absolutes per a elements de Formigó Armat i Acer 

Estructura solidària amb altres elements Estructura no solidària amb altres 

elements Elements flexibles Elements rígids 

LLOSES I BIGUES 

Relativa: δ /L<1/250 

Absoluta: L/500 + 1 cm 

FORJATS 

Relativa: δ /L<1/250 

Absoluta: L/500 + 1 cm 

 

Relativa: δ /L<1/400 

 

 

Relativa: δ /L<1/400 

Absoluta: L/800 + 0.6 cm 

 

Relativa: δ /L<1/400 

Absoluta: 1 cm 

 

Relativa: δ /L<1/400 

Absoluta: L/1000 + 0.5 cm 

 
Fletxes totals màximes relatives per a elements de Formigó Armat i Acer 

Estructura solidària amb altres elements Estructura no solidària amb 

elements Elements flexibles Elements rígids 

BIGUES, LLOSES I FORJATS 

Relativa: δ /L<1/250 

 

Relativa: δ /L<1/250 

 

Relativa: δ /L<1/250 

 

 

 

Taula. 7.15. Fletxes actives màximes relatives i absolutes per a elements de Formigó 
Armat i Acer 

Taula. 7.16. Fletxes totals màximes relatives per a elements de Formigó Armat i Acer 



Necessitat, anàlisi de la demanda i construcció d’un centre lúdic a Montcada i Reixac. Pàg. 65 

 

7.6. Accions adoptades en el càlcul 

 

7.6.1. Accions gravitatòries 

 

Ús Pes Propi 

[kg/m2] 

Sobrecàrrega 
d’Us [kg/m2] 

Càrregues 
Mortes 

[kg/m2] 

Total 

[kg/m2] 

Ús Comercial 405 500 80 985 

Ús Hotel 405 300 130 835 

Ús Supermercat 405 1500 80 1985 

 

 

7.6.2. Càrregues superficials 

Pes propi façanes principals:   860 Kg/ml. 

Pes propi particions y mitgeres:   630 Kg/ml. 

Sobrecàrrega en punt de voladís:  200 Kg/ml. 

 

7.6.3. Accions del vent 

Alçada de coronació de l’edifici (en metres) 

24 m. 

Taula. 7.17. Accions gravitatòries 
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Situació de l’edifici 

Normal 

Pressió dinàmica del vent (en KN/m2) 

0.90 kN/m2 

Zona eòlica (segons NTE) 

Zona X 

 

7.6.4. Accions tèrmiques i reològiques 

D’acord amb la NBE-AE-88, s’han tingut en compte en el disseny de les juntes de dilatació 
les dimensions totals de l’edifici. Les juntes de dilatació projectades es solucionen mitjançant 
doble pilar o, en cert casos, dissenyant els recolzaments lliscants pertinents per desvincular 
les edificacions contigües. 

7.6.5. Combinacions  d’accions considerades 

Formigó Armat 

Hipòtesis i combinacions: D’acord amb les restriccions determinades en funció del seu 
origen, i tenint en compte tant si l’efecte de les mateixes és favorable o desfavorable, així 
com els coeficients de ponderació, es realitzarà el càlcul de les combinacions possibles de la 
següent manera: 

Situació una acció variable: γfg· G + γfq · Q 

Situació dues o més accions variables: γfg· G + 0.9 (γfq · Q) + 0.9 γfq · W 

Situacions sísmiques: G + 0.8  · Qeq + AE 

Acer Laminat i Acer Conformat 

Els coeficients de ponderació i les combinacions utilitzades són les indicades en la taula 
3.1.5 de la norma EA-95 que s’adjunta: 

Taula. 7.18.  
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Coeficient de ponderació γs si 

l’efecte de l’acció és: 

Hipòtesi de càrrega Classe d’acció Desfavorable Favorable 

Ia (1) 

Accions constants 

Sobrecàrregues 

Vent 

1.33 

1.33 

1.50 

1.33 

1.50 

1.33 

1.00 

0.00 

0.00 

Ib 

Accions constants 

Sobrecàrregues 

Neu 

1.33 

1.50 

1.50 

1.00 

0.00 

0.00 

CAS I 

Accions constants i combinació de 

dues accions variables independents

Ic 

Accions constants 

Vent 

Neu 

1.33 

1.50 

1.50 

1.00 

0.00 

0.00 

CAS II 

Accions constants i combinació de 

tres accions variables independents 

 Accions constants 

Sobrecàrregues 

Vent 

Neu 

1.33 

1.33 

1.33 

1.33 

1.00 

0.00 

0.00 

0.00 

CAS III 

Accions constants i combinació 

d’accions variables independents, 

inclòs les accions sísmiques 

 Accions constants 

Sobrecàrregues 

Vent 

Neu 

Accions sísmiques 

1.00 

 r (2) 

0.25 (3) 

0.50 (4) 

1.00 

1.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Per a l’efecte desfavorable es consideraran els valors de les dues columnes. 

r és el coeficient reductor per les sobrecàrregues, de valor r = 0.50. 

Terrats, vivendes i hotels (excepte locals de reunió): r = 0.50. 

 Oficines, comerços, calçada i garatges: r = 0.60. 

Hospitals, presons, edificis docents, temples, edificis de reunió i espectacles i sales de reunió d’hotels: r = 0.80.

Magatzems: r = 1. 

(Taula 4.5 de la norma sismorresistent PDS1-74 Part A). 

Només es considerarà en construccions es situació topogràfica exposada o molt exposada (norma Bàsica NBE-AE-88). 

Només es considerarà en cas de llocs en els que la neu permaneixi acumulada habitualment més de trenta dies seguits. En el cas 

contrari, serà zero. 

 

Taula. 7.19.  
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8. CÀLCUL DE LA DEMANDA FUTURA DEL 
CENTRE LÚDIC 

A l’hora d’efectuar els càlculs d’atracció a una àrea d’usos múltiples de les característiques 
del centre lúdic en qüestió, és important definir les bases de càlcul utilitzades per poder 
justificar la validesa de l’anàlisi. 

Com es veurà a continuació, el mètode utilitzat en aquest tipus d’estudi segueix un procés 
detallat que ens porta des de les superfícies construïdes per cada ús al nombre de vehicles 
atrets per cadascuna d’elles. 

Per la construcció de la matriu de viatges quan totes les activitats previstes en el centre lúdic 
estiguin en funcionament, s’ha partit de les superfícies construïdes per cada ús i s’ha aplicat 
el procés de càlcul descrit en els següents punts: 

• Aplicació de ratis d’atracció de viatges 

• Distribució modal (% d’utilització del vehicle privat) 

• Aplicació del ratis d’ocupació (persones per vehicle) 

• Discretització d’utilització de motocicletes. 

 

8.1. Càlcul de la demanda de clients i treballadors 

Es començarà l’anàlisi a partir de les dades de superfície construïda que s’han citat en el 
punt 6 d’aquest projecte. A continuació es mostren aquestes a la Taula 8.1. 
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Cines 2.720
Supermercat 1.378
Locals i restaurants 2.562
Locals i serveis de mercat 169
Oficines 1.198
Centre convencions 1.138
Hotel i els seus serveis (restaurant...) 6.053
TOTAL 15.218

Activitat Superficie construïda (m2)

 

La superfície construïda pel plantejament no reflexa adequadament la superfície que 
efectivament genera atracció de públic. Ja que la superfície construïda inclou habitualment 
passadissos, passadissos d’emergència,  zones de magatzem, oficines dels comerços, 
lavabos públics, lavabos de personal i altres elements que no s’han de comptabilitzar a l’hora 
de calcular l’atracció de visitants. S’utilitzarà, per tant, el concepte de superfície de venta o 
superfície útil, entenent com a tal la superfície que efectivament genera atracció de 
treballadors i de visitants. 

Així, per establir la superfície de venta de cada grup d’activitat amb relació a la superfície 
construïda al centre lúdic, s’han aplicat els ratis del següent quadre, extrets d’àrees de 
característiques similars. 

 

Cines 0,83
Supermercat 0,70
Locals i restaurants 0,80
Locals i serveis de mercat 0,84
Oficines 0,75
Centre convencions 0,78
Hotel i els seus serveis (restaurant...) 0,90

Activitat % m2      venta

 

 

Taula. 8.1. Superfície construïda de les activitats realitzades al centre lúdic. 

Taula. 8.2. Ratis que relacionen superfície construïda amb superfície edificable. [6]  
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Per tal d’obtenir una estimació de la superfície útil és realitza la següent operació: 

(Superfície construïda) x ( rati corresponent) = (Superfície útil) 

 

Realitzant el càlcul citat anteriorment s’obté les superfícies útils de cada activitat tal com 
mostra la Taula 8.3.  

Cines 2.258
Supermercat 965
Locals i restaurants 2.050
Locals i serveis de mercat 142
Oficines 899
Centre convencions 888
Hotel i els seus serveis (restaurant...) 5.448
TOTAL 12.648

Activitat Superfície útil (m2)

 

 

8.1.1. Ratis d’atracció per m2 de venta i activitat 

La primera dada d’aquest anàlisis és la que fixa l’atracció de clients i treballadors per 100 m2 
de superfícies de venta per cada activitat en dia feiner i en dissabte. Aquests paràmetres 
s’han obtingut després de l’anàlisi de més de 33 centres comercials de tot Espanya. Els ratis 
d’atracció de centres d’oci s’han obtingut de l’experiència en l’explotació de 19 centres situats 
en les Comunitats de Catalunya, Madrid, Andalusia, Múrcia, País Basc, i d’altres. [Ref.6] 

Pel l’anàlisi del centre lúdic en qüestió s’han agafat superfícies similars al mateix, en àrees 
situades en la perifèria de grans poblacions i ben situades respecte a la xarxa viària principal. 
Tots els ratis d’aquest estudi s’han obtingut a través de l’empresa DOYMO, Desarrollo 
Organización y Movilidad, que té despatxos a Barcelona i a Madrid. No obstant en alguns 
casos, s’ha considerat oportú modificar lleugerament algun del ratis per tal d’aproximar-nos 
més a les característiques pròpies del centre lúdic en qüestió en aquest document.  

Taula. 8.3. Superfície útil de les activitats realitzades al centre lúdic. 
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 Els ratis que finalment s’han agafat en aquest estudi són els que es mostren a la Taula 8.4. 

Clients treballadors Clients Treballadors
Cines 29,2 1,0 54,2 1,2
Supermercat 40,0 3,5 55,0 3,5
Locals i restaurants 21,0 1,5 39,6 2,7
Locals i serveis de mercat 14,4 0,7 50,0 0,7
Oficines 1,9 3,9 0,0 0,2
Centre convencions 27,5 0,8 68,9 1,4
Hotel i els seus serveis (restaurant...) 1,9 3,9 39,6 3,9
TOTAL 136 15 307 14

Activitat
Feiners Dissabtes

 

A partir de les dades de les Taules 8.3 i 8.4 obtenim els resultats que es mostren a la Taula 
8.5. 

A continuació es mostra un exemple de com es trobaria el nombre de clients que acudirien al 
centre lúdic per tal d’anar al cinema en un dia feiner. 

(2258 m2 de cines)  x  (29,2 clients / 100 m2 ) = 659 clients que aniran al cinema 

De forma anàloga es troben les altres dades. 

Clients Treballadors Clients Treballadors
Cines 659 23 1.224 27
Supermercat 386 34 531 34
Locals i restaurants 430 31 812 55
Locals i serveis de mercat 20 1 71 1
Oficines 17 35 0 2
Centre convencions 244 7 612 12
Hotel i els seus serveis (restaurant...) 104 212 2.157 212
TOTAL 1.861 343 5.406 344

Activitat
Feiners Dissabtes

 

 

Fins aquí s’ha obtingut  el nombre de persones que accedeixen al centre cada dia i el 
nombre de treballadors que aquest necessita. 

 

Taula. 8.4.  Ratis d’atracció (clients per 100 m2) 

Taula. 8.5.  Atracció (viatges persones /dia) 
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8.2. Càlcul de l’atracció de vehicles del centre 

En el punt anterior s’ha analitzat el nombre de persones que accediran al centre. En aquest 
es calcularà el nombre de vehicles que atraurà el mateix. 

S’ha suposat repartiments modals de l’afluència de visitants semblants a altres centres de 
característiques similars. [Ref.6] 

La Taula 8.6 mostra el percentatge d’usuaris del centre que accediran a  aquest mitjançant 
turisme.  

Percentatge de gent que va en vehicle privat a cada una de les activitats.. 

Clients Treballadors Clients Treballadors
Cines 50,0% 48,0% 50,0% 48,0%
Supermercat 75,0% 40,0% 75,0% 40,0%
Locals i restaurants 73,0% 58,0% 76,0% 58,0%
Locals i serveis de mercat 75,0% 70,0% 75,0% 70,0%
Oficines 80,0% 60,0% 80,0% 60,0%
Centre convencions 90,0% 60,0% 90,0% 60,0%
Hotel i els seus serveis (restaurant...) 90,0% 60,0% 90,0% 60,0%

TOTAL

Activitat
Feiners Dissabtes

 

A la Taula 8.7 es mostra  un estimació de l’ocupació mitjana de persones per  vehicle que va 
a cadascuna de les activitats. 

Novament aquestes dades s’han tret d’estudis anteriors similars. [Ref.6]  

Clients Treballadors Clients Treballadors
Cines 2,60 1,10 2,60 1,10
Supermercat 1,80 1,10 2,30 1,10
Locals i restaurants 2,38 1,10 2,38 1,10
Locals i serveis de mercat 2,55 1,10 2,50 1,10
Oficines 1,00 1,10 1,00 1,10
Centre convencions 3,00 1,10 3,00 1,10
Hotel i els seus serveis (restaurant...) 2,00 1,10 2,00 1,10
TOTAL

Activitat
DissabtesFeiners

 

Taula. 8.6.  Repartiment modal (% de viatges en vehicle privat) 

Taula. 8.7. Ocupació mitjana (persones/turisme) 
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Seguidament es mostra un exemple de com es trobaria el nombre de vehicles que accedirien 
al centre lúdic per tal d’anar al cinema. 

 (659 persones que van al cine)  x (0.5 persones en cotxe / persones que van al cine) / (2,60 
persones /turisme ) = 127 vehicles van al cine 

A la Taula 8.8 es troben el nombre de vehicles que accedeixen al centre lúdic per realitzar 
cada activitat, ja sigui en dia feiner o en dissabte, i sigui vehicle d’un client o d’un treballador. 

Clients Treballadors Clients Treballadors
Cines 127 10 235 12
Supermercat 161 12 173 12
Locals i restaurants 132 16 259 29
Locals i serveis de mercat 6 1 21 1
Oficines 14 19 0 1
Centre convencions 73 4 183 7
Hotel i els seus serveis (restaurant...) 47 116 971 116

TOTAL 560 178 1.842 178

Activitat
Feiners Dissabtes

 

Falta però considerar l’aspecte de si el vehicle privat és un turisme o una motocicleta.  Es 
considera que el 10% dels clients i que un 25% del treballadors  accedeixen al centre amb 
motocicleta. 

Conseqüentment realitzant operacions del tipus que es mostra a continuació s’obtenen les 
dades  de la Taula 8.9. 

 (127) - 0.1* 127= 114 

 

 

Taula. 8.8. Atracció (vehicles/dia) 
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Clients Treballadors Clients Treballadors
Cines 114 8 212 9
Supermercat 145 9 156 9
Locals i restaurants 119 12 233 22
Locals i serveis de mercat 5 1 19 1
Oficines 13 14 0 1
Centre convencions 66 3 165 5
Hotel i els seus serveis (restaurant...) 42 87 874 87
TOTAL 504 134 1.658 134

Activitat
DissabtesFeiners

 

 

Com es posa de manifest el centre atrauria diàriament en un dia feiner aproximadament uns 
cinc cents vehicles de clients i cent trenta de treballadors. Aquestes xifres passarien a ser 
uns mil sis-cents  de clients i uns cent trenta de  treballadors en el cas de dissabte. 

Taula. 8.9. Atracció (vehicles/dia) sense ciclomotors 
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9. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

9.1. Descripció de l’entorn 

El Centre Lúdic i de Serveis, tal i com es menciona en capítols anteriors, es troba situat als 
terrenys de l’antic club Aismalibar, al barri de Mas Rampinyo, de Montcada i Reixac. 

El centre lúdic i de serveis s’està construint al solar de 17.000 m2 situat entre el passeig 
Santa Jordi i els carrers Verdi, Mozart i Tagamanent. 

Pràcticament s’han mantingut tots els arbres existents inicialment i també gran part del a 
zona verda inicial. El projecte preveu que a part de conservar quasi amb tota la seva totalitat 
la zona verda existent inicialment que aquesta es condicioni com un espai de lleure amb 
places i parc infantil. 

 

9.2. Període d’ execució de les obres 

L’empresa Josep García Excavacions S.A. va ser l’encarregada de realitzar les excavacions 
pertinents i de netejar la zona. 

9.2.1. Desbrossament 

Abans de començar els treballs es procedeix , en les zones designades per l’Enginyer 
Encarregat, a l’extracció i retirada de tots els arbres, troncs, plantes, brosses,  fustes, , 
escombraries o qualsevol altre material indesitjable. 

Els materials són retirats pel Constructor en la forma i als llocs que senyala l’Enginyer 
Encarregat de l’obra. 

9.2.2. Excavació general a cel obert 

S’entén per excavació general a cel obert, aquella en que s’ataca des de la superfície del 
terreny natural, que correspon al tall, o rebaixant el terreny. 

S’executarà amb les alineacions i rasants fixades en el replanteig general. 

Compren els treballs i les operacions d’excavació pròpiament dites. 
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Els productes de l’excavació seran portats a un abocador, conforme es vagin excavant. 

Si és necessari el reompliment de terres, aquestes es prendran prestades o s’utilitzaran les 
que es produeixin simultàniament a l’excavació. 

9.2.3. Excavació per fonaments 

L’excavació per fonaments es profunditzarà fins al límit i en la forma que fixi l’Enginyer 
Encarregat. Si el sòl és argilós, es deixarà sense excavar un recubriment de 12 centímetres, 
fins el mateix dia en que es vagi a construir la fonamentació, en la data del qual s’excavarà 
aquest recubriment. 

9.2.4. Productes sobrants d’ excavació  

Els que no s’utilitzin en l’execució de terraplens, reompliment o en altres obres, es 
transportaran a abocadors apropiats, incrementant el seu volum en un trenta per cent (30%) 
degut al esponjament de terres. 

 

9.3. Períodes d’entrada en servei 

Una vegada acabat el període d’ execució s’haurà d’analitzar el possible impacte en el medi 
ambient de la nova construcció una vegada entri en fase de servei. 

L’impacte visual es preveu que sigui mínim, ja que l’arquitectura de l’edifici s’ha intentat que 
quedés el més integrada en l’entorn possible. Al contenir, el terreny en qüestió, una immensa 
zona verda,  ajuda a disminuir encara molt més el possible impacte visual que podria tenir 
per si el propi edifici. 

En quan a l’impacte acústic es considera que serà el propi d’un edifici d’aquestes 
característiques. Soroll ocasionat pels cotxes de la gent que arriba o marxa del Centre, soroll 
ocasionat pels vianants que al sortir del cine poden comentar la jugada amb un to de veu 
més alt del necessari, possible cridòria de quitxalla que accedeix al centre acompanyada 
dels seus pares... 

Aquest tipus de danys mediambientals tant visuals com acústics que el centre lúdic pot 
suposar s’han de considerar com impactes propis de la societat en la que vivim.  
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9.4. Definició de sostenibilitat 

Segons l’informe de la Comissió Mundial del Medi Ambient, s’entén com a sostenible tot 
procés de desenvolupament que satisfà les necessitats humanes del present, sense 
comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les pròpies necessitats. 
Aquesta definició, molt correcta per un procés industrial, grinyola quan l’objecte del disseny 
té una durada tan extensa com els edificis. 

Una altra definició, donada pel Cinquè Programa, diu que la sostenibilitat es basa en un 
desenvolupament que no es realitzi en detriment del medi ambient i dels recursos naturals. 

En l’àmbit de la construcció, la sostenibilitat està relacionada amb l’anàlisi dels impactes al 
medi natural, del seu control i de l’adopció de mesures de reducció i/o correcció. 

 

9.5. Criteris general de sostenibilitat i particulars de les 
estructures 

Bàsicament es poden donar quatre criteris [Ref.7]: 

• Correcció dels impactes inevitables (construir sempre causa un impacte fort, per molt 
neta que sigui la tecnologia que s’apliqui). 

• Selecció dels materials i processos d’acord amb l’acceptació del seu impacte. 

• Optimització dels consums ( energia, aigua, materials) i reducció de la quantitat de 
materials usats, tant en construcció com en manteniment. 

• El confort acústic, higrotèrmic, visual, olfactiu, la salut, etc., tant durant la construcció 
com en la fase d’ús. 

 

Respecte a un dels impactes, per exemple l’efecte hivernacle, el 65% del total de 
l’impacte de l’edifici sobre l’entorn el causa l’estructura, és a dir, bàsicament els materials: 
formigó i ferro [Ref.7]. 

Tot i que l’estructura no és massa significativa pel que fa a la quantitat de material 
emprada  (respecte del conjunt), l’impacte global sobre el medi és important, de l’ordre 
del 50% del total del que causa la construcció de l’edifici. 
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En definitiva, a partir de l’anàlisi d’aquestes dades es pot considerar que tota actuació 
que es faci sobre l’estructura, en el sentit de reduir materials i de seleccionar-los, tindrà 
una repercussió molt considerable en la sostenibilitat del conjunt. 

Mitjançant un procés d’anàlisis del “cicle de vida”, ajustat als impactes que causen els 
materials i els processos d’ execució, es dedueix que, en la construcció actual, tota acció 
de reducció dels impactes passa per l’estalvi de ciment i d’acer. La qual cosa es 
contradiu amb la normativa bàsica estructural que ha estat  redactada al marge de totes 
aquestes preocupacions. Per exemple, la durabilitat ha estat un requeriment important en 
la redacció de la EHE. Això està bé, però són dubtoses les solucions adoptades ja que 
es basen en un augment dràstic de la quantitat de ciment.  

9.6. Alternatives possibles a les estructures de formigó 

Ara mateix no hi ha alternatives, a no ser que canvií la nostra civilització. El formigó i l’acer 
són materials insubstituïbles en la construcció dels edificis actuals. De fet, aquests materials 
són els més utilitzats perquè són més econòmics que qualsevol altre, (d’aquells que són 
capaços de donar solució als requisits actuals). 

Si no hi ha possibilitat de canviar-los, la única cosa que es pot fer és intentar corregir i/o 
reduir els impactes que causen. 

Per tal d’assolir aquest objectiu, es poden considerar les següents estratègies: 

• Adquisició de materials etiquetats (etiqueta verda, ISO 14000, etc.), que garanteixin 
una certa cura en la reducció dels impactes que causa la seva elaboració. 

• Ús de formigons d’alta resistència en elements que aprofitin aquesta circumstància. 

• Optimització de les seccions, amb la finalitat d’estalviar recursos com ara ciment i 
ferro. 

• Estudi i reflexió de la possible industrialització (prefabricació ) dels edificis. 

 

9.7. Condicions de l’etiquetatge dels materials 

Actualment no existeix cap etiqueta ecològica que qualifiqui els materials estructurals i 
atengui el respecte al medi ambient que tenen en la seva producció.  
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9.8. Aspectes mediambientals de la EHE 

L’ EHE és una norma que no està pensada des del punt de vista de protecció del medi 
ambient, únicament quan aposta per la durabilitat es pot entendre que també ho fa per 
protegir el medi natural ( com més dura, menys residus). Dintre d’aquesta idea es poden 
destacar els aspectes següents que marca la normativa i que no necessàriament són 
compatibles ( ans el contrari) amb el medi ambient:: 

• Majors revestiments impliquen més pes, més materials i, sobretot, major quantitat 
d’armadura. Aquest fet pot ser que afavoreixi la durabilitat, però resulta que, des del 
punt de vista mediambiental, pot no ésser correcte. S’hauria d’investigar més 
profundament el tema de la durabilitat basada en l’ autoprotecció de l’armadura. 

• Les quantitats mínimes de ciment i les quantitats mínimes són quantitats tractades 
d’una manera excessivament grollera, ja que són valors que per la seva importància 
haurien de ser objecte de processos d’optimització. 

• Les relacions aigua/ciment baixes consumeixen més energia de posada en obra. 

• Els additius són un problema greu per poder garantir la diversitat de les espècies 
(eutròfia) en el medi natural aquós. El curat sostingut pot ser un atemptat al medi  a 
causa del consum excessiu d’aigua. 

• Les resistències mínimes imposades són “consumistes” respecte a la quantitat de 
ciment a utilitzar i no deixen marge per a la utilització de granulats reciclats. 

• La proveta cilíndrica escairada amb sofre és un atemptat a la seva eventual 
reciclabilitat i contaminació al laboratori. 

 

9.9. Altres consideracions 

En el cas dels pilars queda ben clar que els formigons d’alta resistència són molt favorables 
des del punt de vista mediambiental ja que consumeixen menys materials problemàtics per 
aconseguir la mateixa capacitat portant. 

Pel que fa als recursos informàtics dels quals disposem, ens és possible afinar les càlculs i 
ajustar les seccions de manera que les quantitats de materials a emprar siguin mínimes. 
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Jàsseres de la mateixa resistència i deformabilitat assemblada, causen un impacte molt 
diferent segons el material i la forma. Després del perfil IPN, la jàssera plana de formigó 
armat és la pitjor.  

Un elevat nivell de prefabricació no resol gran cosa. Molt possiblement perquè l’estalvi en 
materials s’acaba compensant per un consum excessiu del transport. 

9.10. Conclusions 

• L’estructura de formigó armat pot ser un factor desequilibrant durant la valoració de la 
sostenibilitat de l’ edificació. 

• Actualment no es disposa de materials alternatius a la construcció. 

• Se’n pot millorar l’impacte mitjançant les següents activitats:  

1. Atendre l’origen dels materials. Aquest és un aspecte necessari, encara que 
de moment no es disposa d’eines per portar-lo a terme, perquè no existeix un 
tipus d’etiquetatge destinat als materials estructurals. 

2. Optimitzar les seccions. Aquest és un aspecte de gran eficàcia. 

3. Mitjançant formigons d’alta resistència. També és un aspecte que té una 
eficàcia notable. 

4. Utilitzar prefabricats. Sembla una mesura que té poca eficàcia. 

• La norma EHE hauria d’incorporar exigències i solucions mediambientals a les seves 
prescripcions. 

Manquen molts esforços en l’àmbit de la R+D+I per transformar molts d’aquests 
conceptes. 
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10. PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE 

10.1. Fases del projecte 

El projecte es pot desglossar en les següents fases d’execució: 

1. Excavació del terreny. 

2. Execució dels murs perimetrals. 

3. Execució de la fonamentació. 

4. Execució del forjat de la planta -1 de la  zona comercial. 

5. Execució del forjat de la planta baixa de la zona comercial.  

6. Execució de la coberta de la zona comercial. 

7. Execució del forjat planta -1 de la  zona hotel. 

8. Execució del forjat planta baixa de la zona hotel. 

9. Execució del forjat planta primera de la  zona hotel. 

10. Execució del forjat planta segona de la  zona hotel. 

11. Execució del forjat planta tercera de la zona hotel. 

12. Execució de la coberta de la zona hotel. 

Sense incloure, de moment, la  duració de cada una de les fases, un esquema intuïtiu de 
l’ordre d’execució podria ser el que es mostra a la Figura 10.1. 

 

Fig. 10.1. Ordre d’execució de cada una de les fases. 
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10.2. Duració del projecte 

Els temps estimats per cada fase són els següents: 

1. Excavació del terreny: 1 mes        

2. Execució dels murs perimetrals: 1 mes 

3. Execució de la fonamentació: 1 mes 

4. Execució del forjat de la planta -1 de la  zona comercial: 2 mesos 

5. Execució del forjat de la planta baixa de la zona comercial: 2 mesos  

6. Execució de la coberta de la zona comercial: 2 mesos 

7. Execució del forjat planta -1 de la  zona hotel: 2 mesos 

8. Execució del forjat planta baixa de la zona hotel: 2 mesos 

9. Execució del forjat planta primera de la  zona hotel: 2 mesos 

10. Execució del forjat planta segona de la  zona hotel: 2 mesos 

11. Execució del forjat planta tercera de la zona hotel: 2 mesos 

12. Execució de la coberta de la zona hotel: 2 mesos 

El temps total d’execució del projecte serà de: 15 mesos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Fase 8
Fase 9
Fase 10
Fase 11
Fase 12  

Fig. 10.2.  
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11.  Pressupost 

11.1.  Amidaments 

Els amidaments de l’estructura s’observen a la Taula 11.1: 

Element Amidament 
Acer

Amidament 
Formigó

Mur Tipus 1 139.30kg/m 2.25m3/m

Mur Tipus 2 227.90kg/m 3.45m3/m

Mur Tipus 3 294.40kg/m 3.45m3/m
Total Sabates AÏllades 51560kg 1380m3

Repercussió Jàsseres 
Formigó

14.40kg/m2  de 
forjat

0.105m3/m2 de 
forjat

Placa Alveolar 3.65kg/m2  de 
forjat

0.072m3/m2 de 
forjat

Superfície Placa Alveolar

Repercussió Jàsseres 
Formigó

14.80kg/m2  de 
forjat

0.075m3/m2 de 
forjat

Placa Alveolar 4.05kg/m2  de 
forjat

0.072m3/m2 de 
forjat

Superfície Placa Alveolar

Repercussió Jàsseres 
Formigó

15.15kg/m2  de 
forjat

0.075m3/m2 de 
forjat

Placa Alveolar 4.25kg/m2  de 
forjat

0.072m3/m2 de 
forjat

Superfície Placa Alveolar

A
ltr

es Pilars Formigó 5.70kg/m2  total 
de forjat

0.028m3/m2 

total de forjat
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Taula 11.1 Amidaments estructura  
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Coneixent la superfícies de cada forjat i el seu ús s’obté la Taula 11.2 : 

 

Longitud [m] kg acer m3 formigó m2 de prejàsseres m2 de prelloses
MUR TIPUS 1 130,00 18.109,00 292,50
MUR TIPUS 2 88,00 20.055,20 303,60
MUR TIPUS 3 3,00 883,20 10,35
SABATES 51.560,00 1.380,00
PILARS 144.101,70 707,87
SP-2 478,52 6.357,48

Repercussió prejàsseres 103.565,40 512,70
Repercussió prelloses 29.053,00 492,20

SP-1 361,41 4.801,59
Repercussió prejàsseres 76.412,40 387,20
Repercussió prelloses 27.685,80 492,19

SPB 122,50 1.627,50
Repercussió prejàsseres 25.200,00 183,75
Repercussió prelloses 6.387,50 126,00

SP1 108,15 1.436,85
Repercussió prejàsseres 22.248,00 162,23
Repercussió prelloses 5.639,25 111,24

SP2 108,15 1.436,85
Repercussió prejàsseres 22.248,00 162,23
Repercussió prelloses 5.639,25 111,24

TOTAL 558.787,70 5.435,30 1.178,73 15.660,27  

 

11.2.  Relació de preus 

 

• Formigó per armar amb ciment de 25 N/mm2 de resistència característica, amb 
consistència plàstica, mesura de l’àrid de 20 mm, per ambient amb una exposició 
ambiental IIa, col·locat i vibrat. 

146,50 €/m3 

 

• Acer en barres corrugades B-500-S, inclòs talls, col·locació i part proporcional de 
solapaments, mermes, lligat amb fil ferro recuit, separadors i elements de muntatge. 

1,20 €/kg 

Taula 11.2  
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• Prellosa pretesada alleugerida Ateflor 

Preu prellosa = 34,34 €/m2 

Transport prellosa = 1,70 €/m2 

Col·locació prellosa = 7,70 €/m2 

Total =  43,74 €/m2 

 

• Prejàssera Ateflor 

Preu prejàssera = 78,7 €/m2 

Transport prejàssera = 1,37 €/m2 

Col·locació prejàssera = 6,8 €/m2 

Total =  86,87 €/m2 

 

11.3.  Pressupost 

A la Taula 11.3 es pot observar el resum del pressupost. 

€
EXCAVACIÓ 686.648,19
ESTUDI GEOTÈCNIC 14.338,00
ESTRUCTURA 2.254.193,18
HONORÀRIS PROJECTE 35.000,00
TOTAL 2.990.179,37  

El cost d’execució és de 2.990.179,37€ sense IVA. 

 

 

Taula 11.3 
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Conclusions 

 

Montcada i Reixac compta actualment amb un oferta comercial  inferior al nivell òptim 
d’oferta per a cobrir les necessitats dels habitants del municipi. Té un tipus de comerç 
excessivament tradicional i amb poca varietat. L’oferta del sector cultura i lleure i la del sector 
equipament de la persona, té un pes relatiu molt inferior a la del Vallès Occidental i a la de 
Catalunya. 

Les fugues de compradors, bàsicament cap a Barcelona i cap a les grans superfícies 
properes són habituals. El motiu es considera que és l’hàbit creat d’anar a fer la compra als 
grans centres comercials, on s’hi pot trobar més oferta concentrada, tant comercial com 
d’oci. 

El comerç existent és hereu d’unes pràctiques que eren vàlides en el seu moment. Però una 
vegada els clients actuals i potencials han canviat els seus comportaments de compra, i en la 
mesura en què hi ha competidors que han ajustat la seva oferta comercial és creu necessari 
realitzar alguna acció per tal de frenar la forta fuga de compra que es produeix a Montcada i 
Reixac. 

Amb el centre lúdic i de serveis s’aconsegueix una alta concentració d’oferta comercial i de 
serveis, i s’intenta aconseguir que la gent trobi al propi municipi el que va a buscar a d’altres 
llocs. 

Actualment la construcció del centre lúdic es creu que és necessària. Si sumem a part la 
nova població que tindrà el barri de Mas Rampinyo, una vegada s’hagin construït els més de 
1700 habitatges, la necessitat del centre és gairebé inqüestionable. Segons les previsions,  
això comportarà un creixement demogràfic del barri de Mas Rampinyo que passarà dels 
3427 habitants actuals a uns 9000. 

Per tant aquesta nova població exigeix un redimensionament de l’oferta comercial per assolir 
un equipament comercial equilibrat, el qual el centre lúdic hi pot donar resposta. 
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