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7. Diferències entre la ROM 0.5-94 i la ROM 0.5-05 

La nova versió de la publicació ROM 0.5 presenta algunes novetats respecte l’antiga. 
En l’apartat número 10 s’aplicarà la metodologia proposada per la ROM 0.5-94 al moll 
que s’estudia en aquesta tesina i es compararan els valors amb els resultats obtinguts 
en l’apartat 9 en que s’analitza el moll utilitzant la ROM 0.5-05. 

En el següent quadre es resumeixen les diferències que incorpora la ROM 0.5-05 
respecte la seva predecessora: 

Taula 7.1. Diferències entre la ROM 0.5-94 i la ROM 0.5-05 

 ROM 0.5-05 respecte ROM 0.5-94 

ELU: Lliscament en el contacte 
formigó-banqueta de recolzament 

No es diferencien. 

ELU: Lliscament en el contacte 
banqueta-terreny natural 

S’incorpora un terme de resistència passiva deguda als terrenys 
de la banqueta i natural. 

ELU: Enfonsament • El coeficient de capacitat de càrrega Nγ es calcula com: 
2·(Nq-1)·tgφ (anteriorment 1,5·(Nq-1)·tgφ) 

• Canvia el mètode d’obtenció dels paràmetres Ψ i q en l’efecte 
de fonamentacions en zones de pendent. 

• Incorpora dos nous mètodes per tenir en compte l’efecte del 
terreny heterogeni, i una formulació simplificada per resoldre 
el problema de un sol compost per dos materials mitjançant 
un procés iteratiu. 

• Incorpora una formulació per obtenir l’angle de fregament 
equivalent deguts a l’efecte del terreny heterogeni. 

• El coeficient de seguretat mínim recomanat és de 2,5 en les 
combinacions casi-permanents i 2 en les combinacions 
fonamentals (en la ROM 0.5-94 era de 3 per les combinacions 
persistents). 

ELU: Bolcada rígida No es considera 

ELU: Bolcada plàstica S’incorpora de nou 

Combinacions d’accions en ELU Es diferencien en: 

• Combinacions casi-permanents 

• Combinacions fonamentals o característiques 

• Combinacions accidentals 

• Combinacions sísmiques 
Quan en la ROM 0.5-94 es diferenciaven en: 

• Combinacions persistents 

• Combinacions accidentals 

Coeficients de ponderació parcials S’incorporen de nou per als càlculs de Nivell I (només aplicables 
a les combinacions fonamentals). 

 

 

 


