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5. Combinacions d’accions 

La participació en l’equació de verificació dels diferents factors de projecte i els seus 
respectius valors s’establirà per certes combinacions que es concreten per tenir en 
compte tant la seva simultaneïtat com la seva compatibilitat. Aquí es pot observar un 
canvi en la versió de la ROM de 2005 respecte de la de 1994, que separa les 
combinacions en dues categories noves que són les “quasi permanents” i les 
“fonamentals”, atorgant a cadascuna diferents coeficients de seguretat mínims que 
s’han de complir en la verificació dels modes de fallida. Aquestes combinacions 
d’accions es defineixen com: 

1. Combinació quasi-permanent: 
Està formada per totes les accions permanents que actuen sobre l’obra i el 
terreny, i els valors casi-permanents de les càrregues variables simultànies i 
compatibles, que s’obtenen multiplicant els valors característiques d’aquestes 
per un factor de compatibilitat Ψ2. Simbòlicament aquesta equació es pot 
representar per la fórmula següent: 

 � � ∑ j%,5 	 �5        per i entre 1 i n fórmula 5.1. 

on, 
G = accions permanents. 
Qi = accions variables d’actuació simultània. 
Ψ2,i = coeficient de compatibilitat quasi permanent. 

En termes generals, aquesta combinació intenta representar el valor mig de les 
accions durant l’interval de temps associat a la situació de projecte 
considerada. 

2. Combinacions fonamentals: 
Aquesta combinació pren en consideració l’actuació simultània de varies 
accions variables amb valors compatibles en la ocurrència del mode de fallida. 
D’aquesta manera, l’acció variable principal o predominant en la ocurrència del 
mode de fallida i les seves accions directament dependents de la mateixa 
venen amb el seu valor característic; i la resta d’accions variables simultànies i 
compatibles amb els seus valors de combinació fonamentals, que s’obtenen 
multiplicant els valors característics de les mateixes per un factor de 
compatibilitat Ψ0. Simbòlicament aquesta equació es pot representar per la 
fórmula següent: 

 *� 	 � � *R, 	 � � ∑ j�,5 	 *R,5 	 �5      per i entre 2 i n fórmula 5.2. 

on, 
G = accions permanents. 
Q1 = acció variable principal o predominant en la ocurrència del mode de 
fallida i accions variables de actuació simultània directament dependents de la 
predominant. 
Qi = altres accions variables d’actuació simultània compatibles amb la 
predominant i independents estadísticament de la mateixa. 
Ψ0,i = coeficient de compatibilitat fonamental o característic. 
γg, γq = coeficients de ponderació parcials. 
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Les accions permanents i les variables principals, tindran un factor de compatibilitat 
multiplicant de 1,00 i les accions variables compatibles 0,70, aquest valor el 
proporciona la ROM 0.0-01 i té en compte les probabilitats d’ocurrència simultània de 
càrregues. Les accions incompatibles es multiplicaran per 0,00. 

La ROM 0.5-05 considera a més les combinacions “Accidentals” i “Sísmiques”, no 
esplaiades ja que no s’inclouen en l’estudi. 

 

 


