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Resum 

El present Annex correspon a l’estudi i el càlcul de les accions a les quals està 
sotmesa l’edificació. Per tal d’aconseguir-ho, s’ha tingut en compte les normatives NBE-AE-
88 “Acciones en la edificación”, així com la “Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-
02” i diferents catàlegs d’elements constructius. 

En base a elles, s’han avaluat les accions gravitatòries, entre les que s’inclouen les 
càrregues permanents i les sobrecàrregues d’ús i de neu, les accions derivades del vent, del 
sisme i tèrmiques. 



Pàg. 2  Annex A 

 



Disseny i càlcul de l’estructura de la biblioteca del centre cultural “els Costals” a Castellbisbal 
Accions previstes en el càlcul  Pàg. 3 

 

Sumari 
RESUM ______________________________________________________1 

SUMARI _____________________________________________________3 

1. ACCIONS GRAVITATÒRIES _________________________________5 
1.1. Càrregues superficials ..................................................................................... 5 

1.1.1. Accions permanents..............................................................................................5 
1.1.1.1. Pesos propis......................................................................................................5 
1.1.1.2. Càrregues permanents .....................................................................................6 

1.1.2. Accions variables...................................................................................................9 
1.1.2.1. Sobrecàrrega d’ús.............................................................................................9 
1.1.2.2. Sobrecàrrega de neu ......................................................................................10 

1.2. Càrregues lineals ........................................................................................... 11 
1.3. Estats de càrrega considerats ....................................................................... 16 

1.3.1. Càrregues superficials considerades..................................................................16 
1.3.1.1. Càrregues de sostre planta soterrani (SPS) ..................................................17 
1.3.1.2. Càrregues de sostre planta baixa (SPB)........................................................23 
1.3.1.3. Càrregues de sostre planta primera (SP1).....................................................25 
1.3.1.4. Càrregues de coberta (COB) i badalot (BAD)................................................28 
1.3.1.5. Escales ............................................................................................................30 

1.3.2. Càrregues lineals considerades..........................................................................31 
1.3.2.1. Càrregues de sostre planta soterrani (SPS) ..................................................31 
1.3.2.2. Càrregues de sostre planta baixa (SPB)........................................................33 
1.3.2.3. Càrregues de sostre planta primera (SP1).....................................................37 
1.3.2.4. Càrregues de coberta (COB)..........................................................................39 

2. ACCIONS DEL VENT______________________________________41 

3. ACCIONS SÍSMIQUES_____________________________________43 

4. ACCIONS TÈRMIQUES I REOLÒGIQUES _____________________46 

BIBLIOGRAFIA ______________________________________________47 
Referències bibliogràfiques ..................................................................................... 47 

  

 

 



Pàg. 4  Annex A 

 

 



Disseny i càlcul de l’estructura de la biblioteca del centre cultural “els Costals” a Castellbisbal 
Accions previstes en el càlcul  Pàg. 5 

 

1. Accions gravitatòries 

Aquestes accions són les corresponents al pes propi dels elements resistents, als 
pesos de tots els elements constructius i instal·lacions fixes que suporta l’element resistent i 
als dels objectes que puguin actuar per raó del seu ús i de la neu. 

Entre aquestes, tenen un tractament diferent les càrregues considerades com a 
superficials i les càrregues considerades com a lineals. 

1.1. Càrregues superficials 

Segons la Norma NBE-AE-88 “Acciones en la edificación”, les accions superficials es 
poden classificar en dos grups, segons siguin càrregues constants o variables. 

Dins del primer grup, s’inclouen totes aquelles càrregues que actuen o poden actuar 
durant grans períodes temporals, amb un valor fix en posició i magnitud. En canvi, les 
variables, tal i com el seu nom indica, són aquelles que varien en funció del temps o l’ús. 

1.1.1. Accions permanents 

Les accions permanents són aquelles que tenen un valor constant al llarg del temps. 
Es separen en dos grups: els pesos propis dels forjats de l’edifici i les càrregues permanents 
corresponents als elements constructius que suporten els forjats, tals com els paviments, els 
envans, els reblerts, etc. 

Per a la seva determinació, s’han pres com a referència els pesos que figuren a les 
taules 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 de la Norma referida i als catàlegs esmentats a continuació. 

1.1.1.1. Pesos propis 

L’edifici consta de dues tipologies diferents de forjats: llosa de formigó armat i forjat 
col·laborant. 

a) Forjat de formigó armat 

Segons la taula 2.4 de la Norma NBE-AE-88, es pren una densitat del formigó armat 
de 2500 kg/m3. 
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b) Forjat col·laborant 

El pes propi de la xapa col·laborant ve determinat segons catàleg de perfils per a 
forjats col·laborants “Haircol 59”. 

En l’edifici, s’ha determinat que són necessaris forjats de gruixos diferents segons la 
planta. Així doncs, es té que en els forjats de sostre planta baixa (SPB) i sostre planta 
primera (SP1) és necessari un forjat col·laborant de cantell igual a 12 cm, mentre que 
en els forjats de coberta (COB) i badalot (BAD), el cantell del forjat és de 10 cm. En 
ambdós casos, el gruix de la xapa és de 0,75 mm. 

 

Taula 1.1 Taula de pesos propis del forjat segons catàleg “Haircol 59” 

Llavors, mitjançant la Taula 1.1, s’obté la càrrega de pes propi dels forjats 
col·laborants: 

 Càrrega del forjat col·laborant de 10 cm de cantell: Qe=10cm = 170 kp/m2 

 Càrrega del forjat col·laborant de 12 cm de cantell: Qe=12cm = 218 kp/m2 ≈  

Qe=12cm = 220 kp/m2 

A aquestes càrregues, s’han d’afegir les corresponents als perfils que suporten el 
propi forjat. 

1.1.1.2. Càrregues permanents 

En aquest apartat es descriuen les càrregues dels elements constructius emprats, 
tals com els diferents tipus de paviments, envans i falsos sostres. 

a) Paviments 

Els diferents paviments que hi ha en l’edifici són pedra natural granítica, pedra natural 
granítica amb formigó de pendents, terratzo i coberta metàl·lica.  
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Per a cada tipus de paviment, s’estudien i es desglossen les càrregues dels diferents 
materials. 

 El paviment de pedra natural granítica consta de tres capes diferents de material: 
unes llambordes de granet de 7 cm de gruix, una capa de sorra de 4 cm de gruix i 
una capa de morter de 4 cm. Segons aquestes dades i les taules 2.1, 2.4 i 2.5 de 
la Norma NBE-AE-88, es té que: 

mortermortersorrasorrallambordesllambordespedra eeeq ⋅+⋅+⋅= ρρρ  (Eq.  1.1) 

On: 

ρllambordes és la densitat de la llamborda (ρllambordes = 3000 kg/m3) 

ellambordes és el gruix de la llamborda (ellambordes = 0,07 m) 

ρsorra és la densitat de la sorra (ρsorra = 2000 kg/m3) 

esorra és el gruix de la capa de sorra (esorra = 0,04 m) 

ρmorter és la densitat del morter (ρmorter = 1800 kg/m3) 

emorter és el gruix de la capa de morter (emorter = 0,04 m) 

Llavors, de l’Eq. 1.1 es dedueix que la càrrega del paviment és la següent: 

2/360 mkpq pedra=  

 El paviment de pedra natural granítica amb formigó de pendents consta de la 
mateixa estructura que el paviment vist anteriorment, afegint-li una capa de 
formigó de pendents de 6 cm de gruix per afavorir l’evacuació de l’aigua en cas 
de pluja. Amb aquestes dades es té que: 

pendentsfpendentsfpedrapendentsfpedra eqq ... ⋅+=+ ρ  (Eq.  1.2) 

On: 

ρf.pendents és la densitat del formigó de pendents (ρf.pendents = 600 kg/m3) 

ef.pendents és el gruix de la capa de formigó de pendents (ef.pendents = 0,06 m) 
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Llavors, de l’Eq. 1.2 es dedueix que la càrrega del paviment és la següent:  

22
. /400/396 mkpmkpq pendentsfpedra ≈=+  

 El paviment de terratzo té un gruix de 6 cm. Segons la Norma NBE-AE-88 es té 
que:  

2/100 mkpqterratzo=  

 I finalment, la coberta metàl·lica es desglossa amb una capa de formigó de 
pendents de 15 cm de cantell i una relliga d’acer galvanitzada lacada: 

relligapendentsfpendentsfmetàl·licacoberta qeq +⋅= ..ρ  (Eq.  1.3) 

On: 

ρf.pendents és la densitat del formigó de pendents (ρf.pendents = 600 kg/m3) 

ef.pendents és el gruix de la capa de formigó de pendents (ef.pendents = 0,06 m) 

relligaq  és la càrrega superficial de la relliga metàl·lica ( relligaq  = 10 kp/m2)  

Llavors, de l’Eq. 1.3 es dedueix que la càrrega del paviment és la següent:  

2/100 mkpq metàl·licacoberta =  

b) Envans 

Segons la Norma NBE-AE-88, la càrrega dels envans es considera una sobrecàrrega 
variable. Però segons el criteri del despatx, recolzat pel canvi de consideració del nou 
codi tècnic, es pren la càrrega dels envans com una càrrega permanent superficial. 

Segons, l’apartat 3.3 de la norma esmentada, la càrrega dels envans no pot superar 
els 120 kg/m2. Com a criteri propi, es pren aquesta càrrega de 100 kg/m2. 

c) Falsos sostres 

Els requeriments de resistència al foc de l’edifici corresponen a una RF-120. La 
solució adoptada per l’arquitecte és col·locar un fals sostre especial capaç de complir 
aquest aspecte. 
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Aquest fals sostre correspon a un sistema Pladur, que és una placa de guix laminat 
formada per una làmina de guix natural recoberta amb dues cel·luloses multi-fulla 
especials i amb una capa de fibra de vidre a l’interior. 

 

Figura 1.1 Fals sostre sistema “Pladur” 

 

Taula 1.2 Taula de propietats del fals sostre segons catàleg “Pladur” 

Segons la Taula 1.2, per tal d’aconseguir un fals sostre amb una resistència al foc de 
120 minuts, són necessàries 4 plaques del tipus FOC-15. Així doncs, la càrrega de 
fals sostre és la següent: 

222 /50/48/1244 mkpmkpmkpqq làminasostrefals ≈=⋅=⋅=  

1.1.2. Accions variables 

Les accions variables es separen, també, en dos grups: la sobrecàrrega d’ús, segons 
el tipus i característiques d’explotació previstes en l’edifici, i la sobrecàrrega de neu, que és 
l’acció produïda per aquesta sobre els elements resistents. 

Per a la seva determinació, s’han pres com a referència la metodologia que apareix 
en els apartats 3 i 4 de Norma NBE-AE-88. 

1.1.2.1. Sobrecàrrega d’ús 

S’ha definit la sobrecàrrega d’ús de cada forjat segons el llista d’explotacions que 
apareix en la Taula 3.1 de la Norma NBE-AE-88.  



Pàg. 10  Annex A 

 

De les diferents tipus de sobrecàrregues que hi apareixen, les que s’han adoptat pel 
projecte són les de zona pública, locals de reunió sense seients, edificis docents, accessos, 
arxius i coberta, amb els valors que es presenten a continuació: 

a) Zona pública 

Per a aquesta zona, s’ha considerat les possibles acumulacions puntuals de material 
amb aglomeracions de gent (per exemple, un espectacle públic). Així que s’ha 
determinat una sobrecàrrega de 1000 kp/m2. 

b) Local de reunió sense seients 

Aquest tipus d’explotació estan tabulades en la Taula 3.1 de la Norma NBE-AE-88, i 
se li assigna una sobrecàrrega de 500 kp/m2. 

c) Edificis docents i accessos 

Aquests tipus d’explotacions està tabulat en la Taula 3.1 de la Norma NBE-AE-88, i 
se li assigna una sobrecàrrega de 400 kp/m2. 

d) Arxius 

Aquest tipus d’explotació no queda contemplada en la Norma NBE-AE-88, per la qual 
cosa s’ha utilitzat una estimació en funció del que diu la Taula 3.1 de la Norma 
“Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación” i la superfície real reservada 
per l’emmagatzematge. La sobrecàrrega d’ús obtinguda per a aquesta activitat és de 
840 kp/m2. 

e) Coberta transitable i coberta no transitable 

En el cas de la coberta transitable, s’ha considerat que només és accessible per a la 
seva conservació, i per tant, segons la Taula 3.1 de la Norma NBE-AE-88, la 
sobrecàrrega d’ús és de 150 kp/m2. De la mateixa manera la coberta no transitable, 
tal i com indica el seu nom, es considera no accessible, i la sobrecàrrega d’ús segons 
la norma referida és de 100 kp/m2. 

1.1.2.2. Sobrecàrrega de neu 

El valor característic de la sobrecàrrega de neu es defineix per a un període de retorn 
de 50 anys, en funció de la localització geogràfica i l’altura de l’edificació.  
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L’edifici està situat a la localitat de Castellbisbal, a la comarca del Vallès Occidental. 
Segons l’apartat 20.02 de l’Anuari Estadístic de Catalunya, l’altitud topogràfica d’aquesta 
localitat és de 132 metres sobre el nivell del mar. 

L’alçada de l’edifici sobre rasant és de 15,15 metres. Així doncs, l’alçada topogràfica 
total és aproximadament de 147,15 metres. 

Per a una coberta horitzontal, aquest valor està tabulat segons: 

 

Taula 1.3 Sobrecàrrega de neu sobre superfície horitzontal segons la NBE-AE-88 

Llavors, segons la Taula 1.3, la sobrecàrrega de neu adoptada és de 40 kp/m2. 

1.2. Càrregues lineals 

Les càrregues lineals, tals com les d’envans especials i tipologia de façana, reben un 
tractament diferenciat a les càrregues superficials, tal i com indica l’apartat 3.3 de la Norma 
NBE-AE-88. Aquestes es determinen mitjançant els pesos que figuren a les taules 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4 i 2.5 de la Norma referida i als catàlegs esmentats a continuació, i van en funció de 
l’alçada de cada planta. 

Les càrregues lineals considerades del projecte, en funció de l’alçada de cada planta, 
són les següents: 

a) Paret de gero 

La paret de gero és un envà especial de 15 cm de gruix.  Així doncs: 

gerogerogero eq ⋅= ρ  (Eq.  1.4) 

On: 

ρgero és la densitat del gero (ρgero = 1400 kg/m3) 
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egero és el gruix de l’envà de gero (egero = 0,15 m) 

Llavors, de l’Eq. 1.4 es dedueix que la càrrega lineal de l’envà és la següent:  

mmkpqgero ⋅= /210  

b) Vidre 

Segons el requeriments arquitectònics, s’ha definit que en les zones on hi hagi vidre, 
s’hi col·locaran dues làmines de 8 i 10 mm de gruix, respectivament. Així doncs: 

vidrevidrevidre eq ⋅= ρ  (Eq.  1.5) 

On: 

ρvidre és la densitat del vidre (ρvidre = 2600 kg/m3) 

evidre és la suma dels gruixos dels vidres (evidre = 0,018 m) 

Llavors, de l’Eq. 1.5 es dedueix que la càrrega lineal del vidre és la següent:  

mmkpqvidre ⋅= /8,46  

c) GRC 

El GRC és un tancament prefabricat de façana. Segons l’informe tècnic “Sistema 
Drace para cerramiento de fachadas con paneles prefabricados de GRC” de l’institut 
Eduardo Torroja, la càrrega d’aquests panells és: 

mmkpqGRC ⋅= /65  

d) Pladur 

De la mateixa manera que s’ha protegit l’estructura horitzontal amb un fals sostre 
amb una resistència al foc de 120 minuts, els requeriments en aquest aspecte per a 
l’estructura vertical són el mateixos. 

Les característiques tècniques dels envans Pladur resistents al foc estan tabulades 
en la següent taula: 
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Taula 1.4 Taula de propietats de envans resistents al foc segons catàleg “Pladur” 

Llavors, segons la Taula 1.4, la càrrega de l’envà Pladur resistent al foc 120 minuts 
és la següent: 

mmkpq pladur ⋅= /8,51  

e) Mur cortina 

El mur cortina és un tancament de façana, que pot ser estructural o no. En el cas 
d’aquest projecte, s’ha considerat que no és estructural. Així doncs, serà un element 
constructiu no resistent, la càrrega del qual s’aplicarà en el forjat inferior on s’uneix. 

 

Figura 1.2 Detall mur cortina segons catàleg Schüco 
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Figures 1.3 i 1.4 Imatges interior i exterior del tancament de façana com a mur cortina 

Tal i com s’observa en les Fig. 1.2, 1.3 i 1.4, un mur cortina consisteix d’uns perfils, 
generalment d’alumini, i un número diferent de làmines de vidre amb gruixos 
diversos, segons model i necessitats d’aïllament tèrmic, acústic,etc.  

La càrrega lineal d’aquest tancament no es troba tabulada i el seu càlcul és una 
aproximació en funció de la distribució dels perfils, del número de làmines de vidre i 
els seus gruixos i de l’alçada de la planta.  

En l’edifici a estudi, el mur cortina consta d’uns perfils tubulars rectangulars de 
dimensions 80x60 mm amb un gruix de 5 mm que fan de suport i de dues làmines de 
vidre de 10 i 8 mm, respectivament. Aquest està disposat en dos trams, un entre el 
forjats sostre planta baixa (SPB) i sostre planta primera (SP1) i l’altre, 3 metres per 
sobre del forjat sostre planta primera (SP1). 

Així doncs, es fa un estudi per separat dels dos trams de mur cortina, per tal de 
determinar la càrrega lineal d’aquest. 

 El tram de mur cortina entre els forjats sostre planta baixa (SPB) i sostre planta 
primera (SP1) és de 4 m d’alçada. En la Fig. 1.5 es reflexa la distribució dels 
perfils d’alumini segons arquitectura, i l’àmbit tributari que servirà per determinar 
la càrrega lineal. 
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Figura 1.5 Distribució mur cortina SPB segons arquitectura 

De la Fig. 1.5 es pot deduir la següent equació per trobar la càrrega lineal del mur 
cortina en aquest tram. 

vidrevidrevidrealuminialuminialuminicortinamur eSLSq ρρ ⋅⋅+⋅⋅=  (Eq.  1.6) 

On: 

Salumini és l’àrea del perfil d’alumini (Salumini=12,1·10-4 m2) 

Lalumini és la longitud total de perfils d’alumini (Lalumini=12,75 m) 

ρalumini és la densitat de l’alumini (ρalumini =2700 kg/m3) 

Svidre és l’àrea total de vidre (Svidre=7m2) 

evidre és la suma dels gruixos dels vidres (evidre = 0,018 m) 

ρvidre és la densitat del vidre (ρvidre = 2600 kg/m3) 

Llavors, de l’Eq. 1.6 es dedueix que la càrrega lineal del tancament és:  

mkpq SPBcortinamur /210=  

 El tram de mur cortina a partir del forjat sostre planta primera (SP1) és de 3 m 
d’alçada. En la Fig. 1.6 es reflexa la distribució dels perfils d’alumini segons 
arquitectura, i l’àmbit tributari que servirà per determinar la càrrega lineal. 
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Figura 1.6 Distribució mur cortina SP1 segons arquitectura 

De la Fig. 1.6 es poden deduir les dades necessàries per trobar la càrrega lineal del 
mur cortina en aquest tram utilitzant l’Eq. 1.6.  

Salumini és l’àrea del perfil d’alumini (Salumini=12,1·10-4 m2) 

Lalumini és la longitud total de perfils d’alumini (Lalumini=10 m) 

ρalumini és la densitat de l’alumini (ρalumini =2700 kg/m3) 

Svidre és l’àrea total de vidre (Svidre=5,25 m2) 

evidre és la suma dels gruixos dels vidres (evidre = 0,018 m) 

ρvidre és la densitat del vidre (ρvidre = 2600 kg/m3) 

Llavors, de l’Eq. 1.6 es dedueix que la càrrega lineal del tancament és:  

mkpq SP1cortinamur /160=  

1.3. Estats de càrrega considerats 

En aquest apartat es farà un resum de tots els estats de càrrega considerats, tant 
dels de càrregues superficials, com dels de càrregues lineals. 

1.3.1. Càrregues superficials considerades 

Per tal de fer-ho més comprensible, es classifiquen els estats de càrrega per planta, 
encara que en alguns casos, aquests es repeteixen. 
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1.3.1.1. Càrregues de sostre planta soterrani (SPS) 

En la Fig. 1.7 es poden veure els diferents tipus d’estats de càrrega superficials que 
apareixen en aquesta planta. 

 

Figura 1.7 Estats de càrrega de SPS 

L’estudi dels diferents tipus d’estats de càrrega d’aquesta planta és el següent: 

a) Plaça pública 

Aquest estat de càrrega es desglossa de la següent manera: 

 Aquest forjat és una llosa de formigó armat de 35 cm de cantell. La càrrega de 
pes propi és determina de la següent manera: 

formigóformigóPP eq ⋅= ρ  (Eq.  1.7) 

On: 

ρformigó és la densitat del formigó armat (ρformigó = 2500 kg/m3) 

eformigó és el cantell de la llosa (eformigó = 0,35 m) 

Llavors, de l’Eq. 1.7 es dedueix que el pes propi del forjat és:  

2/875 mkpqPP=  
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 En quant a les càrregues permanents, aquest forjat està sotmès a la càrrega 
deguda al paviment de pedra natural granítica. En canvi, no està sotmès a les 
càrregues dels envans ni del fals sostre. Així doncs, segons el resultat de l’Eq. 
1.1, la càrrega permanent és: 

2/360 mkpqCP=  

 Les sobrecàrrega d’ús per aquest estat és la definida com a zona pública. 
Segons l’apartat 1.1.2.1 a), la sobrecàrrega d’ús és: 

2/1000 mkpqÚS=  

 I finalment, aquest forjat està afectat per la sobrecàrrega de neu. Llavors, segons 
l’apartat 1.1.2.2, la sobrecàrrega de neu és: 

2/40 mkpqNEU =  

La Fig. 1.8 mostra una taula resum d’aquest estat de càrrega. 

 

Figura 1.8 Estat de càrrega de la plaça pública 

b) Plaça pública porxo 

Aquest estat de càrrega es desglossa de la següent manera: 

 Aquest forjat és una llosa de formigó armat de 35 cm de cantell. Les dades per 
determinar la càrrega del pes propi són: 

ρformigó és la densitat del formigó armat (ρformigó = 2500 kg/m3) 

eformigó és el cantell de la llosa (eformigó = 0,35 m) 
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Llavors, de l’Eq. 1.7 es dedueix que el pes propi del forjat és: 

2/875 mkpqPP=  

 En quant a les càrregues permanents, aquest forjat està sotmès a la càrrega 
deguda al paviment de pedra natural granítica. En canvi, no està sotmès a les 
càrregues dels envans ni del fals sostre. Així doncs, segons el resultat de l’Eq. 
1.1, la càrrega permanent és: 

2/360 mkpqCP=  

 Les sobrecàrrega d’ús per aquest estat és la definida com a zona pública. 
Segons l’apartat 1.1.2.1 a), la sobrecàrrega d’ús és: 

2/1000 mkpqÚS=  

 I finalment, aquest forjat no està afectat per la sobrecàrrega de neu.  

La Fig. 1.9 mostra una taula resum d’aquest estat de càrrega. 

 

Figura 1.9 Estat de càrrega de la plaça pública porxo 

c) Espai polivalent 

Aquest estat de càrrega es desglossa de la següent manera: 

 Aquest forjat és una llosa de formigó armat de 25 cm de cantell. Per tant: 

ρformigó és la densitat del formigó armat (ρformigó = 2500 kg/m3) 

eformigó és el cantell de la llosa (eformigó = 0,25 m) 
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Llavors, de l’Eq. 1.7 es dedueix que el pes propi del forjat és:  

2/625 mkpqPP=  

 Aquest forjat està sotmès a les càrregues permanents degudes al paviment de 
terratzo i als envans. Però, segons l’apartat 3.3 de la Norma NBE-AE-88, quan hi 
ha una sobrecàrrega d’ús de més de 400 kp/m2, la càrrega dels envans no es 
contempla. En canvi, no està sotmès a les càrregues del fals sostre. Així doncs, 
segons l’apartat 1.1.1.2, la càrrega permanent és: 

2/100 mkpqCP=  

 Les sobrecàrrega d’ús per aquest estat és la definida com a Local de reunió 
sense seients. Segons l’apartat 1.1.2.1 b), la sobrecàrrega d’ús és: 

2/500 mkpqÚS=  

 I finalment, aquest forjat no està afectat per la sobrecàrrega de neu.  

La Fig. 1.10 mostra una taula resum d’aquest estat de càrrega. 

 

Figura 1.10 Estat de càrrega de l’espai polivalent 

d) Rampa coberta 

Aquest estat de càrrega es desglossa de la següent manera: 

 Aquest és un forjat col·laborant de 12 cm de cantell. Segons l’apartat 1.1.1.1, la 
càrrega de pes propi és la següent: 

2/220 mkpqPP=  
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 En quant a les càrregues permanents, aquest forjat està sotmès a les càrregues 
degudes al paviment de pedra natural granítica i al fals sostre tipus Pladur. En 
canvi, no està sotmès a les càrregues dels envans. Així doncs, segons el resultat 
de l’Eq. 1.1 i l’apartat 1.1.1.2, la càrrega permanent és: 

2/410 mkpqCP=  

 Les sobrecàrrega d’ús per aquest estat és la definida com a accessos. Segons 
l’apartat 1.1.2.1 c), la sobrecàrrega d’ús és: 

2/400 mkpqÚS=  

 I finalment, aquest forjat no està afectat per la sobrecàrrega de neu.  

La Fig. 1.11 mostra una taula resum d’aquest estat de càrrega. 

 

Figura 1.11 Estat de càrrega de la rampa coberta 

e) Rampa descoberta 

Aquest estat de càrrega es desglossa de la següent manera: 

 Aquest és un forjat col·laborant de 12 cm de cantell. Segons l’apartat 1.1.1.1, la 
càrrega de pes propi és la següent: 

2/220 mkpqPP=  

 En quant a les càrregues permanents, aquest forjat està sotmès a les càrregues 
degudes al paviment de pedra natural granítica i al fals sostre tipus Pladur. En 
canvi, no està sotmès a les càrregues dels envans. Així doncs, segons el resultat 
de l’Eq. 1.1 i l’apartat 1.1.1.2, la càrrega permanent és: 
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2/410 mkpqCP=  

 Les sobrecàrrega d’ús per aquest estat és la definida com a accessos. Segons 
l’apartat 1.1.2.1 c), la sobrecàrrega d’ús és: 

2/400 mkpqÚS=  

 I finalment, aquest forjat està afectat per la sobrecàrrega de neu. Llavors, segons 
l’apartat 1.1.2.2, la sobrecàrrega de neu és: 

2/40 mkpqNEU =  

La Fig. 1.12 mostra una taula resum d’aquest estat de càrrega. 

 

Figura 1.12 Estat de càrrega de la rampa descoberta 
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1.3.1.2. Càrregues de sostre planta baixa (SPB) 

En la Fig. 1.13 es poden veure els diferents tipus d’estats de càrrega superficials que 
apareixen en aquesta planta. 

 

Figura 1.13 Estats de càrrega de SPB 

L’estudi dels diferents tipus d’estats de càrrega d’aquesta planta és el següent: 

a) Biblioteca 

Aquest estat de càrrega es desglossa de la següent manera: 

 Aquest és un forjat col·laborant de 12 cm de cantell. Segons l’apartat 1.1.1.1, la 
càrrega de pes propi és la següent: 

2/220 mkpqPP=  

 En quant a les càrregues permanents, aquest forjat està sotmès a les càrregues 
degudes al paviment de terratzo i als envans. Però, segons l’apartat 3.3 de la 
Norma NBE-AE-88, quan hi ha una sobrecàrrega d’ús de 400 kp/m2, la càrrega 
dels envans es redueix a la meitat. A més, també està sotmès a la càrrega 
deguda al fals sostre tipus Pladur. Així doncs, segons l’apartat 1.1.1.2, la càrrega 
permanent és: 

2/200 mkpqCP=  

 Les sobrecàrrega d’ús per aquest estat és la definida com a edificis docents. 
Segons l’apartat 1.1.2.1 c), la sobrecàrrega d’ús és: 
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2/400 mkpqÚS=  

 I finalment, aquest forjat no està afectat per la sobrecàrrega de neu.  

La Fig. 1.14 mostra una taula resum d’aquest estat de càrrega. 

 

Figura 1.14 Estat de càrrega de la biblioteca 

b) Terrassa 

Aquest estat de càrrega es desglossa de la següent manera: 

 Aquest és un forjat col·laborant de 12 cm de cantell. Segons l’apartat 1.1.1.1, la 
càrrega de pes propi és la següent: 

2/220 mkpqPP=  

 En quant a les càrregues permanents, aquest forjat està sotmès a les càrregues 
degudes al paviment de pedra natural granítica amb formigó de pendents i al fals 
sostre tipus Pladur. En canvi, no està sotmès a les càrregues dels envans. Així 
doncs, segons el resultat de l’Eq. 1.2 i l’apartat 1.1.1.2, la càrrega permanent és: 

2/450 mkpqCP=  

 Les sobrecàrrega d’ús per aquest estat és la definida com a accessos. Segons 
l’apartat 1.1.2.1 c), la sobrecàrrega d’ús és: 

2/400 mkpqÚS=  

 I finalment, aquest forjat no està afectat per la sobrecàrrega de neu.  
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La Fig. 1.15 mostra una taula resum d’aquest estat de càrrega. 

 

Figura 1.15 Estat de càrrega de la terrassa 

1.3.1.3. Càrregues de sostre planta primera (SP1) 

En la Fig. 1.16 es poden veure els diferents tipus d’estats de càrrega que 
apareixen en aquesta planta. 

 

Figura 1.16 Estats de càrrega de SP1 

a) Biblioteca 

Aquest estat de càrrega és el mateix que el apareix en el sostre planta baixa (SPB). 
Per aquesta raó no es repeteix el seu desglossament. 

b) Arxiu 

Aquest estat de càrrega es desglossa de la següent manera: 
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 Aquest és un forjat col·laborant de 12 cm de cantell. Segons l’apartat 1.1.1.1, la 
càrrega de pes propi és la següent: 

2/220 mkpqPP=  

 En quant a les càrregues permanents, aquest forjat està sotmès a les càrregues 
degudes al paviment de terratzo i als envans. Però, segons l’apartat 3.3 de la 
Norma NBE-AE-88, quan hi ha una sobrecàrrega d’ús de més de 400 kp/m2, la 
càrrega dels envans no es contempla. A més, també està sotmès a la càrrega 
deguda al fals sostre tipus Pladur. Així doncs, segons l’apartat 1.1.1.2, la càrrega 
permanent és: 

2/150 mkpqCP=  

 Les sobrecàrrega d’ús per aquest estat és la definida com a arxius. Segons 
l’apartat 1.1.2.1 d), la sobrecàrrega d’ús és: 

2/840 mkpqÚS=  

 I finalment, aquest forjat no està afectat per la sobrecàrrega de neu.  

La Fig. 1.17 mostra una taula resum d’aquest estat de càrrega. 

 

Figura 1.17 Estat de càrrega de l’arxiu 

c) Voladís 

Aquest estat de càrrega es desglossa de la següent manera: 

 Aquest és un forjat col·laborant de 12 cm de cantell. Segons l’apartat 1.1.1.1, la 
càrrega de pes propi és la següent: 
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2/220 mkpqPP=  

 En quant a les càrregues permanents, aquest forjat està sotmès a les càrregues 
degudes al paviment de coberta metàl·lica i al fals sostre tipus Pladur. En canvi, 
no està sotmès a les càrregues dels envans. Així doncs, segons el resultat de 
l’Eq. 1.3 i l’apartat 1.1.1.2, la càrrega permanent és: 

2/150 mkpqCP=  

 Les sobrecàrrega d’ús per aquest estat és la definida com a coberta no 
transitable. Segons l’apartat 1.1.2.1 e), la sobrecàrrega d’ús és: 

2/100 mkpqÚS=  

 I finalment, aquest forjat està afectat per la sobrecàrrega de neu. Llavors, segons 
l’apartat 1.1.2.2, la sobrecàrrega de neu és: 

2/40 mkpqNEU =  

La Fig. 1.18 mostra una taula resum d’aquest estat de càrrega. 

 

Figura 1.18 Estat de càrrega del voladís 
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1.3.1.4. Càrregues de coberta (COB) i badalot (BAD) 

En la Fig. 1.19 es poden veure els diferents tipus d’estats de càrrega superficials que 
apareixen en aquesta planta. 

 

Figura 1.19 Estats de càrrega de COB i BAD 

a) Coberta 

Aquest estat de càrrega es desglossa de la següent manera: 

 Aquest és un forjat col·laborant de 10 cm de cantell. Segons l’apartat 1.1.1.1, la 
càrrega de pes propi és la següent: 

2/170 mkpqPP=  

 En quant a les càrregues permanents, aquest forjat està sotmès a les càrregues 
degudes al paviment de coberta metàl·lica i al fals sostre tipus Pladur. En canvi, 
no està sotmès a les càrregues dels envans. Així doncs, segons el resultat de 
l’Eq. 1.3 i l’apartat 1.1.1.2, la càrrega permanent és: 

2/150 mkpqCP=  

 Les sobrecàrrega d’ús per aquest estat és la definida com a coberta transitable. 
Segons l’apartat 1.1.2.1 e), la sobrecàrrega d’ús és: 

2/150 mkpqÚS=  
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 I finalment, aquest forjat està afectat per la sobrecàrrega de neu. Llavors, segons 
l’apartat 1.1.2.2, la sobrecàrrega de neu és: 

2/40 mkpqNEU =  

La Fig. 1.20 mostra una taula resum d’aquest estat de càrrega. 

 

Figura 1.20 Estat de càrrega de la coberta 

b) Badalot 

Aquest estat de càrrega es desglossa de la següent manera: 

 Aquest és un forjat col·laborant de 10 cm de cantell. Segons l’apartat 1.1.1.1, la 
càrrega de pes propi és la següent: 

2/170 mkpqPP=  

 En quant a les càrregues permanents, aquest forjat està sotmès a les càrregues 
degudes al paviment de coberta metàl·lica i al fals sostre tipus Pladur. En canvi, 
no està sotmès a les càrregues dels envans. Així doncs, segons el resultat de 
l’Eq. 1.3 i l’apartat 1.1.1.2, la càrrega permanent és: 

2/150 mkpqCP=  

 Les sobrecàrrega d’ús per aquest estat és la definida com a coberta no 
transitable. Segons l’apartat 1.1.2.1 e), la sobrecàrrega d’ús és: 

2/100 mkpqÚS=  
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 I finalment, aquest forjat està afectat per la sobrecàrrega de neu. Llavors, segons 
l’apartat 1.1.2.2, la sobrecàrrega de neu és: 

2/40 mkpqNEU =  

La Fig. 1.21 mostra una taula resum d’aquest estat de càrrega. 

 

Figura 1.21 Estat de càrrega del badalot 

1.3.1.5. Escales 

a) Escala metàl·lica 

Aquest estat de càrrega es desglossa de la següent manera: 

 El forjat de l’escala és de xapa plegada, que segons la Norma NBE-AE-88, té el 
següent pes propi: 

2/10 mkpqPP=  

 En quant a les càrregues permanents, aquest forjat està sotmès a les càrregues 
degudes al paviment de relliga d’acer galvanitzada i al fals sostre tipus Pladur. En 
canvi, no està sotmès a les càrregues dels envans. Així doncs, segons l’apartat 
1.1.1.2 i la Norma NBE-AE-88, la càrrega permanent és: 

2/70 mkpqCP=  

 Les sobrecàrrega d’ús per aquest estat és la definida com a accessos. Segons 
l’apartat 1.1.2.1 c), la sobrecàrrega d’ús és: 

2/400 mkpqÚS=  
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 I finalment, aquest forjat no està afectat per la sobrecàrrega de neu.  

La Fig. 1.22 mostra una taula resum d’aquest estat de càrrega. 

 

Figura 1.22 Estat de càrrega de l’escala metàl·lica 

1.3.2. Càrregues lineals considerades 

Les càrregues lineals, necessàriament, han d’estar classificades per plantes, ja que 
depenen directament de l’alçada d’aquestes. El criteri utilitzat per tal de calcular-les i aplicar-
les ha estat que tot element vertical constructiu entre dues plantes, carrega sobre la planta 
inferior. 

1.3.2.1.  Càrregues de sostre planta soterrani (SPS) 

En la Fig. 1.23 es poden veure els diferents tipus de càrregues lineals que apareixen 
en aquesta planta. 

 
Figura 1.23 Estats de càrrega lineals de SPS 

El desglossament d’aquests tipus de càrregues és el següent: 
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a) Càrrega tipus 1 

La càrrega tipus 1 és un envà que es composa d’una paret de gero de 15 cm de gruix 
recoberta d’un acabat de Pladur que protegeix l’estructura contra el foc. L’alçada 
d’aquest envà és de 4,1 m. Així doncs, segons l’apartat 1.2 a) i d) és té que la 
càrrega lineal és: 

hqqlinealq pladurgeroTipus ⋅+= )()( 1  (Eq.  1.8) 

On: 

qgero = 210 kp/m·m 

qpladur = 51,8 kp/m·m 

h = 4,1 m 

Llavors, de l’Eq. 1.8 es dedueix que la càrrega lineal és:  

mkpmkplinealq Tipus /1075/4,1073)( 1 ≈=  

b) Càrrega tipus 2 

La càrrega tipus 2 es composa de dos trams. El primer és un envà que es composa 
d’una paret de gero de 15 cm de gruix recoberta d’un acabat de Pladur que protegeix 
l’estructura contra el foc. L’alçada d’aquest envà és de 1,7 m. 

En canvi, el segon tram són finestres de vidre amb doble làmina amb una alçada de 
2,4 m. Així doncs, segons l’apartat 1.2 a), b) i d) és té que la càrrega lineal és: 

212 )()( hqhqqlinealq vidrepladurgeroTipus ⋅+⋅+=  (Eq.  1.9) 

On: 

qgero = 210 kp/m·m 

qpladur = 51,8 kp/m·m 

qvidre = 46,8 kp/m·m 

h1 = 1,7 m 

h2 = 2,4 m 
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Llavors, de l’Eq. 1.9 es dedueix que la càrrega lineal és:  

mkpmkplinealq Tipus /560/4,557)( 2 ≈=  

c) Càrrega tipus 3 

La càrrega tipus 3 és una vidriera amb doble làmina amb una alçada de 3,45 m. Així 
doncs, segons l’apartat 1.2 b) és té que la càrrega lineal és: 

hqlinealq vidreTipus ⋅=3)(  (Eq.  1.10) 

On: 

qvidre = 46,8 kp/m·m 

h = 3,45 m 

Llavors, de l’Eq. 1.10 es dedueix que la càrrega lineal és:  

mkpmkplinealq Tipus /165/5,161)( 3 ≈=  

1.3.2.2. Càrregues de sostre planta baixa (SPB) 

En la Fig. 1.24 es poden veure els diferents tipus de càrregues lineals que apareixen 
en aquesta planta. 

 

Figura 1.24 Estats de càrrega lineals de SPB 

El desglossament d’aquests tipus de càrregues és el següent: 
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a) Càrrega tipus 4 

La càrrega tipus 4 és un mur cortina d’alçada 4 m. Així doncs, segons l’apartat 1.2 e) 
és té que la càrrega lineal és: 

mkplinealq Tipus /210)( 4=  

b) Càrrega tipus 5 

La càrrega tipus 5 és una façana que es composa d’un aplacat de GRC recobert d’un 
acabat de Pladur que el protegeix contra el foc. L’alçada d’aquesta façana és de 4 m. 
Així doncs, segons l’apartat 1.2 c) i d) és té que la càrrega lineal és: 

hqqlinealq pladurGRCTipus ⋅+= )()( 5  (Eq.  1.11) 

On: 

qGRC = 210 kp/m·m 

qpladur = 51,8 kp/m·m 

h = 4 m 

Llavors, de l’Eq. 1.11 es dedueix que la càrrega lineal és:  

mkpmkplinealq Tipus /470/2,467)( 5 ≈=  

c) Càrrega tipus 6 

La càrrega tipus 6 és un envà que es composa d’una paret de gero de 15 cm de gruix 
recoberta d’un acabat de Pladur que protegeix l’estructura contra el foc. L’alçada 
d’aquest envà és de 4 m. Així doncs, segons l’apartat 1.2 a) i d) és té que la càrrega 
lineal és: 

hqqlinealq pladurgeroTipus ⋅+= )()( 6  (Eq.  1.12) 

On: 

qgero = 210 kp/m·m 

qpladur = 51,8 kp/m·m 

h = 4 m 
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Llavors, de l’Eq. 1.12 es dedueix que la càrrega lineal és:  

mkpmkplinealq Tipus /1050/2,1047)( 6 ≈=  

d) Càrrega tipus 7 

La càrrega tipus 7 és una vidriera amb doble làmina amb una alçada de 4 m. Així 
doncs, segons l’apartat 1.2 b) és té que la càrrega lineal és: 

hqlinealq vidreTipus ⋅=7)(  (Eq.  1.13) 

On: 

qvidre = 46,8 kp/m·m 

h = 4 m 

Llavors, de l’Eq. 1.13 es dedueix que la càrrega lineal és:  

mkpmkplinealq Tipus /190/2,187)( 7 ≈=  

e) Càrrega tipus 8 

La càrrega tipus 8 és una tram de façana que es composa d’un aplacat de GRC 
recobert d’un acabat de Pladur que el protegeix contra el foc. L’alçada d’aquest tram 
és de 1,65 m. Així doncs, segons l’apartat 1.2 c) i d) és té que la càrrega lineal és: 

hqqlinealq pladurGRCTipus ⋅+= )()( 8   (Eq.  1.14) 

On: 

qGRC = 65 kp/m·m 

qpladur = 51,8 kp/m·m 

h = 1,65 m 

Llavors, de l’Eq. 1.14 es dedueix que la càrrega lineal és:  

mkpmkplinealq Tipus /195/7,193)( 8 ≈=  
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f) Càrrega tipus 9 

La càrrega tipus 9 es composa de dos trams. El primer un mur cortina d’alçada 7 m. 
En canvi, el segon tram és una façana que es composa d’un aplacat de GRC 
recobert d’un acabat de Pladur que el protegeix contra el foc. L’alçada d’aquesta 
façana és de 1,5 m. Així doncs, segons l’apartat 1.2 c), d) i e) és té que la càrrega 
lineal és: 

hqqqqlinealq pladurGRC SP1cortina mur SPBcortina murTipus ⋅+++= )()( 9  (Eq.  1.15) 

On: 

qmur cortina SPB = 210 kp/m 

qmur cortina SP1 = 160 kp/m 

qGRC = 65 kp/m·m 

qpladur = 51,8 kp/m·m 

h = 1,5 m 

Llavors, de l’Eq. 1.15 es dedueix que la càrrega lineal és:  

mkpmkplinealq Tipus /470/5,467)( 9 ≈=  

g) Càrrega tipus 10 

La càrrega tipus 10 es composa de dos trams. El primer és un envà que es composa 
d’una paret de gero de 15 cm de gruix recoberta d’un acabat de Pladur que protegeix 
l’estructura contra el foc. L’alçada d’aquest envà és de 1,65 m. 

En canvi, el segon tram són finestres de vidre amb doble làmina amb una alçada de 
2,35 m. Així doncs, segons l’apartat 1.2 a), b) i d) és té que la càrrega lineal és: 

2110 )()( hqhqqlinealq vidrepladurgeroTipus ⋅+⋅+=   (Eq.  1.16) 

On: 

qgero = 210 kp/m·m 

qpladur = 51,8 kp/m·m 

qvidre = 46,8 kp/m·m 
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h1 = 1,65 m 

h2 = 2,35 m 

Llavors, de l’Eq. 1.16 es dedueix que la càrrega lineal és:  

mkpmkplinealq Tipus /545/9,541)( 10 ≈=  

1.3.2.3. Càrregues de sostre planta primera (SP1) 

En la Fig. 1.25 es poden veure els diferents tipus de càrregues lineals que apareixen 
en aquesta planta. 

 

Figura 1.25 Estats de càrrega lineals de SP1 

a) Càrrega tipus 11 

La càrrega tipus 11 es composa de dos trams. El primer un mur cortina d’alçada 3 m. 
En canvi, el segon tram és una façana que es composa d’un aplacat de GRC 
recobert d’un acabat de Pladur que el protegeix contra el foc. L’alçada d’aquesta 
façana és de 1,5 m. Així doncs, segons l’apartat 1.2 c), d) i e) és té que la càrrega 
lineal és: 

hqqqlinealq pladurGRC SP1cortina murTipus ⋅++= )()( 11  (Eq.  1.17)                  

On: 

qmur cortina SP1 = 160 kp/m 

qGRC = 65 kp/m·m 

qpladur = 51,8 kp/m·m 
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h = 1,5 m 

Llavors, de l’Eq. 1.17 es dedueix que la càrrega lineal és:  

mkpmkplinealq Tipus /335/2,334)( 11 ≈=  

b) Càrrega tipus 12             

La càrrega tipus 12 és una tram de façana que es composa d’un aplacat de GRC 
recobert d’un acabat de Pladur que el protegeix contra el foc. L’alçada d’aquest tram 
és de 4,5 m. Així doncs, segons l’apartat 1.2 c) i d) és té que la càrrega lineal és: 

hqqlinealq pladurGRCTipus ⋅+= )()( 12  (Eq.  1.18)          

On: 

qGRC = 65 kp/m·m 

qpladur = 51,8 kp/m·m 

h = 4,5 m 

Llavors, de l’Eq. 1.18 es dedueix que la càrrega lineal és:  

mkpmkplinealq Tipus /525/6,525)( 12 ≈=  

c) Càrrega tipus 13 

La càrrega tipus 13 és un envà que es composa d’una paret de gero de 15 cm de 
gruix recoberta d’un acabat de Pladur que protegeix l’estructura contra el foc. 
L’alçada d’aquest envà és de 4,5 m. Així doncs, segons l’apartat 1.2 a) i d) és té que 
la càrrega lineal és: 

hqqlinealq pladurgeroTipus ⋅+= )()( 13  (Eq.  1.19) 

On: 

qgero = 210 kp/m·m 

qpladur = 51,8 kp/m·m 

h = 4,5 m 
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Llavors, de l’Eq. 1.19 es dedueix que la càrrega lineal és:  

mkpmkplinealq Tipus /1180/1,1178)( 13 ≈=  

1.3.2.4. Càrregues de coberta (COB) 

En la Fig. 1.26 es poden veure els diferents tipus de càrregues lineals que apareixen 
en aquesta planta. 

 

Figura 1.26 Estats de càrrega lineals de SP1 

a) Càrrega tipus 14 

La càrrega tipus 14 és una tram de façana que es composa d’un aplacat de GRC 
recobert d’un acabat de Pladur que el protegeix contra el foc. L’alçada d’aquest tram 
és de 2,55 m. Així doncs, segons l’apartat 1.2 c) i d) és té que la càrrega lineal és: 

hqqlinealq pladurGRCTipus ⋅+= )()( 14  (Eq.  1.20)  

On: 

qGRC = 65 kp/m·m 

qpladur = 51,8 kp/m·m 

h = 2,55 m 

Llavors, de l’Eq. 1.20 es dedueix que la càrrega lineal és:  

mkpmkplinealq Tipus /300/8,297)( 14 ≈=  

b) Càrrega tipus 15 
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La càrrega tipus 15 es composa de dos trams. El primer és un tram de façana que es 
composa d’un aplacat de GRC recobert d’un acabat de Pladur que el protegeix 
contra el foc. L’alçada d’aquest envà és de 1,25 m.                     

En canvi, el segon tram són finestres de vidre amb doble làmina amb una alçada de 
1,3 m. Així doncs, segons l’apartat 1.2 b), c) i d) és té que la càrrega lineal és: 

2115 )()( hqhqqlinealq vidrepladurGRCTipus ⋅+⋅+=  (Eq.  1.21) 

On: 

qGRC = 65 kp/m·m 

qpladur = 51,8 kp/m·m 

qvidre = 46,8 kp/m·m 

h1 = 1,25 m 

h2 = 1,30 m 

Llavors, de l’Eq. 1.21 es dedueix que la càrrega lineal és:  

mkpmkplinealq Tipus /210/8,206)( 15 ≈=  
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2. Accions del vent                      

El vent origina una sèrie de pressions i succions sobre les superfícies en les que 
incideix. Segons la Norma NBE-AE-88, es pot substituir l’acció del vent per càrregues 
horitzontals que poden actuar en qualsevol direcció. No obstant, s’acostuma a considerar 
l’acció en la direcció dels dos eixos principals de l’edifici. 

Aquestes càrregues, anomenades sobrecàrregues unitàries p (kp/m2), actuen de 
manera perpendicular a la superfície afectada pel vent, tan en signe positiu (pressió), com en 
signe negatiu (succió), i  es determinen de la següent manera: 

wcp ⋅=  (Eq.  2.1) 

On c és un coeficient eòlic reductor i w és la pressió dinàmica del vent. Aquesta 
última es determina mitjançant la taula 2.1: 

 

Taula 2.1 Taula de la pressió dinàmica del vent segons la NBE-AE-88 

L’alçada de coronació de l’edifici és de 15,15 metres, amb el què la pressió dinàmica 
del vent és de 75 kp/m2. 

En quant al coeficients eòlics de reducció, per a edificis de planta rectangular, coberta 
horitzontal i superfícies planes, segons la Taula 5.2 de la Norma NBE-AE-88, aquests són els 
següents: 

c1 (sobrevent) = +0,8 

c2 (sotavent) = -0,4  
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Però la manera més habitual d’introduir les sobrecàrregues de vent en els models de 
càlcul és com a càrrega lineal horitzontal. El càlcul d’aquestes càrregues es realitza, utilitzant 
l’Eq. 2.1, de la següent forma: 

ewclinealp ⋅⋅=)(  (Eq.  2.2) 

On e (m) és l’àmbit tributari de l’aplicació de la càrrega 

Les zones diferents a estudi afectades pel vent són els forjats per sobre de rasant, la 
rampa i el voladís. 

a) Accions en forjats i la rampa 

La Taula 2.2 mostra les càrregues lineals aplicades en els diferents forjats, segons 
els resultats de l’Eq. 2.2. 

 

Taula 2.2 Taula de càrregues lineals aplicades en forjats i rampa 

b) Accions en voladís 

La Taula 2.3 mostra les càrregues lineals aplicades en el voladís, segons els 
resultats de l’Eq. 2.2. 

 

Taula 2.3 Taula de càrregues lineals aplicades en forjats i rampa 
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3. Accions sísmiques 

Les accions sísmiques són aquelles produïdes per un possible terratrèmol. Per tal de 
determinar-les, la Norma NCSE-02 estableix uns criteris per a determinar l’efecte d’aquest 
tipus d’accions. Aquests es basen en la realització dels estudis de classificació de la 
construcció i determinació de l’acceleració sísmica de càlcul. 

 El primer dels estudis determina la importància de la construcció, que es pot 
classificar en un d’aquests tres grups: 

a) Construccions d’importància moderada 

Es defineixen com aquelles amb probabilitat menyspreable de que, en cas d’un 
terratrèmol, la seva destrucció pugui ocasionar víctimes, interrompre un servei 
primari o produir danys a tercers. 

b) Construccions d’importància normal 

Són aquelles en les quals, davant el fenomen en qüestió, la seva destrucció 
pugui ocasionar víctimes, interrompre un servei per a la col·lectivitat, o produir 
importants pèrdues econòmiques, sense que, en cap cas, es tracti d’un servei 
imprescindible ni es pugui donar lloc a efectes catastròfics. 

c) Construccions d’especial importància 

Referents a aquelles la destrucció de les quals impliqui el tall d’un servei bàsic, o 
puguin donar lloc a efectes catastròfics. 

Segons aquestes definicions i l’ús per al que s’ha dissenyat l’edifici (una 
biblioteca), es pot considerar aquest com una construcció d’importància normal. 

 Pel que fa a l’acceleració sísmica de càlcul (ac), aquesta es determina mitjançant 
la següent equació: 

bc aSa ⋅⋅= ρ  (Eq.  3.1) 

On S és el coeficient d’amplificació del terreny, ρ és el coeficient adimensional de 
risc i ab és l’acceleració sísmica bàsica. 

La determinació de l’acceleració sísmica bàsica és determina segons el mapa de 
la distribució de zones sísmiques de la Fig. 3.1. 
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Figura 3.1 Mapa de la distribució de zones sísmiques segons l’Institut Cartogràfic de Catalunya 

En aquest cas la zona estudiada es troba dins de la ‘Zona Sísmica 2’. Segons 
aquesta dada i segons l’annex 1 de la Norma NCSE-02 ‘valores de la aceleración 
sísmica básica, ab, según los términos municipales’, per la localitat de 
Castellbisbal es considera un valor d’acceleració sísmica bàsica ab = 0,04·g, sent 
g l’acceleració de la gravetat.                      

Pel que fa al coeficient adimensional de risc, varia en funció del període de vida 
pel que es projecta la construcció i es determina mitjançant la següent equació: 

37,0

50
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

tρ   (Eq.  3.2) 

On t (anys) és el període de temps per al qual es projecta la construcció. Aquest 
paràmetre per a una construcció d’importància normal és de 50 anys. 

Així doncs, el coeficient adimensional de risc segons l’Eq. 3.2 és el següent: 

1=ρ  
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I per últim, el coeficient d’amplificació del terreny S, complint-se la condició 
gab ⋅≤⋅ 1,0ρ , es determina mitjançant la següent equació: 

25,1
CS =   (Eq.  3.3) 

On C és el coeficient del terreny. Segons la Taula 2.1 de la Norma NCSE-02 i de 
l’informe geotècnic, que determina que el terreny és una amalgama d’argiles 
sorrenques ben consolidades i cimentades, es considera que s’està treballant 
amb un terreny tipus III, del que s’extreu que el valor del coeficient del terreny és 
1,6. 

Així doncs, el coeficient d’amplificació del terreny segons l’Eq. 3.3 és el següent: 

28,1=S  

Amb totes aquestes consideracions, i utilitzant l’Eq. 3.1, s’obté el següent valor de 
l’acceleració sísmica de càlcul: 

gac ⋅= 0512,0  

On g és l’acceleració de la gravetat. 

Llavors, tenint en compte que l’edifici es considera d’importància normal, que no té 
més de 7 plantes, que l’acceleració sísmica bàsica és igual a 0,04·g i que 
l’acceleració sísmica de càlcul inferior a 0,08·g, afegint que l’estructura té 
característiques monolítiques, segons l’apartat 1.2.3 de la Norma NCSE-02, no es 
consideren les accions sísmiques. 
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4. Accions tèrmiques i reològiques 

Les accions tèrmiques són aquelles ocasionades per les deformacions que pateix 
l’element resistent degut als canvis de temperatura. Per altra banda, les accions reològiques 
són aquelles degudes a les deformacions que pateixen materials com el formigó quan estan 
afectats pel fenomen de la retracció. 

Per tal de garantir la independència estructural de la biblioteca en relació amb els 
altres edificis del centre cultural, s’han dissenyat una sèrie de junts de dilatació, doblant els 
pilars adjacents a aquesta allà on calgui.  

D’aquesta manera, la biblioteca presenta unes dimensions màximes de 35 m. en el 
sentit longitudinal i 28 m. en el sentit transversal de l’edifici. 

Llavors, segons l’apartat 6.1 de la  Norma NBE-AE-88, degut a que la distància entre 
final de forjat i els junts de dilatació no excedeix els 40 m., juntament amb la consideració 
que els condicionaments i aïllaments tèrmics d’un edifici públic són els adequats, no es 
consideren les accions tèrmiques i reològiques en el càlcul de l’estructura. 
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