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RESUM  

Aquest projecte s’anomena Nau industrial i instal�lacions per a la producció i 
logística d’una empresa tèxtil. Tal i com indica el nom consta de dues parts, el 
disseny i càlculs  de l’estructura d’acer,  i el disseny i càlculs de les instal�lacions 
que ha de tenir. 

La primera part del projecte consta d’un predimensionament del tots els 
elements estructurals que componen la nau. Aquests estan calculats per element 
a element amb l’ajut d’un full de càlcul i els coneixements adquirits durant tota la 
carrera. Seguidament es fa el dimensionat optimitzat de l’estructura i la 
fonamentació amb el software informàtic Cype, que ens servirà per definir la nau. 
Per acabar la primera part del projecte es defineixen tots els paràmetres 
constructius no estructurals com són els tancaments, els paviments, els acabats, 
etc. 

La segona part del projecte consta de les instal�lacions que requereix l’empresa 
que ocuparà la nau projectada. Aquestes són: Instal�lació elèctrica, instal�lació de 
climatització i ventilació, instal�lació de fontaneria, instal�lació de sanejament i 
instal�lació de protecció contra incendis. El disseny i els càlculs de les 
instal�lacions s’han fet seguit la normativa vigent, i amb l’ajut d’un full de càlcul. 

RESUMEN  

Este proyecto se denomina nave industrial y instalaciones para la producción y 
logística de una empresa textil. Tal y como indica su nombre consta de dos 
partes, el diseño y cálculos de la estructura de acero, y el diseño y calculo de las 
instalaciones que se requieren.  

La primera parte del proyecto consta de un predimensionado de todos los 
elementos estructurales que componen la nave. Estos han sido calculados 
elemento a elemento con la ayuda de una hoja de calculo y los conocimientos 
adquiridos durante toda la carrera. Seguidamente se hace el dimensionado 
optimo  con el software informático Cype, que nos servirá para definir la nave. 
Para terminar la primera parte de del proyecto, se definen todos los parámetros 
constructivos no estructurales como son los cierres, los pavimentos, los 
acabados, etc. 

La segunda parte del proyecto consta de las instalaciones que requiere la 
empresa que ocupara la nave proyectada. Estas son: Instalación eléctrica, 
instalación de climatización y ventilación, instalación de fontanería , instalación 
de saneamiento y instalación contra incendios. El diseño y calculo de las 
instalaciones se ha realizado siguiendo la normativa vigente y con la ayuda de 
una hoja de calculo. 
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ABSTRACT 

This project is called the factory and production facilities and logistics in a textile 
company. As its name suggests consists of two parts, design and calculations of 
the steel structure design and calculation of the facilities that are required.  
The first part of the project consists of a predimensioning of all structural 
elements that make up the ship. These have been calculated item to item with 
the help of a spreadsheet and knowledge gained throughout the university 
courses. Next, is the optimum size with CYPE software, which will serve to define 
the factory. To conclude the first part of the project, defines all non-structural 
parameters such as building closures, flooring, finishes, etc. 

The second part of the project consists of facilities for the company. These 
include: Electrical installation, installation of air conditioning and ventilation, 
installation of plumbing, installation of drainage and installation of fire. The 
design and calculation of the facilities was carried out following the regulations 
and with the help of a spreadsheet. 
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CAPÍTOL 1:MEMÒRIA 

DESCRIPTIVA 

 

1.1. Objecte del projecte 
L’objecte del present projecte és la realització del disseny i els càlculs 
estructurals necessaris per a la construcció d’una nau industrial, destinada a la 
producció i logística d’una empresa tèxtil. 

També es durà a terme el dimensionat de les instal�lacions elèctrica, de 
fontaneria, sanejament, ventilació, climatització i protecció contra incendis. 

1.2. Descripció de l’activitat 
La nau estarà destinada en la major part a la logística de productes tèxtils, 
bàsicament equipaments esportius, ja que la major part de la producció de 
l’empresa es fa a l’estranger. Tot i això la nau disposarà de petites maquines per 
a l’acabat personalitzat del producte. A més hi haurà les oficines i vestuaris per 
als treballadors. 

Per aquest motiu la nau disposarà de diferents zones: 

• Zona d’oficines: 

A la planta superior de la nau es disposarà una zona d’oficines de 350 m2. 
en aquesta zona hi haurà dos despatxos, una sala comercial, una de 
ventes, una  de disseny i una de comptabilitat. A més es disposaran dos 
lavabos un per cada sexe. 

• Zona de vestuaris: 
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A la planta baixa hi haurà un vestuari masculí i un de femení de disposaran 
de lavabos, taquilles i dutxa. 

• Zona de producció: 

A la planta baixa i tocant als molls intermig i de sortida  estaran situades 
les maquines de acabat de producte i de tallar. La zona la compondran tres 
planxes, tres maquines de cosir, dos maquines de serigrafia petites, un de 
gran, dos talladores i una maquina de brodar. 

• Zona de magatzem: 

La resta de la nau estarà plena de prestatgeries que albergaran palets 
plens de caixes amb tèxtil.  

1.3. Descripció de l’emplaçament 
La parcel�la on s’ubicarà la nau serà al  nº46 del carrer Alemanya del polígon 
industrial Les Comes de la ciutat d’Igualada. 

La parcel�la té unes dimensions de 100 x 30 m, el que fa una superfície total de 
3000 m2. 

A la documentació gràfica s’adjunten el plànol de l’emplaçament de la nau. 

 

1.4. Paràmetres urbanístics 
La parcel�la on quedarà ubicada la nau industrial es troba en una zona 
classificada com a industrial urbana, segons les normes del Pla General 
d’Ordenació Urbana Igualada. Per tant el projecte es redactarà conforme a dita 
norma. 

Els paràmetres reguladors de l’edificació seran els següents. 

 
• Superfície mínima de la parcel�la: 

Superfície mínima segons norma: 800m2 

Superfície de la parcel�la del projecte: 3000 m2  

• Coeficient màxim d’edificació parcel�la: 

Coeficient segons norma: 70 % 
Coeficient del projecte: 58 % 

• Façana mínima: 

Façana mínima segons norma: 18 m 
Façana mínima del projecte: 25 m 

 

• Altura màxima: 
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Altura màxima segons norma: 12 m 

Altura del projecte: 11,5 m 

 

• Numero de plantes: 

Numero de plantes segons norma: PB + PS 

Numero de plantes del projecte: PB + PS 

 

1.5. Quadre de superfícies 
 

Taula 1. Quadre de superfícies 

Quadre de superfícies 

Superfície parcel�la: 3000 m2 

Superfície construïda: 1750  m2 

Planta baixa 

Zona maquinaria: 277  m2 

Zona vestuaris: 73  m2 

Zona prestatgeries: 1400  m2 

Planta superior 

Zona oficines: 340  m2 

Zona prestatgeries: 1410  m2 
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CAPÍTOL 2:MEMÒRIA 

CONSTRUCTIVA 

 

2.1. Moviment de terres 
L’execució del moviment de terres començarà amb la neteja general del terreny, 
eliminant tot tipus de terra vegetal i destorbs. Tots els materials recollits seran 
transportats amb camions fins l’abocador. 

El següent pas serà l’anivellació del terreny, s’utilitzaran mitjans mecànics per a 
la seva realització i en el cas que sigui necessari, s’afegirà terra per emplenar 
possibles forats.  

Un cop es tingui el terreny preparat, es procedirà al replanteig d’aquest, amb la 
conseqüent presa de punts de referència amb estaques, per després poder 
començar les feines d’excavació dels fonaments. 

Per últim, s’efectuaran les excavacions dels fonaments de la nau, amb els 
respectius pous i rases per a les sabates i les bigues de lligat de la fonamentació. 
Totes aquestes feines es duran a terme amb l’ajuda de medis mecànics. 

Al llarg d’aquests processos es prendran totes les mesures de seguretat 
pertinents i es portaran a terme les estimacions necessàries. 
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2.2. Fonamentació 
 

La fonamentació de la nau industrial serà l’encarregada de sustentar l’estructura i 
transmetre les càrregues al terreny. 

La fonamentació projectada per a l’estructura de la nau, serà de tipus superficial, 
donat que el tipus de terreny on s’edificarà la construcció és estable i per tant, es 
recomana aquesta mena de fonamentació per les garanties d’estabilitat que 
ofereix. 

Estarà formada per sabates aïllades flexibles de formigó amb armadura d’acer, i 
la unió entre sabates es farà per mitjà de bigues de lligat, les quals també seran 
de formigó amb armadura d’acer. Tots aquests elements de la fonamentació, 
formaran un conjunt que donarà molta estabilitat a l’estructura. 

La unió entre els fonaments i la estructurà de la nau es farà per mitjà de plaques 
d’ancoratge, les quals transmetran les càrregues de l’estructura als fonaments. 

El formigó que s’utilitzarà per als fonaments serà el HA-25, amb les 
característiques següents: 

• Resistència característica (fck): 25 N/mm2. 

• Resistència de càlcul (fcd): 16,67 N/mm2. 

Les armadures de la fonamentació seran barres d’acer, les quals seguiran les 
normes CTE DB SE-C. La tipologia que s’utilitzarà serà: barres corrugades d’acer 
B 400S, amb les següents característiques mínimes: 

 

• Classe d’acer: Soldable. 

• Tensió de límit elàstic (fs): 400 N/mm2. 

• Càrrega unitària (fy): 440 N/mm2. 

• Allargament: ≥ 14 %. 

• Relació fs/fy: 1,05 

 

L’acer que s’utilitzarà per a la construcció de les plaques d’ancoratge serà l’acer 
S275, segons la designació que dona el CTE. Les característiques mínimes 
mecàniques d’aquest acer segons el CTE DB SE-A, seran: 

 

• Tensió de límit elàstic (σe): 275 N/mm2. 

• Tensió de ruptura (σr): 410 N/mm2. 

• Mòdul d’elasticitat (E): 210.000 N/mm2. 
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• Mòdul de rigidesa (G): 81.000 N/mm2. 

• Coeficient de Poisson (v): 0,3. 

• Coeficient de dilatació tèrmica (α): 1,2�10-5 ºC-1. 

• Densitat (ρ): 7.850 kg/m3. 

 

Segons l’ Institut Cartogràfic de Catalunya, el terreny on s’ubicarà la nau és 
estable i està format per Llims i còdols. Per tant, per aquest tipus de terreny es 
considerarà una tensió admissible de 200 kN/m2 per poder realitzar els càlculs de 
la fonamentació. 

S’evitarà la formació de terraplens, tots els perímetres de les rases hauran 
d’estar ben retallats, els seus fons ben anivellats i completament nets de 
materials de l’excavació. 

Les excavacions necessàries per a la fonamentació es faran d’acord amb els 
plànols adjuntats la documentació gràfica d’aquest projecte, on es trobarà el 
plànol de replanteig, el plànol de fonamentació i tots els plànols dels elements de 
fonamentació de la nau amb les seves especificacions. 

2.2.1. Sabates 

Les sabates seran aïllades i flexibles. 

Es projectaran quatre tipus de sabates diferents, corresponents als quatre tipus 
de pilars diferents:, cantoners, frontals, laterals i centrals. La geometria de totes 
elles és quadrada, les diferències es troben en les dimensions i el tipus d’armat. 
Això es degut a que no totes les sabates de la fonamentació rebran les mateixes 
sol�licitacions. 

Per a la construcció de les sabates aïllades, primer es vessarà una capa de 10cm 
de gruix de formigó HM-20 de neteja al fons de les rases. Després, es procedirà a 
la col�locació de les armadures, formades per barres d’acer corrugat B 400S amb 
els corresponents separadors. I al final es formigonaran les sabates amb formigó 
HA-25, tenint molta cura amb el recobriment de les barres. 

El càlcul i dimensionat de les sabates seguirà el que dicta el CTE DB SE-C. 

Les característiques de les sabates que es construiran en la fonamentació es 
mostren a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 



Marc Pozo Tornavaca  

 - 20 - 

Taula 1. Característiques de les sabates 

Referències Geometria Armat 

Tipus 1:    

N1, N5, N161 i N165 

Sabata rectangular excèntrica 

Ample inicial X: 40.0 cm 

Ample inicial Y: 40.0 cm 

Ample final X: 40.0 cm 

Ample final Y: 40.0 cm 

Ample sabata X: 80.0 cm 

Ample sabata Y: 80.0 cm 

Gruix: 40.0 cm 

X: 3Ø16 c/ 25 

Y: 3Ø16 c/ 25 

Tipus 2:    

N2, N3, N4, N162, N163 i N164 

Sabata rectangular excèntrica   

Ample inicial X: 45.0 cm 

Ample inicial Y: 45.0 cm 

Ample final X: 45.0 cm 

Ample final Y: 45.0 cm 

Ample sabata X: 90.0 cm 

Ample sabata Y: 90.0 cm 

Gruix: 40.0 cm 

X: 4Ø16 c/ 25 

Y: 4Ø16 c/ 25 

Tipus 3:    

N17, N21, N33, N37, N49, N53, N65, 
N69, N81, N82, N85, N97, N98, N101, 
N113, N117, N129, N133, N145 i N149 

Sabata rectangular excèntrica 

Ample inicial X: 57.5 cm 

Ample inicial Y: 57.5 cm 

Ample final X: 57.5 cm 

Ample final Y: 57.5 cm 

Ample sabata X: 115.0 cm 

Ample sabata Y: 115.0 cm 

Gruix: 40.0 cm 

X: 5Ø16 c/ 25 

Y: 5Ø16 c/ 25 

Tipus 4:    

N18, N19, N20, N34, N35, N36, N50, 
N51, N52, N66, N67, N68, N83, N84, 
N99, N100, N114, N115, N116, N130, 
N131, N132, N146, N147 i N148 

Sabata rectangular excèntrica 

Ample inicial X: 62.5 cm 

Ample inicial Y: 62.5 cm 

Ample final X: 62.5 cm 

Ample final Y: 62.5 cm 

Ample sabata X: 125.0 cm 

Ample sabata Y: 125.0 cm 

Gruix: 40.0 cm 

X: 5Ø16 c/ 25 

Y: 5Ø16 c/ 25 
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Figura 1. Distribució de les sabates 

 

A continuació es mostra una taula amb els amidaments totals de les sabates. 

 

Taula 2. Amidaments de les sabates 

 B 400 S, CN (Kg) Formigó (m3)  

Element Ø16 HA-25, Control 
estadístic 

Neteja 

Referències: N1, N5, N161 i N165 4x10.43 4x0.26 4x0.06 

Referències: N2, N3, N4, N162, 
N163 i N164 

6x15.27 6x0.32 6x0.08 

Referències: N17, N21, N33, N37, 
N49, N53, N65, N69, N81, N82, 
N85, N97, N98, N101, N113, N117, 
N129, N133, N145 i N149 

20x23.43 20x0.53 20x0.13 

Referències: N18, N19, N20, N34, 
N35, N36, N50, N51, N52, N66, 
N67, N68, N83, N84, N99, N100, 
N114, N115, N116, N130, N131, 
N132, N146, N147 i N148 

25x25.17 25x0.63 25x0.16 

Totals 1231.19 29.17 7.29 
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Sabates tipus 1: 

Les sabates del tipus 1 corresponen a les sabates que sustenten els pilars 
cantoners. 

Dimensions:  

 

• Ample inicial X: 40.0 cm 

• Ample inicial Y: 40.0 cm 

• Ample final X: 40.0 cm 

• Ample final Y: 40.0 cm 

• Ample sabata X: 80.0 cm 

• Ample sabata Y: 80.0 cm 

• Gruix: 40.0 cm 

Armat: 

• X: 3Ø16 c/ 25 

• Y: 3Ø16 c/ 25 

 

Figura 2a. Mesures 
sabata 

 

 

Figura 2b. Imatge de 
la sabata 3D 
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Figura 3. Posicions de les sabates del tipus 1 

 

Referències: N1, N5, N161 i N165 

A continuació es mostra una taula amb els amidaments de les sabates del tipus 
1. 

Taula 3. Amidaments sabates tipus 1 

Referències: N1, N5, N161 i N165  B 400 S, CN Total 

Nom d'armat  Ø16  

Graella inferior - Armat X Longitud (m) 

Pes (Kg) 

3x1.00 

3x1.58 

3.00 

4.74 

Graella inferior - Armat Y Longitud (m) 

Pes (Kg) 

3x1.00 

3x1.58 

3.00 

4.74 

Totals Longitud (m) 

Pes (Kg) 

6.00 

9.48 

  

9.48 

Total amb pèrdues 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Pes (Kg) 

6.60 

10.43 

  

10.43 

 

Sabates tipus 2: 

Les sabates del tipus 2 corresponen a les sabates que sustenten els pilars 
centrals. 

Dimensions:  

• Ample inicial X: 45.0 cm 

• Ample inicial Y: 45.0 cm 

• Ample final X: 45.0 cm 

• Ample final Y: 40.0 cm 
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• Ample sabata X: 90.0 cm 

• Ample sabata Y: 90.0 cm 

• Gruix: 40.0 cm 

Armat: 

• X: 4Ø16 c/ 25 

• Y: 4Ø16 c/ 25 

 

Figura 4a. Mesures 
sabata 

 

Figura 4b. Imatge de 
la sabata 3D 

 

Figura 5. Posicions de les sabates del tipus 2 
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Referències: N2, N3, N4, N162, N163 i N164 

A continuació es mostra una taula amb els amidaments de les sabates del tipus 
2. 

Taula 4. Amidaments sabates tipus 2 

Referències: N2, N3, N4, N162, N163 i N164  B 400 S, CN Total 

Nom d'armat  Ø16  

Graella inferior - Armat X Longitud (m) 

Pes (Kg) 

4x1.10 

4x1.74 

4.40 

6.94 

Graella inferior - Armat Y Longitud (m) 

Pes (Kg) 

4x1.10 

4x1.74 

4.40 

6.94 

Totals Longitud (m) 

Pes (Kg) 

8.80 

13.88 

  

13.88 

Total amb pèrdues 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Pes (Kg) 

9.68 

15.27 

  

15.27 

 

Sabates tipus 3: 

Les sabates del tipus 3 corresponen a les sabates que sustenten els pilars 
laterals. 

Dimensions:  

• Ample inicial X: 57.5 cm 

• Ample inicial Y: 57.5 cm 

• Ample final X: 57.5 cm 

• Ample final Y: 57.5 cm 

• Ample sabata X: 115.0 cm 

• Ample sabata Y: 115.0 cm 

• Gruix: 40.0 cm 

Armat: 

• X: 5Ø16 c/ 25 

• Y: 5Ø16 c/ 25 
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Figura 6a. Mesures 
sabata 

 

Figura 4b. Imatge de la 
sabata 3D 

 

Figura 7. Posicions de les sabates del tipus 3 

 

Referències: N17, N21, N33, N37, N49, N53, N65, N69, N81, N82, N85, N97, 
N98, N101, N113, N117, N129, N133, N145 i N149 

A continuació es mostra una taula amb els amidaments de les sabates del tipus 
3. 
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Taula 5. Amidaments sabates tipus 3  

Referències: N17, N21, N33, N37, N49, N53, N65, N69, 
N81, N82, N85, N97, N98, N101, N113, N117, N129, N133, 
N145 i N149 

 B 400 S, 
CN 

Total 

Nom d'armat  Ø16  

Graella inferior - Armat X Longitud 
(m) 

Pes (Kg) 

5x1.35 

5x2.13 

6.75 

10.65 

Graella inferior - Armat Y Longitud 
(m) 

Pes (Kg) 

5x1.35 

5x2.13 

6.75 

10.65 

Totals Longitud 
(m) 

Pes (Kg) 

13.50 

21.30 

  

21.30 

Total amb pèrdues 

(10.00%) 

Longitud 
(m) 

Pes (Kg) 

14.85 

23.43 

  

23.43 

 

Sabates tipus 4: 

Les sabates del tipus 4 corresponen a les sabates que sustenten els pilars 
centrals. 

Dimensions:  

• Ample inicial X: 62.5  cm 

• Ample inicial Y: 62.5  cm 

• Ample final X: 62.5  cm 

• Ample final Y: 62.5  cm 

• Ample sabata X: 125.0 cm 

• Ample sabata Y: 125.0 cm 

• Gruix: 40.0 cm 

Armat: 

• X: 5Ø16 c/ 25 

• Y: 5Ø16 c/ 25 
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Figura 8a. Mesures 
sabata 

 

 

Figura 8b. Imatge de 
la sabata 3D 

 

Figura 9. Posicions de les sabates del tipus 4 

Referències: N18, N19, N20, N34, N35, N36, N50, N51, N52, N66, N67, N68, 
N83, N84, N99, N100, N114, N115, N116, N130, N131, N132, N146, N147 i 
N148. 

A continuació es mostra una taula amb els amidaments de les sabates del tipus 
4. 
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Taula 6. Amidaments sabates tipus 3  

Referències: N18, N19, N20, N34, N35, N36, N50, N51, 
N52, N66, N67, N68, N83, N84, N99, N100, N114, N115, 
N116, N130, N131, N132, N146, N147 i N148 

 B 400 S, 
CN 

Total 

Nom d'armat  Ø16  

Graella inferior - Armat X Longitud 
(m) 

Pes (Kg) 

5x1.45 

5x2.29 

7.25 

11.44 

Graella inferior - Armat Y Longitud 
(m) 

Pes (Kg) 

5x1.45 

5x2.29 

7.25 

11.44 

Totals Longitud 
(m) 

Pes (Kg) 

14.50 

22.88 

  

22.88 

Total amb pèrdues 

(10.00%) 

Longitud 
(m) 

Pes (Kg) 

15.95 

25.17 

  

25.17 
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2.2.2. Bigues de lligat 

Les bigues de lligat es col�locaran per a evitar el lliscament de les sabates i 
alhora per a servir com a element de suport dels tancaments de l'edificació sobre 
el terreny. 

Es projectaran tres tipus de bigues de lligat diferents,  dos corresponents al eix 
d’un mateix pòrtic, i una altre corresponent a la direcció entre pòrtics. La 
geometria i l’armat dels tres tipus és igual , el que varia és la longitud. 

El càlcul i dimensionat de les sabates seguirà el que dicta el CTE DB SE-C. 

 

Figura 10. Imatge 3D de les bigues de lligat 

 

Les característiques de les bigues de lligat que es construiran es mostren en a 
continuació: 

Taula7. Característiques de les bigues de lligat 

Referències Geometria Armat 

Tipus 1: 

C.1 [N2-N1], C.1 [N66-N65], C.1 [N148-N147], C.1 
[N50-N49], C.1 [N68-N67], C.1 [N4-N3], C.1 [N162-
N161], C.1 [N82-N81], C.1 [N114-N113], C.1 [N164-
N163], C.1 [N84-N83], C.1 [N132-N131], C.1 [N34-
N33], C.1 [N130-N129], C.1 [N98-N97], C.1 [N20-N19], 
C.1 [N100-N99], C.1 [N116-N115], C.1 [N18-N17], C.1 
[N52-N51], C.1 [N146-N145] i C.1 [N36-N35] 

Ample: 40.0 
cm 

Cantell: 40.0 
cm 

Superior: 2 Ø12 

Inferior: 2 Ø12 

Estreps: 1xØ8 c/ 
30 
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Tipus 2: 

C.1 [N115-N114], C.1 [N147-N146], C.1 [N5-N4], C.1 
[N133-N132], C.1 [N35-N34], C.1 [N19-N18], C.1 [N85-
N84], C.1 [N131-N130], C.1 [N149-N148], C.1 [N3-N2], 
C.1 [N101-N100], C.1 [N163-N162], C.1 [N69-N68], C.1 
[N53-N52], C.1 [N21-N20], C.1 [N51-N50], C.1 [N117-
N116], C.1 [N83-N82], C.1 [N37-N36], C.1 [N99-N98], 
C.1 [N165-N164] i C.1 [N67-N66] 

Ample: 40.0 
cm 

Cantell: 40.0 
cm 

Superior: 2 Ø12 

Inferior: 2 Ø12 

Estreps: 1xØ8 c/ 
30 

Tipus 3: 

C.1 [N21-N5], C.1 [N165-N149], C.1 [N99-N83], C.1 
[N82-N66], C.1 [N129-N113], C.1 [N51-N35], C.1 [N33-
N17], C.1 [N163-N147], C.1 [N149-N133], C.1 [N66-
N50], C.1 [N98-N82], C.1 [N146-N130], C.1 [N100-
N84], C.1 [N130-N114], C.1 [N53-N37], C.1 [N18-N2], 
C.1 [N20-N4], C.1 [N34-N18], C.1 [N67-N51], C.1 
[N81-N65], C.1 [N49-N33], C.1 [N65-N49], C.1 [N131-
N115], C.1 [N113-N97], C.1 [N101-N85], C.1 [N115-
N99], C.1 [N85-N69], C.1 [N97-N81], C.1 [N148-N132], 
C.1 [N35-N19], C.1 [N50-N34], C.1 [N132-N116], C.1 
[N37-N21], C.1 [N116-N100], C.1 [N145-N129], C.1 
[N84-N68], C.1 [N133-N117], C.1 [N17-N1], C.1 [N68-
N52], C.1 [N147-N131], C.1 [N83-N67], C.1 [N161-
N145], C.1 [N36-N20], C.1 [N52-N36], C.1 [N114-N98], 
C.1 [N162-N146], C.1 [N19-N3], C.1 [N164-N148], C.1 
[N69-N53] i C.1 [N117-N101] 

Ample: 40.0 
cm 

Cantell: 40.0 
cm 

Superior: 2 Ø12 

Inferior: 2 Ø12 

Estreps: 1xØ8 c/ 
30 

Figura 10. Distribució de les bigues de lligat 

 

A continuació es mostra una taula amb els amidaments totals de les bigues de 
lligat. 
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Taula 8. Amidaments totals de les bigues de lligat. 

 B 400 S, CN (Kg) Formigó 
(m3) 

 

Element Ø8 Ø12 Total HA-25, 
Control 
estadístic 

Neteja 

Tipus 1: 

Referències: C.1 [N2-N1], C.1 [N66-
N65], C.1 [N148-N147], C.1 [N50-
N49], C.1 [N68-N67], C.1 [N4-N3], 
C.1 [N162-N161], C.1 [N82-N81], C.1 
[N114-N113], C.1 [N164-N163], C.1 
[N84-N83], C.1 [N132-N131], C.1 
[N34-N33], C.1 [N130-N129], C.1 
[N98-N97], C.1 [N20-N19], C.1 
[N100-N99], C.1 [N116-N115], C.1 
[N18-N17], C.1 [N52-N51], C.1 
[N146-N145] i C.1 [N36-N35] 

22x10.97 22x25.12 793.98 22x0.84 22x0.21 

Tipus 2: 

Referències: C.1 [N115-N114], C.1 
[N147-N146], C.1 [N5-N4], C.1 
[N133-N132], C.1 [N35-N34], C.1 
[N19-N18], C.1 [N85-N84], C.1 
[N131-N130], C.1 [N149-N148], C.1 
[N3-N2], C.1 [N101-N100], C.1 
[N163-N162], C.1 [N69-N68], C.1 
[N53-N52], C.1 [N21-N20], C.1 [N51-
N50], C.1 [N117-N116], C.1 [N83-
N82], C.1 [N37-N36], C.1 [N99-N98], 
C.1 [N165-N164] i C.1 [N67-N66] 

22x10.97 22x26.09 815.32 22x0.82 22x0.21 
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Tipus 3: 

Referències: C.1 [N21-N5], C.1 
[N165-N149], C.1 [N99-N83], C.1 
[N82-N66], C.1 [N129-N113], C.1 
[N51-N35], C.1 [N33-N17], C.1 
[N163-N147], C.1 [N149-N133], C.1 
[N66-N50], C.1 [N98-N82], C.1 
[N146-N130], C.1 [N100-N84], C.1 
[N130-N114], C.1 [N53-N37], C.1 
[N18-N2], C.1 [N20-N4], C.1 [N34-
N18], C.1 [N67-N51], C.1 [N81-N65], 
C.1 [N49-N33], C.1 [N65-N49], C.1 
[N131-N115], 

 C.1 [N113-N97], C.1 [N101-N85], 
C.1 [N115-N99], C.1 [N85-N69], C.1 
[N97-N81], C.1 [N148-N132], C.1 
[N35-N19], C.1 [N50-N34], C.1 
[N132-N116], C.1 [N37-N21], C.1 
[N116-N100], C.1 [N145-N129], C.1 
[N84-N68], C.1 [N133-N117], C.1 
[N17-N1], C.1 [N68-N52], C.1 [N147-
N131], C.1 [N83-N67], C.1 [N161-
N145], C.1 [N36-N20], C.1 [N52-
N36], C.1 [N114-N98], C.1 [N162-
N146], C.1 [N19-N3], C.1 [N164-
N148], C.1 [N69-N53] i C.1 [N117-
N101] 

50x12.71 50x28.51 2061.00 50x0.96 50x0.24 

Totals 1118.18 2552.12 3670.30 84.81 21.20 

 

Bigues de lligat del tipus 1 

Les bigues de lligat del tipus 1 corresponen al les bigues que uneixen sabates del 
mateix pòrtic.  

 

Dimensions: 

 

- Ample: 40.0 cm 
- Cantell: 40.0 cm 

 

Armat: 

 

- Superior: 2 Ø12 
- Inferior: 2 Ø12 
- Estreps: 1xØ8 c/ 30 

Referències: C.1 [N2-N1], C.1 [N66-N65], C.1 [N148-N147], C.1 [N50-N49], C.1 
[N68-N67], C.1 [N4-N3], C.1 [N162-N161], C.1 [N82-N81], C.1 [N114-N113], 
C.1 [N164-N163], C.1 [N84-N83], C.1 [N132-N131], C.1 [N34-N33], C.1 [N130-
N129], C.1 [N98-N97], C.1 [N20-N19], C.1 [N100-N99], C.1 [N116-N115], C.1 
[N18-N17], C.1 [N52-N51], C.1 [N146-N145] i C.1 [N36-N35]. 
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Figura 11. Mesures bigues de lligat del tipus 1 

Figura 12. Posició de les bigues de lligat del tipus 1 

A continuació es mostra una taula amb els amidaments totals de les bigues de 
lligat del tipus 1. 

 

Taula 9. Amidaments bigues de lligat tipus 1 

Refèrencies: C.1 [N2-N1], C.1 [N66-N65], C.1 [N148-
N147], C.1 [N50-N49], C.1 [N68-N67], C.1 [N4-N3], 
C.1 [N162-N161], C.1 [N82-N81], C.1 [N114-N113], 
C.1 [N164-N163], C.1 [N84-N83], C.1 [N132-N131], 
C.1 [N34-N33], C.1 [N130-N129], C.1 [N98-N97], C.1 
[N20-N19], C.1 [N100-N99], C.1 [N116-N115], C.1 
[N18-N17], C.1 [N52-N51], C.1 [N146-N145] i C.1 
[N36-N35] 

 B 400 S, CN Total 

Nom d'armat  Ø8 Ø12  
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Armat biga - Armat inferior Longitud 
(m) 

Pes (Kg) 

 2x6.43 

2x5.71 

12.86 

11.42 

Armat biga - Armat superior Longitud 
(m) 

Pes (Kg) 

 2x6.43 

2x5.71 

12.86 

11.42 

Armat biga - Estrep Longitud 
(m) 

Pes (Kg) 

19x1.33 

19x0.52 

 25.27 

9.97 

Totals Longitud 
(m) 

Pes (Kg) 

25.27 

9.97 

25.72 

22.84 

  

32.81 

Total amb pèrdues 

(10.00%) 

Longitud 
(m) 

Pes (Kg) 

27.80 

10.97 

28.29 

25.12 

  

36.09 

 

Bigues de lligat del tipus 2 

Les bigues de lligat del tipus 2 corresponen al les bigues que uneixen sabates del 
mateix pòrtic.  

 

Dimensions: 

• Ample: 40.0 cm 

• Cantell: 40.0 cm 

 

Armat: 

• Superior: 2 Ø12 

• Inferior: 2 Ø12 

• Estreps: 1xØ8 c/ 30 

 

Refer
ències: C.1 [N115-N114], C.1 [N147-N146], C.1 [N5-N4], C.1 [N133-N132], C.1 
[N35-N34], C.1 [N19-N18], C.1 [N85-N84], C.1 [N131-N130], C.1 [N149-N148], 
C.1 [N3-N2], C.1 [N101-N100], C.1 [N163-N162], C.1 [N69-N68], C.1 [N53-
N52], C.1 [N21-N20], C.1 [N51-N50], C.1 [N117-N116], C.1 [N83-N82], C.1 
[N37-N36], C.1 [N99-N98], C.1 [N165-N164] i C.1 [N67-N66]. 
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Figura 13. Dimensions de les bigues de lligat del tipus 2 

 

Figura 14. Posicions de les bigues de lligat del tipus 2 

 

A continuació es mostra una taula amb els amidaments totals de les bigues de 
lligat del tipus 2. 
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Taula 10. Amidaments de les bigues de lligat del tipus 2 

Referències: C.1 [N115-N114], C.1 [N147-N146], C.1 
[N5-N4], 

 C.1 [N133-N132], C.1 [N35-N34], C.1 [N19-N18], C.1 
[N85-N84], C.1 [N131-N130], C.1 [N149-N148], C.1 
[N3-N2], C.1 [N101-N100], C.1 [N163-N162], C.1 
[N69-N68], C.1 [N53-N52], C.1 [N21-N20], C.1 [N51-
N50], C.1 [N117-N116], C.1 [N83-N82], C.1 [N37-
N36], C.1 [N99-N98], C.1 [N165-N164] i C.1 [N67-N66] 

 B 400 S, CN Total 

Nom d'armat  Ø8 Ø12  

Armat biga - Armat inferior Longitud 
(m) 

Pes (Kg) 

 2x6.68 

2x5.93 

13.36 

11.86 

Armat biga - Armat superior Longitud 
(m) 

Pes (Kg) 

 2x6.68 

2x5.93 

13.36 

11.86 

Armat biga - Estrep Longitud 
(m) 

Pes (Kg) 

19x1.33 

19x0.52 

 25.27 

9.97 

Totals Longitud 
(m) 

Pes (Kg) 

25.27 

9.97 

26.72 

23.72 

  

33.69 

Total amb pèrdues 

(10.00%) 

Longitud 
(m) 

Pes (Kg) 

27.80 

10.97 

29.39 

26.09 

  

37.06 

 

Bigues de lligat del tipus 3 

Les bigues de lligat del tipus 3 corresponen al les bigues que uneixen sabates de 
diferents pòrtics.  

Dimensions: 

 

• Ample: 40.0 cm 

• Cantell: 40.0 cm 

 

Armat: 

 

• Superior: 2 Ø12 

• Inferior: 2 Ø12 

• Estreps: 1xØ8 c/ 30 
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Referències: C.1 [N21-N5], C.1 [N165-N149], C.1 [N99-N83], C.1 [N82-N66], 
C.1 [N129-N113], C.1 [N51-N35], C.1 [N33-N17], C.1 [N163-N147], C.1 [N149-
N133], C.1 [N66-N50], C.1 [N98-N82], C.1 [N146-N130], C.1 [N100-N84], C.1 
[N130-N114], C.1 [N53-N37], C.1 [N18-N2], C.1 [N20-N4], C.1 [N34-N18], C.1 
[N67-N51], C.1 [N81-N65], C.1 [N49-N33], C.1 [N65-N49], C.1 [N131-N115], 
C.1 [N113-N97], C.1 [N101-N85], C.1 [N115-N99], C.1 [N85-N69], C.1 [N97-
N81], C.1 [N148-N132], C.1 [N35-N19], C.1 [N50-N34], C.1 [N132-N116], C.1 
[N37-N21], C.1 [N116-N100], C.1 [N145-N129], C.1 [N84-N68], C.1 [N133-
N117], C.1 [N17-N1], C.1 [N68-N52], C.1 [N147-N131], C.1 [N83-N67], C.1 
[N161-N145], C.1 [N36-N20], C.1 [N52-N36], C.1 [N114-N98], C.1 [N162-
N146], C.1 [N19-N3], C.1 [N164-N148], C.1 [N69-N53] i C.1 [N117-N101]. 

Figura 15. Mesures de les bigues de lligat del tipus 3 

 

Figura 16. Posició de les bigues de lligat del tipus 3. 

A continuació es mostra una taula amb els amidaments totals de les bigues de 
lligat del tipus 2. 
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Taula 11. Amidaments bigues de lligat del tipus 3. 

Referències: C.1 [N21-N5], C.1 [N165-N149], C.1 
[N99-N83], C.1 [N82-N66], C.1 [N129-N113], C.1 
[N51-N35], C.1 [N33-N17], C.1 [N163-N147], C.1 
[N149-N133], C.1 [N66-N50], C.1 [N98-N82], C.1 
[N146-N130], C.1 [N100-N84], C.1 [N130-N114], C.1 
[N53-N37], C.1 [N18-N2], C.1 [N20-N4], C.1 [N34-
N18], C.1 [N67-N51], C.1 [N81-N65], C.1 [N49-N33], 
C.1 [N65-N49], C.1 [N131-N115], C.1 [N113-N97], C.1 
[N101-N85], C.1 [N115-N99], C.1 [N85-N69], C.1 
[N97-N81], C.1 [N148-N132], C.1 [N35-N19], C.1 
[N50-N34], C.1 [N132-N116], C.1 [N37-N21], C.1 
[N116-N100], C.1 [N145-N129], C.1 [N84-N68], C.1 
[N133-N117], C.1 [N17-N1], C.1 [N68-N52], C.1 
[N147-N131], C.1 [N83-N67], C.1 [N161-N145], C.1 
[N36-N20], C.1 [N52-N36], C.1 [N114-N98], C.1 
[N162-N146], C.1 [N19-N3],C.1 [N164-N148], C.1 
[N69-N53] i C.1 [N117-N101] 

 B 400 S, CN Total 

Nom d'armat  Ø8 Ø12  

Armat biga - Armat inferior Longitud 
(m) 

Pes (Kg) 

 2x7.30 

2x6.48 

14.60 

12.96 

Armat biga - Armat superior Longitud 
(m) 

Pes (Kg) 

 2x7.30 

2x6.48 

14.60 

12.96 

Armat biga - Estrep Longitud 
(m) 

Pes (Kg) 

22x1.33 

22x0.52 

 29.26 

11.55 

Totals Longitud 
(m) 

Pes (Kg) 

29.26 

11.55 

29.20 

25.92 

  

37.47 

Total amb pèrdues 

(10.00%) 

Longitud 
(m) 

Pes (Kg) 

32.19 

12.71 

32.12 

28.51 

  

41.22 
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2.2.3. Plaques d’ancoratge 

 

Les plaques d’ancoratge permetran la unió rígida entre les sabates i els pilars de 
l’estructura metàl�lica. D’aquesta manera, les tensions provocades pels pilars es 
distribuiran sobre les sabates, i posteriorment sobre el terreny. 

Es projectaran tres tipus de plaques d’ancoratge, les plaques que aniran en els 
pilars frontals (inclosos els cantoners), les plaques que aniran amb els pilars 
laterals i les plaques que aniran en els pilars centrals. 

El material que s’utilitzarà en les plaques d’ancoratge serà l’acer S275 i per els 
perns d’ancoratge s’utilitzaran barres corrugades d’acer B 400S.  

Figura 17. Imatge 3D de les plaques d’ancoratge. 

 

Les característiques de les plaques d’ancoratge es mostren a continuació. 

 

Taula 12. Característiques de les plaques d’ancoratge 

Descripció 

Referència Placa base Disposició Rigiditzadors Perns 

Tipus 1: 

N1,N2,N3,N4,N5, 

N161,N162,N163, 

N164,N165 

Ample X: 200 mm 

Ample Y: 200 mm 

Gruix: 10 mm 

Posició X: Tancada 

Posició Y: Tancada 

Paral�lels X: - 

Paral�lels Y: - 

4Ø8 mm L=30 cm 

Prolongació recta 
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Tipus 2: 

N17,N18,N19, 

N20,N21,N34, 

N35,N36,N50, 

N51,N52,N66, 

N67,N68,N82, 

N83,N84,N98, 

N99,N100,N114, 

N115,N116,N130, 

N131,N132,N145, 

N146,N147,N148, 

N149 

Ample X: 250 mm 

Ample Y: 250 mm 

Gruix: 14 mm 

Posició X: Tancada 

Posició Y: Tancada 

Paral�lels X: - 

Paral�lels Y: - 

4Ø10 mm L=30 
cm 

Prolongació recta 

Tipus 3: 

N33,N37,N49, 

N53,N65,N69, 

N81,N85,N97, 

N101,N113,N117, 

N129,N133 

Ample X: 250 mm 

Ample Y: 250 mm 

Gruix: 11 mm 

Posició X: Tancada 

Posició Y: Tancada 

Paral�lels X: - 

Paral�lels Y: - 

4Ø10 mm L=30 
cm 

Prolongació recta 

 

Taula 13. Amidaments plaques d’ancoratge 

Pilars Acer Pes Kp Totals Kp 

N1, N2, N3, N4, N5, N161, N162, N163, 
N164, N165 

  

 S275  

  

10 x 3.14 

 

N17, N18, N19, N20, N21, N34, N35, N36, 
N50, N51, N52, N66, N67, N68, N82, N83, 
N84, N98, N99, N100, N114, N115, N116, 
N130, N131, N132, N145, N146, N147, 
N148, N149 

  

  

 

  

 S275  

  

  

   

  

31 x 6.87 

 

N33, N37, N49, N53, N65, N69, N81, N85, 
N97, N101, N113, N117, N129, N133 

  

 S275  

   

14 x 5.40 

 

   319.89 

Totals   319.89 
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Taula 14. Amidaments perns d’ancoratge. 

Pilars Perns Acer Longitud m Pes Kp Totals m Totals Kp 

N1, N2, N3, N4, N5, N161, 

N162, N163, N164, N165 

  

40Ø8 mm L=34 cm 

  

B 400 S 

 

40 x 0.34 

 

40 x 0.13 

  

N17, N18, N19, N20, N21, 

N34, N35, N36, N50, N51, 

N52, N66, N67, N68, N82, 

N83, N84,  N98,  N99, 

N100, 

N114, N115, N116, N130, 

N131, N132, N145, N146, 

N147, N148, N149 

  

  

  

  

  

  

124Ø10 mm L=34 

cm 

  

  

  

  

  

  

B 400 S 

 

 

 

 

 

 

124 x 0.34 

 

 

 

 

 

 

124 x 0.21 

  

N33, N37, N49, N53, N65, 

N69, N81, N85, N97, 

N101, N113, N117, N129, 

N133 

  

  

56Ø10 mm L=34 cm 

  

  

B 400 S 

 

 

56 x 0.34 

 

 

56 x 0.21 

  

       75.27 43.41 

Totals     75.27 43.41 

 

Plaques d’ancoratge tipus 1 

Son les plaques corresponents al pilars frontals, inclosos el cantoners. 

Dimensions placa: 

• Ample X: 200 mm 

• Ample Y: 200 mm 

• Gruix: 10 mm 

 

Perns: 

• 4Ø8 mm L=30 cm 

Prolongació recta 
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Figura 18. Mesures plaques d’ancoratge del tipus 1. 

 

Referències: N1,N2,N3,N4,N5, N161,N162,N163,N164,N165 

Figura 19. Posicions de les plaques d’ancoratge del tipus 1. 
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Plaques d’ancoratge tipus 2 

Son les plaques corresponents al pilars centrals, més els quatre laterals més 
propers als extrems. 

Dimensions placa: 

• Ample X: 250 mm 

• Ample Y: 250 mm 

• Gruix: 14 mm 

Perns: 

• 4Ø10 mm L=30 cm 

Prolongació recta. 

 

 

Figura 20. Mesures plaques d’ancoratge tipus 2. 

Referències: N17, N18, N19, N20, N21, N34, N35, N36, N50, N51, N52, N66, 
N67, N68, N82, N83, N84, N98, N99, N100, N114, N115, N116, N130, N131, 
N132, N145, N146, N147, N148, N149. 
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Figura 21. Posicions de les plaques d’ancoratge del tipus 2. 

 

Plaques d’ancoratge tipus 3 

 

Dimensions placa: 

• Ample X: 250 mm 

• Ample Y: 250 mm 

• Gruix: 11 mm 

Perns: 

• 4Ø10 mm L=30 cm 

Prolongació recta 

Figura 22. Mesures de les plaques d’ancoratge del tipus 3. 
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Referències:N33, N37, N49, N53, N65, N69, N85, N97, N101, N113, N117, N129, 
N133. 

Figura 23. Posicions de les plaques d’ancoratge del tipus 3 
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2.3. Estructura metàl�lica 
L’estructura de la nau industrial serà metàl�lica i estarà formada per onze pòrtics 
de 25 m de longitud amb unions rígides i intranslacionals. Els pòrtics estaran 
separats entre ells a una distància de 7 m i estaran units entre ells, formant un 
conjunt estable, per mitjà de corretges i bigues transversals. 

 

Figura 24. Imatge 3D de l’estructura de la nau 

 

Cada pòrtic esta format per 5 pilars units amb bigues horitzontals als extrems 
superior dels pilars i a una altura de 3,75 m. Aquestes ultimes també sustentaran 
el forjat de la primera planta. Sobre els pilars dels extrems també es recolzaran 
les bigues diagonals que sustenten les corretges, on s’uniran les plaques de 
fibrociment que formaran la coberta. 

La coberta serà a dos aigües i tindrà una inclinació de 15°. Aquesta nomes serà 
transitable per al seu manteniment i reparació. 
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Figura 25. Imatge 3D dels pòrtics de la nau 

 

L’altura dels pilars serà de 8,15 m , i l’altura total serà de 11,5 m. 

La nau tindrà dues plantes, l’altura de la primera planta serà de 3,75m, mentre 
que la segona tindrà 4,4m. 

La projecció en planta de la nau industrial tindrà unes dimensions de 25 x 70m, 
obtenint una superfície útil de 1750m2, per planta. 

L’acer que s’utilitzarà per a la construcció de l’estructura serà l’acer S275, segons 
la designació que dona el CTE. Les característiques mínimes mecàniques de 
l’acer, segons el CTE DB SE-A, seran: 

 

• Tensió de límit elàstic (σe): 275 N/mm2. 

• Tensió de ruptura (σr): 410 N/mm2. 

• Mòdul d’elasticitat (E): 210.000 N/mm2. 

• Mòdul de rigidesa (G): 81.000 N/mm2. 

• Coeficient de Poisson (v): 0,3. 

• Coeficient de dilatació tèrmica (α): 1,2�10-5ºC-1. 

• Densitat (ρ): 7.850 kg/m3. 

 

A continuació es mostra una taula amb els perfils que tindrà cada tipus de barra, 
el seu numero y la seva longitud. 
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Taula 15. Perfils de la nau 

Descripció perfil 

Barra  Nº Barres Perfil Longitud  Barra [m] 

Pilar cantoner 4 HEB-120 8,15 

Pilar frontal 6 HEB-120 8,15 

Pilar lateral 18 HEB-160 8,15 

Pilar central 27 HEB-140 8,15 

Biga horitzontal superior 44 IPE-80 6,25 

Biga horitzontal inferior 44 IPE-300 6,25 

Biga transversal superior 50 IPE-330 7,00 

Biga transversal inferior 50 IPE-330 7,00 

Biga diagonal 22 IPE-200 12,94 

Corretges 220 IPE-100 7,00 

Tirants verticals 16 Rodó Ø6 8,27 

Tirants inclinats 8 Rodó Ø6 14,71 

 

A la pagina següent mostra la taula resum dels amidaments de l’estructura de la 
nau. 
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Taula 16. Amidaments de l’estructura de la nau. 

Resumen d'amidament 
Descripció Longitud Pes 

Perfil Sèrie Material Perfil Sèrie Material 

Material Sèrie Perfil (m) (m) (m) (Kp) (Kp) (Kp) 

  HEB-
120 81.50 

    

2175.24 

    

  HEB-
160 146.70 

    

6253.16 

    

  HEB-
140 220.05 

    

7427.79 

    

HEB     448.25     15856.18   

  

IPE-220  250.00 

    

6554.75 

    

  

IPE-300 275.00 

    

11614.07 

    

  

IPE-200  284.70 

    

6369.55 

    

  

IPE-80 25.00 

    

149.93 

    

  

IPE-330  700.00 

    

34398.70 

    

  

IPE-100  1400.00 

    

11319.70 

    

IPE     2934.70     70406.71   

  Ø6 247.38     54.91     

Rodó     247.38     54.91   

Acer 
(S275) 

        3630.33     86317.80 
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2.3.1. Pilars 

L’estructura tindrà 5 pilars per pòrtic, i onze pòrtics, és a dir, un total de 55 
pilars. Dins d’aquest pilars 55 pilars en podem distingir 4 tipus, cada un tindrà un 
perfil diferent. La diferenciació dels pilars  bé donada per les diferents 
sol�licitacions que tenen.  

Figura 26. Tipus de pilars 

 

Tipus 1: Pilars cantoners. 

Aquests són els pilars dels extrems de la nau. 

• Nº de pilars: 4 

• Perfil: HEB 120 

• Longitud: 8,15 m 

 

A continuació es mostren les taules de les característiques mecàniques i 
d’amidaments dels pilars cantoners. 

Taula 17. Característiques mecàniques dels pilars cantoners. 

Característiques mecàniques 

A Iyy Izz Ixx 

Material Descripció (cm2) (cm4) (cm4) (cm4) 

Acer (S275) HEB-120 34.00 864.00 318.00 14.90 
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Taula 18. Amidaments dels pilars cantoners. 

Taula d'amidaments 

Descripció Longitud Pes 

Longitud Total  Lineal Total 
Material Perfil Nº pilars 

pilars (m) (m) (Kp/m) (Kp) 

Acer (S275) HEB-120 4 8,15 32,6 26,7 870,42 

 

Tipus 2: Pilars frontals 

Aquests són els pilars del primer i l’últim pòrtic de la nau, excloent els pilars 
cantoners 

• Nº de pilars: 6 

• Perfil: HEB 120 

• Longitud: 8,15 m 

 

A continuació es mostren les taules de les característiques mecàniques i 
d’amidaments dels pilars cantoners. 

 

Taula 19. Característiques mecàniques dels pilars frontals 

Característiques mecàniques 

A Iyy Izz Ixx 

Material Descripció (cm2) (cm4) (cm4) (cm4) 

Acer (S275) HEB-120 34.00 864.00 318.00 14.90 

 

 

Taula 20. Amidaments els pilars centrals 

Taula d'amidaments 

Descripció Longitud Pes 

Longitud Total  Linial Total 
Material Perfil Nº pilars 

pilars (m) (m) (Kp/m) (Kp) 

Acer (S275) HEB-120 6 8,15 48,9 26,7 1305,63 
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Tipus 3: Pilars laterals 

Aquests són els pilars del lateral de la nau, excloent els pilars cantoners 

• Nº de pilars: 18 

• Perfil: HEB 160 

• Longitud: 8,15 m 

 

A continuació es mostren les taules de les característiques mecàniques i 
d’amidaments dels pilars laterals. 

 

Taula 21. Característiques mecàniques dels pilars laterals. 

Característiques mecàniques 

A Iyy Izz Ixx 

Material Descripció (cm2) (cm4) (cm4) (cm4) 

Acer (S275) HEB-160 54.30 2492.00 889.00 33.20 

 

Taula 22. Amidaments dels pilars laterals. 

Taula d'amidaments 

Descripció Longitud Pes 

Longitud Total  Lineal Total 
Material Perfil Nº pilars 

pilars (m) (m) (Kp/m) (Kp) 

Acer (S275) HEB-160 18 8,15 146,7 42,6 6249,42 

 

Tipus 4: Pilars centrals 

Aquests són els pilars del centre de la nau, es a dir, els tres pilars centrals de 
cada un dels pòrtics centrals. 

• Nº de pilars: 27 

• Perfil: HEB 140 

• Longitud: 8,15 m 

 

A continuació es mostren les taules de les característiques mecàniques i 
d’amidaments dels pilars centrals. 
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Taula 23. Característiques mecàniques dels pilars centrals 

Característiques mecàniques 

A Iyy Izz Ixx 

Material Descripció (cm2) (cm4) (cm4) (cm4) 

Acer (S275) HEB-140 43.00 1509.00 550.00 22.50 

 

Taula 24. Amidaments dels pilars centrals 

Taula d'amidaments 

Descripció Longitud Pes 

Longitud Total  Linial Total 
Material Perfil Nº pilars 

pilars (m) (m) (Kp/m) (Kp) 

Acer (S275) HEB-140 27 8,15 220,05 33,7 7415,685 
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2.3.2. Bigues horitzontals superiors 

Com a bigues horitzontals superiors ens referim a les bigues que uneixen els 
extrems superiors dels pilars d’un mateix pòrtic. 

Figura 27. Bigues horitzontals superiors. 

• Nº de barres: 44 

• Perfil: IPE 80 

• Longitud: 6,25 m 

 

A continuació es mostren les taules de les característiques mecàniques i 
d’amidaments de les bigues horitzontals superiors. 

Taula 25. Característiques mecàniques de les bigues horitzontals 
superiors 

Característiques mecàniques 

A Iyy Izz Ixx 
Material Descripció 

(cm2) (cm4) (cm4) (cm4) 

Acer (S275) Acer (S275) IPE-80 7.64 80.10 8.49 

 

Taula 26. Amidaments de les bigues horitzontals superiors 

Taula d'amidaments 

Descripció Longitud Pes 

Longitud Total  Lineal Total 

Material Perfil Nº barres barres (m) (m) (Kp/m) (Kp) 

Acer (S275) IPE-80 44 6,25 275 6 1650 
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2.3.3. Bigues horitzontals inferiors 

Com a bigues horitzontals inferiors ens referim a les bigues que uneixen els pilars 
d’un mateix pòrtic a una altura de 3,75m i que sustenten el forjat. 

Figura 28. Bigues horitzontals inferiors 

• Nº de barres: 44 

• Perfil: IPE 300 

• Longitud: 6,25 m 

 

A continuació es mostren les taules de les característiques mecàniques i 
d’amidaments de les bigues horitzontals inferiors. 

 

Taula 27. Característiques mecàniques de les bigues horitzontals 
inferiors. 

Característiques mecàniques 

A Iyy Izz Ixx 
Material Descripció 

(cm2) (cm4) (cm4) (cm4) 

Acer (S275) IPE-300 53.80 8360.00 604.00 20.10 

 

Taula 28. Amidaments de les bigues horitzontals inferiors. 

Taula d'amidaments 

Descripció Longitud Pes 

Longitud Total  Linial Total 

Material Perfil Nº barres barres (m) (m) (Kp/m) (Kp) 

Acer (S275) IPE-300 44 6,25 275 42,2 11605 
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2.3.4. Bigues transversals superiors 

Com a bigues transversals superiors ens referim a les bigues que uneixen els 
extrems superiors dels pilars de dos pòrtics contigus. 

Figura 29. Bigues transversals superiors. 

• Nº de barres: 50 

• Perfil: IPE 330 

• Longitud: 7 m 

 

A continuació es mostren les taules de les característiques mecàniques i 
d’amidaments de les bigues transversals inferiors. 

 

Taula 29. Característiques mecàniques de les bigues transversals 
superiors. 

Característiques mecàniques 

A Iyy Izz Ixx 
Material Descripció 

(cm2) (cm4) (cm4) (cm4) 

Acer (S275) IPE-330 62.60 11770.00 788.00 26.50 

 

Taula 30. Amidaments de les bigues transversals superiors. 

Taula d'amidaments 

Descripció Longitud Pes 

Longitud Total  Linial Total 

Material Perfil Nº barres barres (m) (m) (Kp/m) (Kp) 

Acer (S275) IPE-330 50 7 350 49,1 17185 
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2.3.5. Bigues transversals inferiors 

Com a bigues transversals inferiors ens referim a les bigues que uneixen els 
pilars de dos  pòrtics contigus a una altura de 3,75m i que sustenten el forjat. 

Figura 30. Bigues transversals inferiors. 

• Nº de barres: 50 

• Perfil: IPE 330 

• Longitud: 7 m 

 

A continuació es mostren les taules de les característiques mecàniques i 
d’amidaments de les bigues transversals inferiors. 

 

Taula 31. Característiques mecàniques de les bigues transversals 
inferiors. 

Característiques mecàniques 

A Iyy Izz Ixx 
Material Descripció 

(cm2) (cm4) (cm4) (cm4) 

Acer (S275) IPE-330 62.60 11770.00 788.00 26.50 

 

Taula 32. Amidaments de les bigues transversals inferiors. 

Taula d'amidaments 

Descripció Longitud Pes 

Longitud Total  Linial Total 

Material Perfil Nº barres barres (m) (m) (Kp/m) (Kp) 

Acer (S275) IPE-330 50 7 350 49,1 17185 
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2.3.6. Bigues diagonals 

Com a bigues diagonals ens referim a les bigues que es recolzen en els pilars 
laterals, i tenen una inclinació de 15 °. La seva funció es recolzar les corretges. 

Figura 31. Bigues diagonals 

• Nº de barres: 22 

• Perfil: IPE 200 

• Longitud: 12,94 m 

 

A continuació es mostren les taules de les característiques mecàniques i 
d’amidaments de les bigues diagonals. 

 

Taula 33. Característiques mecàniques de les bigues diagonals 

Característiques mecàniques 

A Iyy Izz Ixx 
Material Descripció 

(cm2) (cm4) (cm4) (cm4) 

Acer (S275) IPE-200 28.50 1940.00 142.00 6.67 

 

Taula 34. Amidaments de les bigues diagonals . 

Taula d'amidaments 

Descripció Longitud Pes 

Longitud Total  Lineal Total 

Material Perfil Nº barres barres (m) (m) (Kp/m) (Kp) 

Acer (S275) IPE-200 22 12,94 284,68 22,4 6376,832 
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2.3.7. Corretges 

Les corretges son les barres que es recolzen en les bigues dues bigues diagonals 
contigües i on es collarà la coberta. 

En cada tram de biga diagonal hi haurà 11 corretges separades entre si per 1,2 
m, i dels extrems per 0,47 m. 

Figura 32. Posició de les corretges 

• Nº de barres: 220 

• Perfil: IPE 100 

• Longitud: 7 m 

 

A continuació es mostren les taules de les característiques mecàniques i 
d’amidaments de les corretges. 

 

 Taula 35. Característiques mecàniques de les corretges. 

Característiques mecàniques 

A Iyy Izz Ixx 
Material Descripció 

(cm2) (cm4) (cm4) (cm4) 

Acer (S275) IPE-100 10.30 171.00 15.90 1.14 

 

Taula 36. Amidaments de les corretges. 

Taula d'amidaments 

Descripció Longitud Pes 

Longitud Total  Lineal Total 

Material Perfil Nº barres barres (m) (m) (Kp/m) (Kp) 

Acer (S275) IPE-100 220 7 1540 8,1 12474 
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2.3.8. Tirants 

La nau disposarà de tirants en les separacions entre pòrtics inicials i finals per 
evitar desplaçaments laterals de la nau.  

Figura 33. Tirants 

Tal i com es veu a la imatge hi ha dos tipus diferents de tirants. El tipus 1, que 
uneixen els pilars del primer i segon pòrtic tan al primer pis com al segon pis, a 
ambdues bandes i al principi i al final de la nau. I el tipus 2, que uneixen el 
principi i el final de les bigues diagonals de ambdós costats i de principi i final de 
la nau. 

A continuació es mostren les taules de les característiques mecàniques dels  dos 
tipus de tirants. 

 

Taula 37. Característiques mecàniques dels tirants 

Característiques mecàniques 

A Iyy Izz Ixx 
Material Descripció 

(cm2) (cm4) (cm4) (cm4) 

Acer (S275) Ø6 0.28 0.01 0.01 0.01 

 

Tipus 1: 

• Nº de tirants: 16 

• Perfil: Rodó Ø6 

• Longitud: 8,268 m 
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Taula 38. Amidaments dels tirants del tipus 1. 

Taula d'amidaments 

Descripció Longitud Pes 

Longitud Total  Linial Total 

Material Perfil Nº barres barres (m) (m) (Kp/m) (Kp) 

Acer (S275) IPE-100 16 8,286 132,576 0,22 29,16672 

 

Tipus 2: 

• Nº de tirants: 8 

• Perfil: Rodó Ø6 

• Longitud: 14.713 m 

 

Taula 39. Amidaments dels tirants del tipus 2. 

Taula d'amidaments 

Descripció Longitud Pes 

Longitud Total  Linial Total 

Material Perfil Nº barres barres (m) (m) (Kp/m) (Kp) 

Acer (S275) IPE-100 8 14,713 117,704 0,22 25,89488 
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2.4. Unions 
Les unions entre les barres de tota l’estructura de la nau es faran amb soldadura. 
El compliment bàsic de les soldadures serà resistir les sol�licitacions a que 
estaran sotmeses les barres de l’estructura. Les soldadures hauran de suportar 
esforços de tracció, però no hauran de superar la resistència de càlcul del 
material utilitzat en la construcció de l’estructura. 

Pel càlcul de les unions s’utilitzarà CTE DB SE-A, on es determinaran les longituds 
i els espessors dels cordons necessàries per poder transmetre les tensions de les 
barres.  
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2.5. Forjat 
 

El forjat de la nau estarà format per plaques alveolars TRUMES de formigó HP-45 
amb una armadura activa d’acer : Y 1860 S7. La resistència al foc de les plaques 
serà de REI 90.  

Les plaques tindran unes mides de 1,2 x 7 m i un gruix de 20 cm amb una capa 
de comprensió de 5 cm. El pes del forjat serà 3,99 kN/m2 i suportarà un carrega 
de 6,2 kN/m2. 

La disposició de les plaques serà: 

La mida de 1,2 correspondrà a  l’eix y , es col�locaran amb un total de 20 plaques  
senceres i una de 0,5 m en aquest eix. 

La mida  de 7 m correspondrà a l’eix x i coincidirà amb la llum de la nau. Es 
col�locaran un total de 10 plaques en aquest eix. 

El total de plaques sencers de 1,2 x 7m serà de 200 i el total de plaques 0,5 x 7 
m serà de 10. 

Per més informació veure annex de catàlegs. 
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2.6. Paviments 
El paviments interiors i exteriors de la nau estaran formats per una capa de 
grava, seguida per una lamina de polietilè, a continuació, la solera de formigó 
armat i acabats amb un revestiment adequat per a la zona. 

 

Figura 34. Esquema de les capes dels paviments 

 

2.6.1. Paviment interior 

El paviment interior de la nau estarà format per: 

• Capa de graves de 15cm de gruix. 

• Làmina de polietilè per evitar filtracions d’aigua 

• Solera de formigó HA-25 de 20cm, amb malla electrosoldada de 15x15 de 
8mm de diàmetre.  

• Revestiment RINOL Duralit Standard, a base de magnesita en dues capes 
d’espessor total 15 mm. Aquest es un revestiment ignífug de fàcil 
manteniment i sense juntes, adequat per a la industria tèxtil i magatzems. 
Veure catàlegs. 

2.6.2. Paviment exterior 

El paviment exterior de la nau estarà format per: 

• Capa de graves de 15cm de gruix. 

• Làmina de polietilè per evitar filtracions d’aigua 

• Solera de formigó HA-25 de 20cm, amb malla electrosoldada de 15x15 de 
8mm de diàmetre.  

• Revestiment RINOL Latexfalt, a base de morter bituminós modificat amb 
ciment en dues capes d’espessor total 20 mm. Aquest es un revestiment 
ignífug amb bona resistència a la abrasió, adequat per a aparcaments. 
Veure catàlegs. 
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2.6.3. Paviment forjat 

 

El forjat anirà revestit amb el mateix producte utilitzat en els paviments interiors 
de la planta inferior. 

Paviment oficines i vestuaris 

El paviment interior de la zona d’oficines i vestuaris estarà enrajolat amb rajoles 
de gres de 31x31cm. 
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2.7. Tancaments 

2.7.1. Tancaments de la coberta. 

El tancament de la coberta consistirà en panells de tipus “sandwich” consistent 
en dues plaques d’acer galvanitzat amb aïllament interior de fibra de vidre amb 
un espessor total de 80mm. Les dimensions dels panells seran de 1,025 m de 
llarg per 1,25 m d’ample, amb un pes de 0,18 kN/m2. 

La fixació a les corretges es realitzarà mitjançant cargols especials autoroscants, 
collats directament a les corretges de coberta. 

Per permetre el pas de la llum natural a l’interior de la nau, alguns d’aquests 
panells seran translúcids. 

A l’Annex VI. Catàlegs d’aquest projecte es troba el catàleg del tancament de 
coberta amb la informació i característiques del fabricant. 

2.7.2. Tancaments frontals 

Els tancaments frontals de la nau seran de formigó prefabricat de 20 cm de gruix 
amb aïllant de poliestirè expandit de guix 6 cm. Les plaques tindran unes mides 
de 2,5 m d’ample, i tindran una col�locació vertical. L’altura de les plaques 
dependrà de la posició de la placa, ja que la placa va des del terra fins a la 
coberta inclinada. 

La fixació a les bigues transversal es farà mitjançant el perfil embegut de les 
plaques i les platines de fixació que es col�locaran sobre les bigues transversals. 

A l’Annex VI. Catàlegs d’aquest projecte es troba el catàleg del tancament de 
façana amb la informació i característiques del fabricant. 

2.7.3. Tancaments laterals 

Al igual que els tancaments frontals, el tancaments laterals seran de formigó 
prefabricat de 20 cm de gruix amb aïllant de poliestirè expandit de guix 6 cm. Les 
plaques tindran unes mides de 8,15 x 2m i 8,15 x 3 i tindran una col�locació 
vertical. Es col�locarà un placa de 2m, desprès una de 3, seguidament una de 2, i 
es repetirà el procediment. 

La fixació a les bigues transversal es farà mitjançant el perfil embegut de les 
plaques i les platines de fixació que es col�locaran sobre les bigues transversals. 

A l’Annex VI. Catàlegs d’aquest projecte es troba el catàleg del tancament de 
façana amb la informació i característiques del fabricant. 

Les unions de les plaques laterals i les plaques frontals es faran amb plaques de 
cantell rodó amb cantonera. 

2.7.4. Tancaments interiors 

El tancaments  interiors de la zona de recepció, oficines, i vestuaris es faran amb 
plaques de pladur de 30 cm de espessor i 2,50 m de altura. 

Aquestes estances disposaran de falsos sostres  també amb plaques de pladur. 
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Tots el pilars que quedin a la vista dins de la zona d’oficines, aniran també 
recoberts. 



 - 69 - 

2.8. Portes i finestres 

2.8.1. Portes 

La nau disposarà de 5 tipus de portes diferents,la d’entrada al recinte, les portes 
dels molls, la porta d’entrada a oficines, la porta d’entrada dels treballadors i tota 
la resta. 

La porta d’entrada al recinte serà una porta corredissa, amb possibilitat 
d’obertura manual i automàtica, de dos fulls amb barrots  rectangulars verticals i 
sòcol. Les seves mides seran 7 x 2.5 m. 

Les portes dels molls seran portes seccionals d’obertura manual i automàtica. 
Aquestes seran tipus sandwich compostes per perfils laminats d’acer i una 
espuma de poliuretà 

expandit.  Les seves mides seran de 3 x 3,5 m. 

La porta d’entrada a oficines serà de perfils d’alumini amb vidre, d’eix vertical i 
tindrà unes mides de 1 x 2,2 . 

La  porta d’accés dels treballadors serà d’acer de  doble full i tindrà unes mides 
de 1,6 x 2,2 m. 

La resta de portes, les de les oficines, els vestuaris i les que comuniquen ambdós 
recintes amb el magatzem, seran de fusta amb unes mides de 0,8 x 2,2 m. 

La posició de les portes es mostra en la documentació gràfica. 

2.8.2. Finestres 

La nau disposarà de dos tipus de finestres diferents, les de la planta baixa i les de 
la planta superior. 

Les finestres de la planta baixa seran d’un full i abatibles amb perfils d’alumini. 
Les seves mides seran 1,2 x 0,5 m 

Les finestres de la planta superior seran de corredisses amb perfils d’alumini i 
unes mides  de 1,2 x1,2 m. 

La posició de les finestres es mostra en la documentació gràfica. 



 - 70 - 

 

2.9. Escales, mur perimetral i zona de pàrking 

2.9.1. Escales 

 Les dues escales que existeixen a la nau seran prefabricades TRUMES de formigó 
HP-45, amb armadures d’acer passiu B500 SD. 

Aquestes seran iguals, estaran compostes de dos trams del tipus B, el primer 
tram amb replà superior, i el segon amb  replà inferior, ambdues amplades seran 
de 1,15 m i estaran compostes de 12 escalons de 16 cm d’altura cada un, amb 
un gruix E1 de 20 cm i E2 de 24 cm. La resta de paràmetres de les escales son 
fixes y els dona el fabricant. 

Per més informació, veure catàleg de l’annex. 

2.9.2.  Mur perimetral 

Es col�locarà un mur perimetral resseguint el perímetre de la parcel�la format per 
blocs de formigó prefabricat amb un gruix de 20cm i fins una alçada de 0,50m. 
Seguidament es col�locarà una tanca metàl�lica fins a una altura de 2,5 m. 
Deixant l’espai per la porta d’entrada tal i com indica el plànol. 

2.9.3. Zona de Pàrking 

Es preveurà la construcció de dos zones de pàrking a l’interior de la parcel�la. 

La primera serà a la part frontal de la nau i tindrà set places de 2,5x 4 m, 
aquesta estarà destinada per als propietaris i clients. 

La segona zona estarà a la part posterior de la nau i tindrà onze places de 2,5 x 4 
m, destinada per al treballadors. 
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CAPÍTOL 3:MEMÒRIA 

CÀLCULS 

ESTRUCTURALS 

 

3.1. Introducció 
El càlcul de l’estructura i la fonamentació s’ha realitzat tant a mà mitjançant un 
full d’ Excel, com amb un software especialitzat, com és el Cype. 

El càlcul a mà s’ha realitzat seguint els coneixements adquirits durant tota la 
carrera en assignatures com Mecànica, Elasticitat, Tecnologia de les 
construccions industrials, Enginyeria del terreny i fonamentacions, etc; juntament 
amb el seguiment de la normativa. Aquest càlcul ha permès aprofundir en el 
tema, posar en practica i anar un punt més enllà dels coneixements ja adquirits. 
Cal dir però, que el càlcul realitzat ha estat orientatiu, ja que s’ha fet element a 
element, i no com un conjunt. Per a poder fer el càlcul com a conjunt hagués 
estat necessari solucionar un sistema matricial de tantes dimensions com numero 
de barres té l’estructura. Per aquest motiu s’ha fet el càlcul més acurat amb el 
software Cype. 

Cal dir, que les solucions finals adoptades són les extretes del càlcul optimitzat 
de Cype. 
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3.2. Càlcul corretges 
Per  a la determinació de les corretges s’ha realitzat un càlcul previ orientatiu a 
mà amb un full d’ Excel  seguint la norma NBE EA-95, aquest full permet elegir 
un perfil IPE i comprovar si compleix la norma anteriorment citada  . Desprès es 
realitzarà el càlcul optimitzat amb el software Nou Metall 3D de Cype. 

3.2.1. Distribució de les corretges 

La distribució de les corretges ve determinada pel material de la coberta elegit. 
Aquest, plaques de fibrociment, requereix una separació de corretges entre 1,10 i 
1,30 m, per aquest motiu la separació entre corretges serà de 1,2m. 

 

Figura 1. Distribució de les corretges. 

 

3.2.2. Carregues aplicades 

Pes propi : El full d’ Excel té incorporada una taula dinàmica que et treu el pes 
propi de la corretja a comprovar. En el cas de la corretja escollida amb aquest 
full, IPE 120, el pes és de Pp = 0,104 kN/m 

 

Pes de la coberta: La coberta elegida,  plaques de fibrociment, té un pes vertical 
de Pc = 0,18 kN/m2 

 
Sobrecarrega de neu: Segons el document DB SE-AE del “Codigo tecnico de la 
edificación” la sobrecarrega de neu a aplicar és de Pn = 0,6 kN/m2 . Corresponent 
a la zona 2 a 400m d’altura, dades geogràfiques de la ciutat d’Igualada. 
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Sobrecarrega de vent: Al ser aquest un càlcul orientatiu, i tenint en compte que 
la carga del vent es una carrega complexa amb moltes hipòtesis i direccions, no 
la tindrem en compte. 

3.2.3. Ponderació de les carregues 

Tal i com indica la norma utilitzada per a aquest càlcul orientatiu les carregues 
anteriorment citades tenen una ponderació descrita en la següent taula. 

 

Taula 1. Coeficients de ponderació 

Tipus accions Coeficient de ponderació 

Accions constants 1,33 

Vent 1,33 

Neu 1,5 

 

3.2.4. Càlcul realitzat 

Tal i com s’ha dit, el full d’ Excel realitza la comprovació de resistència i de 
deformació de la corretja escollida. En el nostre cas la primera corretja que 
compleix ambdues comprovacions es de perfil IPE 120, els càlculs aniran 
destinats a aquesta comprovació. 

  

Comprovació resistència 

Per començar, realitzarem el càlcul de la carrega permanent corresponent a la 
suma del pes propi i el pes de la coberta. 

 mkNSPPC ccpp /32,02,118,0104,0 =⋅+=⋅+=  (1)                      

                  

on: 

Cp: Carrega permanent 

Pp: Pes propi corretja 

Pc: Pes coberta 

Sc: Separació entre corretges 

 

A continuació calculem la carrega de la neu. 

  

 mkNSPC cnn /70,015cos2,16,0cos =⋅⋅=⋅⋅= oα  (2) 
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on: 

Cn: Carrega de neu 

Pn: Pes de la neu segons CTE 

α: Angle d’inclinació de la coberta 

 

Un cop calculades totes les carregues que actuen, procedirem al càlcul de la 
carrega ponderada q*, que posteriorment descompondrem en els dos eixos de  la 
corretja. 

 mkNCCq np /47,15,17,033,132,05.133,1 =⋅+⋅=⋅+⋅=∗
 (3) 

                      

Figura 2. Descomposició de la carrega 

 mkNqqx /38,015sin47,1sin =⋅=⋅= ∗∗ oα  (4)                        

 mkNqqy /42,115cos47,1cos =⋅=⋅= ∗∗ oα  (5)  

                          

              

Seguidament calcularem els moments en ambdós eixos, que ens serviran per a la 
comprovació final. 

 

 

 mkNsqkM yx /36,7742,11058,0 22
1 =⋅⋅=⋅⋅= ∗∗

 (6)                   

 kN 60,59 /36,0
2

7
38,00778,0

22

2 ==






⋅⋅=






⋅⋅= ∗∗ mkN
n

s
qkM xy  (7)                     

on: 

Mx
*: Moment eix x 

My
*: Moment eix y 

K1,2: Coeficients que depenen del numero de vans veure la taula 2 

s: Separació dels pòrtics 

n: numero de vans en un mateix faldó. 
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Taula 2. Coeficients de ponderació. 

Nº de vans (m) 
Coeficients 

1 2 3 4 5 6 o més 

k1 0,125 0,125 0,1 0,1071 0,1052 0,1058 

n=1 0,125 0,125 0,1 0,1071 0,1052 0,1058 

n=2 0,125 0,072 0,077 0,077 0,077 0,077 

n=3 0,025 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 
k2 

n=4 0,071 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 

k3 6,2 2,48 3,22 3,01 3,07 3,05 

 

Un cop tenim el moments ja podem fer la comprovació de la resistència: 

 

 u
y

y

x

x

W

M

W

M σσ ≤+=
∗∗

∗
max  (8)           

on: 

Wx: Mòdul resistent elàstic respecte eix x 

Wy: Mòdul resistent elàstic respecte eix y 

max
∗σ : Tensió màxima 

σ u: Tensió admissible 

 

 210000180229
0000086,0

36,0

000053,0

36,7
max ≤=+=∗σ  (9) 

 

 Compleix 

Comprovació deformació 

 

Per a la realització d’aquesta comprovació s’ha de complir la següent equació: 

 

 250//4
3max lIsqk xy ≤⋅⋅=δ  (10)                           

 

on: 

δmax: Fletxa màxima en cm 

k3: Coeficient que depèn del numero de vans. Veure taula 2 
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qy: Carrega de servei en t/m 

s: Separació dels pòrtics en m 

Ix: Moment d’inèrcia de l’eix x cm4 

l: Longitud de la corretja en cm 

 

Necessitem abans de fer la comprovació, calcular la carrega de servei, que serà 
la suma de totes les carregues verticals sense ponderar. 

 

 

 ( ) ( ) mtCCq npy /098,015cos03,007,0cos =⋅+=⋅+= oα   (11)             

 

Un cop ja tenim la carrega de servei ja podem fer la comprovació de la 
deformació 

 

 8,2250/626,2318/7098,005,3 4
max =≤=⋅⋅=δ   (12)                      

 

 Compleix
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3.3. Càlcul Bigues 
En aquest apartat es fa un càlcul orientatiu previ al càlcul optimitzat amb Cype 
de cada una de les diferents bigues de l’estructura amb l’ajut d’un full d’ Excel 
que et permet elegir un perfil i comprovar si compleix les condicions de 
resistència a tallant, flector i la fletxa màxima.  

 

3.3.1. Càlcul  biga horitzontal superior 

Les bigues que anomeno horitzontals superiors són qualsevol de les bigues 
recolzades en els pilars del pis superior  que segueixen l’eix y de la nau, mesuren 
6,25m. Marcades en color taronja en el dibuix següent. El càlcul que descriurem 
a continuació serà amb un perfil IPE 220. 

Figura 3. Biga horitzontal superior 

 

Carregues aplicades 

La única carrega aplicada en aquesta biga es el pes propi de la barra. Pp = 
0,362kN/m 

 

Càlcul realitzat 

Començarem el càlcul obtenint els esforços màxims als que està sotmesa la 
barra. 

Axil: 

N = 0 kN. No té cap esforç axil. 

Tallant: 

 

 kN 1,13  /26,25 · 0,362  L/2 ·P  V pmaxz, ===  (1)                    
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Moment flector: 

 

 kNm 1,77   8 / 6,25 · 0,362  8 / L ·P  M 22
 pmaxy, ===  (2)                       

 

Un cop tenim els esforços farem la comprovació de la resistència a flexió i tallant, 
les farem per separat ja que quan la flexió és màxima, el tallant és nul, i al 
reves. A més el tallant de càlcul al qual està sotmesa la barra es menor que la 
meitat de la resistència de la secció a tallant 

 

- Resistència a flexió  

 

 2max,
max, /20,7014

000252,0

77,1
mkN

W

M

y

y
M ===σ    (3)                      

 2
, /140000

5,1

210000
mkN

FS
adm

madm ===
σσ  (4) 

 

Per tant, Mmadm ,max, σσ >  Compleix. 

 

- Resistència a tallant 

 

 2max,
max, /53,1509

0013,0

313,13
mkN

A

V

v

z
V =⋅=

⋅
=σ  (5) 

on:  

Av : Area de l’alma del perfil→ 2
v m 0,0013  0,0059 · 0,220  A ==  

 

 2
, /140000

5,1

210000
mkN

FS
adm

madm ===
σσ  (6) 

 

Per tant, Vmadm max, σσ >  Compleix. 

 

- Comprovació fletxa 

La fletxa màxima permesa per a aquesta biga es de L/300. 
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  m 2,08  625/300 L/300 ==   (7) 

La fletxa de la biga serà: 

 

 cm
IE

Lq
12,0

27702100000384

625362,05

384

5 44

max =
⋅⋅

⋅⋅=
⋅⋅

⋅⋅=δ  (8) 

 

            Compleix 

 

3.3.2. Càlcul  biga horitzontal inferior 

Les bigues que anomeno horitzontals inferiors són qualsevol de les bigues 
recolzades en el centre dels pilars d’un mateix pòrtic  que segueixen l’eix y de la 
nau, mesuren 6,25m. Sustenten el pes del forjat i de les prestatgeries Marcades 
en color taronja en el dibuix següent. El càlcul que descriurem a continuació serà 
amb un perfil IPE 330. 

Figura 4. Biga horitzontal inferior. 

 

Carregues aplicades 

Pes propi: El pes propi de la barra és: Pp = 0,491kN/m 

Pes forjat: El pes del forjat s’ha distribuït entre tots els metres de barra que el 
recolzen, per tant, el pes per metre lineal de forjat serà: Pf = 13,2 kN/m. 

Pes prestatgeries: El pes de les prestatgeries s’ha distribuït de igual forma que el 
pes del forjat, per tant, el pes de les prestatgeries serà. Ppres = 5,7 kN/m 

 

Càlcul realitzat 

Començarem el càlcul obtenint els esforços màxims als que està sotmesa la 
barra. 

300max

L<δ
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Axil:  

N = 0 kN. No té cap esforç axil. 

 

Tallant: 

 kN 60,59  6,25/2 · 5,7)  13,2  (0,491  )·L/2P P (P V presfpmax z, =++=++=    (9)     

 

Moment flector: 

      

 kNm. 94,68 8 / 6,25 · 5,7)  13,2  (0,491  8 / L · )P P (P  M 22
presfpmaxy, =++=++=  (10) 

 

Un cop tenim els esforços farem la comprovació de la resistència a flexió i tallant, 
les farem per separat ja que quan la flexió és màxima, el tallant és nul, i al 
reves. A més el tallant de càlcul al qual està sotmesa la barra es menor que la 
meitat de la resistència de la secció a tallant 

 

- Resistència a flexió  

  2max,
max, /132794,69

0,000713

68,94
mkN

W

M

y

y
M ===σ  (11) 

 2
, /140000

5,1

210000
mkN

FS
adm

madm ===
σσ  (12) 

 

Per tant, Mmadm ,max, σσ >  Compleix. 

 

- Resistència a tallant 

 

  2max,
max, /60,60

0024,0

 360,593
mkN

A

V

v

z
V =⋅=

⋅
=σ  (13) 

 

on:  

Av : Area de l’alma del perfil→ 2
v m 0,0024  0,075 · 0,330  A ==  
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 2
, /140000

5,1

210000
mkN

FS
adm

madm ===
σσ  (14) 

 

Per tant, Vmadm max, σσ >  Compleix. 

 

- Comprovació fletxa 

 

La fletxa màxima permesa per a aquesta biga es de L/300. 

 

m 2,08  625/300 L/300 ==  

La fletxa de la biga serà: 

 

 cm
IE

Lq
56,1

117702100000384

625391,195

384

5 44

max =
⋅⋅

⋅⋅=
⋅⋅

⋅⋅=δ   (15)                   

 

             Compleix 

 

 

3.3.3. Càlcul  biga transversal superior 

Les bigues que anomeno transversal superiors són qualsevol de les bigues 
recolzades en els pilars del pis superior  que segueixen l’eix x de la nau, mesuren 
7m. Marcades en color taronja en el dibuix següent. El càlcul que descriurem a 
continuació serà amb un perfil IPE 300. 

Figura 5. Biga transversal superior. 

300max

L<δ
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Carregues aplicades 

La única carrega aplicada en aquesta biga es el pes propi de la barra. Pp = 
0,422kN/m 

 

Càlcul realitzat 

Començarem el càlcul obtenint els esforços màxims als que està sotmesa la 
barra. 

 

Axil: 

N = 0 kN. No té cap esforç axil. 

Tallant: 

 kN 1,48  2 / 7 · 0,422  2 / L ·P  V pmaxz, ===   (16)                      

Moment flector: 

 kNm. 2,58  8 / 7 · 0,422  8/ L · P  M 2 2
pmaxy, ===  (17) 

 

Un cop tenim els esforços farem la comprovació de la resistència a flexió i tallant, 
les farem per separat, ja que quan la flexió és màxima, el tallant és nul, i al 
reves. A més el tallant de càlcul al qual està sotmesa la barra es menor que la 
meitat de la resistència de la secció a tallant 

 

- Resistència a flexió  

 2max,
max, /4640,48

0,000557

58,2
mkN

W

M

y

y
M ===σ  (18)                     

 2
, /140000

5,1

210000
mkN

FS
adm

madm ===
σσ  (19)                           

Per tant, Mmadm ,max, σσ >  Compleix. 

 

- Resistència a tallant 

 

 2max,
max, /1201,05

0021,0

313,13
mkN

A

V

v

z
V =⋅=

⋅
=σ   (20)                              

on:  

 

Av : Area de l’alma del perfil 
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 2
, /140000

5,1

210000
mkN

FS
adm

madm ===
σσ  (21)                                       

 

Per tant, Vmadm max, σσ >  Compleix. 

 

- Comprovació fletxa 

 

La fletxa màxima permesa per a aquesta biga es de L/300. 

 

 m 2,33  700/300 L/300 ==  (22) 

 

La fletxa de la biga serà: 

 

 cm
IE

Lq
08,0

83602100000384

700422,05

384

5 44

max =
⋅⋅

⋅⋅=
⋅⋅

⋅⋅=δ  (23)                                  

 

            Compleix 
300max

L<δ
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3.3.4. Càlcul  biga transversal inferior 

Les bigues que anomeno transversal inferiors són qualsevol de les bigues 
recolzades en el centre dels pilars d’un mateix pòrtic i  que segueixen l’eix x de la 
nau, mesuren 7m. Sustenten el pes del forjat i de les prestatgeries. Marcades en 
color taronja en el dibuix següent. El càlcul que descriurem a continuació serà 
amb un perfil IPE 360. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Biga transversal inferior 

 

Carregues aplicades 

Pes propi: El pes propi de la barra és: Pp = 0,571kN/m 

Pes forjat: El pes del forjat s’ha distribuït entre tots els metres de barra que el 
recolzen, per tant, el pes per metre lineal de forjat serà: Pf = 13,2 kN/m. 

Pes prestatgeries: El pes de les prestatgeries s’ha distribuït de igual forma que el 
pes del forjat, per tant, el pes de les prestatgeries serà. Ppres = 5,7 kN/m 

 

Càlcul realitzat 

Començarem el càlcul obtenint els esforços màxims als que està sotmesa la 
barra. 

 

Axil: 

 N = 0 kN. No té cap esforç axil. 

Tallant: 

 kN 68,15  /27 · 5,7)  13,2  (0,571  )·L/2P P (P  V presfpmaxz, =++=++=  (24) 

Moment flector:  
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 kNm. 119,26 8 / 7 · 5,7)  13,2  (0,571  8 / L · )P P (P  M 22
presfpmaxy, =++=++=   (25) 

 

Un cop tenim els esforços farem la comprovació de la resistència a flexió i tallant, 
les farem per separat ja que quan la flexió és màxima, el tallant és nul, i al 
reves. A més el tallant de càlcul al qual està sotmesa la barra es menor que la 
meitat de la resistència de la secció a tallant 

 

- Resistència a flexió  

 

 2max,
max, /131924,64

0,000904

26,119
mkN

W

M

y

y
M ===σ   (26) 

 2
, /140000

5,1

210000
mkN

FS
adm

madm ===
σσ  (27)   

 

Per tant, Mmadm ,max, σσ >  Compleix. 

 

- Resistència a tallant 

 2max,
max, /40984,95

0029,0

 368,153
mkN

A

V

v

z
V =⋅=

⋅
=σ   (28)    

on:  

Av : Area de l’alma del perfil 

 

 2
, /140000

5,1

210000
mkN

FS
adm

madm ===
σσ  (29)               

 

Per tant, Vmadm max, σσ >  Compleix. 

 

- Comprovació fletxa 

 

La fletxa màxima permesa per a aquesta biga es de L/300. 

 m 2,33  700/300 L/300 ==  (30) 
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La fletxa de la biga serà: 

 cm
IE

Lq
78,1

162702100000384

700471,195

384

5 44

max =
⋅⋅

⋅⋅=
⋅⋅

⋅⋅=δ  (31)    

 

            Complei
300max

L<δ
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3.3.5. Càlcul  biga diagonal 

Les bigues que anomeno diagonal són qualsevol de les bigues recolzades en un 
costat pels pilars exteriors laterals del pis superior, i per l’altre amb una altre 
biga diagonal. Són inclinades 15°, segueixen l’eix y de la nau i mesuren 12,94 m. 
La seva funció es recolzar les corretges. Marcades en color taronja en el dibuix 
següent. El càlcul que descriurem a continuació serà amb un perfil IPE 240. 

Figura 7. Biga diagonal. 

 

Carregues aplicades 

Pes propi: El pes propi de la barra és: Pp = 0,307 kN/m 

Pes transmès per les corretges: la biga horitzontal que estem estudiant tindrà 
onze carregues puntuals que corresponen a la meitat de la carrega transmesa 
per cada corretja. La carrega d’una corretja ve dinàmicament del full d’ Excel del 
càlcul de la corretja . La carrega total serà doncs,  

 

 kN 5,39   2 / 0,98 11·   2 / C · 11  P corcors ===  (32)                      

 

 

 

Càlcul realitzat 

Començarem el càlcul obtenint els esforços màxims als que està sotmesa la 
barra. 

 

Axil: 

 
Ν 1,21 = 15°  ⋅ 2)] / (5,39 + 2) / 12,94 ⋅ [(0,307 =

=+=

ksin

  sin  · 2)] / (P  2) / L · [(P  N corsp α
  (33)                 
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Tallant:       

 
Ν 4,52 = 15°  ⋅ 2)] / (5,39 + 2) / 12,94 ⋅ 307=

=+=

kcos[(0, 

  cos · 2)] / (P  2) / L · [(P  V corspmaxz, α
    (34)                           

 

 

Moment flector:      

 

 
kNm. 23,87  2 / 12,94 ·  /25,39  8/ 12,94 · 0,307 

 2 / L ·  /2P  8 / L · P  M
 2

cors
2

pmaxy,

=+=

=+=
    (35)                       

 

Un cop tenim els esforços farem la comprovació de la resistència a flexió i tallant, 
les farem per separat ja que quan la flexió és màxima, el tallant és nul, i al 
reves. A més el tallant de càlcul al qual està sotmesa la barra es menor que la 
meitat de la resistència de la secció a tallant. En aquest cas també hi ha un 
esforç axil a la barra, però la  no la tenim en compte , ja que la carrega és molt 
menor que el flector. 

 

- Resistència a flexió  

 

 2max,
max, /73703,47

0,000324

87,23
mkN

W

M

y

y
M ===σ      (36)               

 2
, /140000

5,1

210000
mkN

FS
adm

madm ===
σσ   (37)   

 

Per tant, Mmadm ,max, σσ >  Compleix. 

 

- Resistència a tallant 

 

 2max,
max, /5266,25

0,0015

 352,43
mkN

A

V

v

z
V =⋅=

⋅
=σ   (38)    

 

on:  

Av : Area del alma del perfil → 2
v m 0,0015  0,0062 · 0,240  A ==  
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 2
, /140000

5,1

210000
mkN

FS
adm

madm ===
σσ  (39)   

 

Per tant, Vmadm max, σσ >  Compleix. 

 

- Comprovació fletxa 

 

La fletxa màxima permesa per a aquesta biga es de L/300. 

 

 m 4,31  12,94/300 L/300 ==  (40) 

 

 

La fletxa de la biga serà: 

 

 cm
IE

Lq
24,3

162702100000384

1294724,05

384

5 44

max =
⋅⋅

⋅⋅=
⋅⋅

⋅⋅=δ  (41)      

 

            Compleix 

 
300max

L<δ
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3.4. Càlcul pilars 
S’ha realitzat un càlcul a mà orientatiu, abans del càlcul amb Cype, de les mides 
del pilars mitjançant un full d’ Excel. Aquest permet elegir mitjançant una taula 
dinàmica  un pilar de perfil IPE o HEB en qualsevol de les seves mides i 
comprovar les condicions de resistència i de vinclament. Pera aquest càlcul s’han 
escollit quatre pilars diferents representatius de la totalitat dels pilars de la nau, 
aquests són un pilar central, un frontal, un lateral i un cantoner. 

Figura 8. Diferents tipus de pilars. 

Carregues aplicades 

 

Pes propi: El full d’ Excel té incorporada una taula dinàmica que et permet elegir 
no nomes els pilars, sinó que tots i cada un dels elements estructurals de la nau, 
la qual cosa et permet saber el pes propi ( Pp) de cada un d’ells i et permet 
modificar el càlcul amb un sol clic sense la necessitat de refer-ho tot. 

 

Pes de la coberta: La coberta elegida,  plaques de fibrociment, té un pes vertical 
de Pc = 0,18 kN/m2. 

 

Pes del forjat: El pes del forjat, al ser un càlcul orientatiu, s’ha agafat de catàleg 
una mitjana dels pesos normals dels forjats en casos semblants. El pes serà de Pf 
= 4 kN/m2 . 

 

Pes de les prestatgeries:  S’ha de tenir en compte que el pis superior de la nau 
estarà ple de prestatgeries on es col�locaran palets amb caixes de roba. Les 
prestatgeries es composen de 10 palets en bateria a la planta baixa de la 
prestatgeria i 10 més a la part superior. El pes per metre quadrat de prestatgeria 
s’ha calculat mitjançant el pes de dos palets amb carrega completa i de la roba 
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que més pes té, això fa que aquesta carrega  a vegades estigui una mica 
majoritzada. El pes calculat és de Ppres = 4,5 kN/m2. 

 

Sobrecarrega de neu: Segons el document DB SE-AE del “Código técnico de la 
edificación” la sobrecarrega de neu a aplicar és de Pn = 0,6 kN/m2 . Corresponent 
a la zona 2 a 400m d’altura, dades geogràfiques de la ciutat d’Igualada. 

    

Sobrecarrega de vent: La  carrega del vent és una carrega complexa amb moltes 
direccions i hipòtesis diferents, el fet de que el càlcul dels pilars sigui orientatiu 
ha fet que només es consideri que actua de forma horitzontal en un dels laterals 
de  la nau amb un valor de 2/3 de la carrega establerta en el CTE per a la 
situació geogràfica de la nau, es a dir Cv = 0,34 kN/m2. L’elecció de d’aquesta 
hipòtesi ve donada per ser la més desfavorable.  
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3.4.1. Pilar central 

Com a pilar central en referim a qualsevol pilar interior de la nau i el càlcul 
realitzat s’ha fet buscant la posició i el moment de màxima carrega. 

 

Distribució  de les carregues 

S’ha considerat una area d’influència del pilar de 7m en direcció x i 6,25 m en 
direcció y. Totes les carregues que actuen en aquesta area d’influència es 

suposen absorbides pel pilar en qüestió. 

 

 

 

Figura 9. Distribució de les carregues del pilar central. 
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Càlcul realitzat 

Tal i com s’ha dit, el full d’ Excel realitza la comprovació de resistència i de 
vinclament del pilar escollit. En el nostre cas el primer pilar  que compleix 
ambdues comprovacions es de perfil HEB 240, els càlculs aniran destinats a 
aquesta comprovació. 

 

Dades de geometria 

A continuació s’exposen les dades de la geometria de la nau derivades de l’àrea 
d’influència del pilar a analitzar 

 

Mides area d’influència:  x = 7m  

    y = 6,25 m  

    z = 8,15 m 

    α = 15 ° 

Area influència:   Ai = 43,75 m2  

Area influència coberta: Aic= 45,29 m2 

Nº de corretges dins l’àrea: nº cor = 5 

 

Comprovació resistència 

Primer de tot analitzarem cada una de les carregues  repartides que intervenen, 
les transformarem en puntuals situades al centre de gravetat  i les traslladarem 
sobre el pilar a analitzar, obtenint un esforç, axil en la majoria del casos i tallant 
en el cas de la sobrecarrega del vent, i un moment flector puntual. 

 

- Carregues elements estructurals 

 

- Pilar (HEB 240):   

Carrega pilar:  

   Ν ==== k6,78  8,15 · 0,832   z · P  L · P  C pppppp    (1)                         

Aplicació: El punt d’aplicació està sobre el pilar, per tant , no crea 
cap moment flector. 

 

- Corretja (IPE 120): 

Carrega corretja:  

  ==== kN 3,64  5 · 7 · 0,104 cor  nº · x · P  cor  nº · L · P  C pcorcorpcorcor  (2) 
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Aplicació: Podria estar desplaçat cap a un del dos cantons però la 
carrega serà tant petita que la considerarem centrada sobre el pilar, 
per tant no crea moment flector. 

 

- Diagonal (IPE 220): 

Carrega diagonal:  

  =°=== kN 1,99   15 cos · 6,25 · 0,307   cos ·y  · P  L · P  C pdiadiapdiadia α   (3) 

Aplicació: El punt d’aplicació està sobre el pilar, per tant , no crea 
cap moment flector. 

 

- Horitzontal Superior (IPE 220): 

Carrega Horitzontal Sup.:  

  ==== KN 2,26  6,25 · 0,362 y  · P  L ·P  C phorshors phorshors   (4)                

Aplicació: El punt d’aplicació està sobre el pilar, per tant , no crea 
cap moment flector. 

 

- Horitzontal Inferior (IPE 330):  

Carrega Horitzontal Inf.:  

  ====   KN 3,07  6,25 · 0,491 y  · P  L · P C phoriihorphori hori   (5)               

Aplicació: El punt d’aplicació està sobre el pilar, per tant , no crea 
cap moment flector. 

 

- Transversal Superior (IPE 300): 

Carrega Interior Sup.:  

  ====   KN 2,95  7 · 0,422  x · P  L · P  C ptrastraspitrastras                        (6) 

Aplicació: El punt d’aplicació està sobre el pilar, per tant , no crea 
cap moment flector. 

 

- Transversal Inferior (IPE 360): 

Carrega Interior Inf.:  

  ====   KN 4,00  7 · 0,571  x · P  L · P C ptraitraiptraitrai                         (7) 

Aplicació: El punt d’aplicació està sobre el pilar, per tant , no crea 
cap moment flector. 
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- Carrega Coberta 

Carrega coberta:  

  ===     kN 8,15  45,29 · 0,18  A · P  C iccc  (8)   

                                                                                 

Aplicació: El punt d’aplicació està sobre el pilar, per tant , no crea cap 
moment flector. 

 

- Carrega Forjat 

Carrega forjat:  

  ===     kN 175  43,75 · 4  A · P  C iff   (9) 

                                                   

Aplicació: El punt d’aplicació està sobre el pilar, per tant , no crea cap 
moment flector. 

 

- Carrega Neu  

 Carrega neu:  

  ===     kN 27,18  45,29 · 0,6  A · P  C icnn    (10)                                         

Aplicació: El punt d’aplicació està sobre el pilar, per tant , no crea cap 
moment flector. 

 

- Carrega Vent:  

 Al ser un pilar central no hi ha carrega del vent. 

 

- Carrega Prestatgeries: 

S’ha de tenir en compte que l’àrea d’influència del pilar no és igual que 
l’àrea d’influència de les prestatgeries, ja que les prestatgeries necessiten 
d’un espai per entrar i treure els productes, per tant primer de tot es 
calcularà l’àrea de prestatgeries que com a màxim pot albergar l’àrea 
d’influència del pilar.  

Una prestatgeria mesura 10 m en l’eix x, però l’àrea d’influència del pilar 
es de 7m en x. Per tant aquest serà el màxim en x. Pel que fa al eix y 
nomes podrem posar dues prestatgeries amb la seva totalitat de longitud 
1,2m. 

 

 Area Prestatgeries:  

  ===     m 16,8  7 · 1,2 · 2 A · pres nº  A 2
max pres          (11) 

 Carrega prestatgeries :  
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  ===      kN 75,6  16,8 · 4,5  A ·P  C pres prespres                      (12) 

 

 Aplicació: El punt d’aplicació variarà segons on estiguin col�locades les 
prestatgeries. Per a càlcul agafarem la situació més desfavorable possible 
en cada un dels eixos.  

Per l’eix x, agafarem un distancia de: 

  ==      m 1,75 4 x /  x pres                            (13) 

ja que si considerem tota la carrega la prestatgeria, no podrà estar situada 
al extrem de l’àrea d’influència. 

Crearia un moment flector que seria : 

   ===      kNm 132,30  1,75 · 75,6   x· CM prespres xpres             (14) 

Per l’eix y actuarem igual que en l’eix x, la distancia que agafarem serà: 

  ==      m 1,56 4y /   y pres                                     (15) 

Crearia un moment flector que seria : 

     ===      kNm 118,13  1,56 · 75,6  y · CM prespres ypres          (16) 

A continuació es mostra una taula resum de tots els esforços axils, tallant i 
flectors que actuen en el pilar així com la seva suma. 

 

Taula 3. Resum esforços del pilar 

Carregues Axil [kN] Tallant [kN] Flector x [kNm] Flector y [kNm] 

Carrega forjat: 175,00 0,00 0,00 0,00 

Carrega prestatgeria: 75,60 0,00 132,30 118,13 

Carrega coberta: 8,15 0,00 0,00 0,00 

Carrega neu: 27,18 0,00 0,00 0,00 

Carrega corretja: 3,64 0,00 0,00 0,00 

Carrega horitzontal sup. 2,26 0,00 0,00 0,00 

Carrega interior sup. 2,95 0,00 0,00 0,00 

Carrega horitzontal inf. 3,07 0,00 0,00 0,00 

Carrega interior inf. 4,00 0,00 0,00 0,00 

Carrega diagonal 1,99 0,00 0,00 0,00 

Pes Propi: 6,78 0,00 0,00 0,00 

Carrega vent: 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total: 310,62 0,00 132,30 118,13 
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Seguidament identificarem cada un dels esforços totals de la taula anterior en 
cada un dels eixos de la nau: 

 

Taula 4. Esforços en els eixos 

Nx 0,00 Vxy 0,00 Mxy 0,00 

Ny 0,00 Vyz 0,00 Myz 118,13 

Nz 310,62 Vzx 0,00 Mzx 132,30 

 

Ara transformem les esforços en tensions en cada un del eixos. 

 

 2m125933kN/ 
0,000938

13,118
0 =+=+=

x

xx
x W

M

A

Nσ  (17)      

   kN/m0  2==
A

Vxy
xyτ   (18)                    

  2kN/m 141045
0,000327

30,132
0 =+=+=

y

yy
y W

M

A

N
σ  (19)      

                  kN/m 2==
A

Vxz
xzτ  (20)      

  2kN/m 29303,60
0106,0

62,310 =+=+=
z

zz
z W

M

A

Nσ  (21)          

  2kN/m0==
A

Vyz
yzτ    (22)     

                          

on: 

A: Area del perfil,  A = 0,0106 m2  

Wx: Mòdul resistent elàstic respecte eix x, Wx = 0,000938 m3 

Wy: Mòdul resistent elàstic respecte eix y , Wy = 0,000327 m3 

 

Un cop tenim calculats tots els esforços axils i tallants calculem les tensions 
principals i la tensió equivalent. En cada un del tres plans de l’espai. 
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Pla x-y 
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Pla x-z 
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Pla y-z 
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Un cop ja tenim la tensió equivalent ja podem comprovar que cap de les tres 
tensions equivalents comprovades supera la tensió admissible amb el coeficient 
de seguretat aplicat 

 

 2kN/m140000
5,1

210000 ==≤
FS

adm
eq

σσ    (29)                                            

 

134129=
xyeqσ kN/m2 < 140000 kN/ m2 Compleix 

114138=
xzeqσ  kN/ m2 < 140000 kN/ m2  Compleix 

128916=
yzeqσ  kN/ m2 < 140000 kN/ m2  Compleix 
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Comprovació vinclament 

 

Al ser l’estructura de la nau intraslacional la formula del vinclament marcada en 
el CTE és: 

 

 1
247,0)(364,02

265,0)(145,01

2121

2121 ≤
⋅⋅−+⋅−
⋅⋅−+⋅+

==
ηηηη
ηηηηβ

L

Lk  (30)                          

 

Per poder-la aplicar necessitem calcular primer els coeficients de distribució η1 i 
η2 

 
12111

1
1 kkkk

kk

c

c

+++
+

=η                                                (31)      

 
22212

2
2 kkkk

kk

c

c

+++
+

=η                                                (32) 

 

on: 

 

kc: Coeficient de rigidesa EI/L del tram de pilar analitzat.  

ki: Coeficient de rigidesa EI/L del següent tram en el nus i, nul en cas de no 
existir. 

kij: Coeficient de rigidesa eficaç de la biga en el nus i, posició j. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Imatge dels coeficients 
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Per a fer els càlculs s’ha de separar el pilar en dos trams , el tram superior, 
corresponent a la planta superior amb una z = 4,4 m  i el tram inferior, 
corresponent a la planta baixa amb una z = 3,75 m. A més s’ha de considerar 
que el vinclament pot ser en el eix x o en el eix y. 

 

Vinclament eix x: 

Tram superior: 

Kc : Tram pilar superior → 96
c 1087,1 4,4 / 9203102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K1: No hi ha un tram de pilar més amunt → K1= 0 

K2: Tram de pilar inferior →  96
2 1020,2 3,75 / 3920 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K11: Biga transversal superior → 96
11 1018,0 7 / 604 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K12: Biga transversal superior →  96
12 1018,0 7 / 604 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: Biga transversal inferior → 9
21 1031,0 7 / 1040 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===   

K22: Biga transversal inferior →  9
22 1031,0 7 / 1040 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  

 

 837,0
18,018,0087,1

087,1

12111

1
1 =

+++
+=

+++
+=

kkkk

kk

c

cη  (33) 

 867,0
31,031,020,287,1

20,287,1

22212

2
2 =

+++
+=

+++
+=

kkkk

kk

c

cη  (34) 

 

1879,0
867,0837,0247,0)867,0837,0(364,02

867,0837,0265,0)867,0837,0(145,01

247,0)(364,02

265,0)(145,01

2121

2121

≤=
⋅⋅−+⋅−
⋅⋅−+⋅+=

=
⋅⋅−+⋅−
⋅⋅−+⋅+==
ηηηη
ηηηηβ

L

Lk

 (35) 

   

 

Compleix 

 

Tram inferior: 

Kc : Tram pilar inferior →  96
c 1020,2 3,75 / 3920 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K1: Tram de pilar superior →  96
1 1087,1 4,4 / 9203102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K2: No hi ha un tram de pilar més avall.  

K11: Biga transversal inferior →  9
11 1031,0 7 / 1040 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K12: Biga transversal inferior →  9
12 1031,0 7 / 1040 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: No hi ha biga transversal →  K21 = 0 

K22: No hi ha biga transversal →  K22 = 0 
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 Compleix 

 

Vinclament eix y: 

Tram superior: 

 

Kc : Tram pilar superior →  9
c 1037,5 4,4 / 11260 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K1: No hi ha un tram de pilar més amunt → K1= 0 

K2: Tram de pilar inferior →  9
2 1030,6 3,75 / 11260 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K11: Biga horitzontal superior →  9
11 1093,0 6,25 / 2770 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K12: Biga horitzontal superior →  9
12 1093,0 6,25 / 2770 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: Biga horitzontal inferior →  9
21 1096,3  6,25 / 1170 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K22: Biga horitzontal inferior →  9
22 1096,3  6,25 / 1170 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  
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 Compleix 
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Tram inferior: 

Kc : Tram pilar inferior →  9
c 1030,6 3,75 / 11260 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K1: Tram de pilar superior →  9
1 1037,5 4,4 / 11260 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K2: No hi ha un tram de pilar més avall.  

K11: Biga horitzontal inferior →  9
11 1096,3  6,25 / 1170 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K12: Biga horitzontal inferior →  9
12 1096,3  6,25 / 1170 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: No hi ha biga horitzontal →  K21 = 0 

K22: No hi ha biga horitzontal →  K22 = 0 
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3.4.2. Pilar cantoner 

Com a pilar cantoner en referim a qualsevol dels quatre pilars dels extrems de la 
nau i el càlcul realitzat s’ha fet buscant la posició i el moment de màxima 
carrega. 

 

Distribució  de les carregues 

S’ha considerat una area d’influència del pilar de 3,5 m en direcció x i 3,125 m en 
direcció y. Totes les carregues que actuen en aquesta area d’influència es 
suposen absorbides pel pilar en qüestió. 

 

 

 

Figura 11. Distribució de les carregues 
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Càlcul realitzat 

Tal i com s’ha dit, el full d’ Excel realitza la comprovació de resistència i de 
vinclament del pilar escollit. En el nostre cas el primer pilar  que compleix 
ambdues comprovacions es de perfil HEB 260, els càlculs aniran destinats a 
aquesta comprovació. 

 

Dades de geometria 

A continuació s’exposen les dades de la geometria de la nau derivades de l’àrea 
d’influència del pilar a analitzar 

 

Mides area d’influència:  x = 3,5m  

    y = 3,125 m  

    z = 8,15 m 

    α = 15 ° 

Area influència:   Ai = 10,94 m2  

Area influència coberta: Aic= 11,32 m2 

Nº de corretges dins l’àrea: nº cor = 3 

 

Comprovació resistència 

 

Primer de tot analitzarem cada una de les carregues  repartides que intervenen, 
les transformarem en puntuals situades al centre de gravetat  i les traslladarem 
sobre el pilar a analitzar, obtenint un esforç, axil en la majoria del casos i tallant 
en el cas de la sobrecarrega del vent, i un moment flector puntual. 

 

- Carregues elements estructurals 

 

- Pilar (HEB 260):   

Carrega  

   Ν ==== k7,58  8,15 · 0,930   z · P  L · P  C pppppp  (1)   

                         

Aplicació: El punt d’aplicació està sobre el pilar, per tant , no crea 
cap moment flector. 

 

- Corretja (IPE 120): 

Carrega corretja: 

                 

  ==== kN 1,09  3 · 3,5 · 0,104 cor  nº · x · P  cor  nº · L · P  C pcorcorpcorcor           (2) 
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Aplicació:  El punt d’aplicació està desplaçat 1,75 m en l’eix x, i 1,56 
m en l’eix y respecte l’eix del pilar, per tant crea moment flector en 
ambdós eixos. 

                                    =⋅== kNmxCM corcorcorx 91,175,109,1·,                                 (3) 

  =⋅== kNmyCM corcorcory 71,156,109,1·,                                (4) 

 

- Diagonal (IPE 220): 

Carrega diagonal: 

    =°=== kN 0,99   15 cos · 3,125 · 0,307   cos ·y  · P  L · P  C pdiadiapdiardia α     (5) 

Aplicació: El punt d’aplicació està desplaçat 1,75 m en l’eix x 
respecte l’eix del pilar, per tant crea moment flector en aquest eix. 

                                   =⋅== kNmxCM diadiadiax 74,175,199,0·,                                 (6) 

 

- Horitzontal Superior (IPE 220): 

Carrega Horitzontal Sup.:  

                             ==== KN 1,13  3,125 · 0,362 y  · P  L ·P  C phorshors phorshors            (7) 

Aplicació: El punt d’aplicació està desplaçat 1,75 m en l’eix x 
respecte l’eix del pilar, per tant crea moment flector en aquest eix. 

                                =⋅== kNmxCM horshorshorsx 98,175,113,1·,                                 (8) 

 

- Horitzontal Inferior (IPE 330): 

Carrega Horitzontal Inf.:  

                            ====   KN 1,53  3,125 · 0,491 y  · P  L · P C phoriihorphori hori           (9) 

Aplicació: El punt d’aplicació està desplaçat 1,75 m en l’eix x 
respecte l’eix del pilar, per tant crea moment flector en aquest eix. 

                               =⋅== kNmxCM horihorihorix 69,275,153,1·,                              (10) 

- Transversal Superior (IPE 300): 

Carrega Interior Sup.:  

                               ====   KN 1,48  3,5 · 0,422  x · P  L · P  C ptrasstrasptrastras                   (11) 
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Aplicació: El punt d’aplicació està desplaçat 1,56 m en l’eix y 
respecte l’eix del pilar, per tant crea moment flector en aquest eix. 

                                     =⋅== kNmxCM y 31,256,148,1· trastrastras,                             (12) 

- Transversal Inferior (IPE 360): 

Carrega Interior Inf.: 

                                ====   KN 2,00  3,5 · 0,571  x · P  L · P C ptraitraiptrai  trai                  (13) 

Aplicació: El punt d’aplicació està desplaçat 1,56 m en l’eix y 
respecte l’eix del pilar, per tant crea moment flector en aquest eix. 

                                     =⋅== kNmxCM y 12,356,100,2· traitraitrai,                            (14) 

- Carrega Coberta 

Carrega coberta:  

                                       ===     kN 2,04  11,32 · 0,18  A · P  C iccc                               (15) 

Aplicació: El punt d’aplicació està desplaçat 1,75 m en l’eix x, i 1,56 m en 
l’eix y respecte l’eix del pilar, per tant crea moment flector en ambdós 
eixos. 

                                     =⋅== kNmxCM cccx 57,375,104,2·,                                   (16) 

                                    =⋅== kNmyCM cccy 18,356,104,2·,                                    (17) 

- Carrega Forjat 

Carrega forjat: 

                                      ===     kN 43,75  10,94 · 4  A · P  C iff                                   (18) 

Aplicació: El punt d’aplicació està desplaçat 1,75 m en l’eix x, i 1,56 m en 
l’eix y respecte l’eix del pilar, per tant crea moment flector en ambdós 
eixos. 

                                     =⋅== kNmxCM fffx 56,7675,175,43·,                              (19) 

                                    =⋅== kNmyCM fffy 36,6856,175,43·,                              (20) 

- Carrega Neu  

 Carrega neu:  

                                         ===     kN 79,6 11,32 · 0,6  A · P  C icnn                        (21) 

Aplicació: El punt d’aplicació està desplaçat 1,75 m en l’eix x, i 1,56 m en 
l’eix y respecte l’eix del pilar, per tant crea moment flector en ambdós 
eixos. 
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                                         =⋅== kNmxCM nfnx 89,1175,179,6·,                            (22) 

                                         =⋅== kNmyCM nfny 62,1056,179,6·,                            (23) 

- Carrega Vent:  

 Carrega vent:  

                         =⋅⋅=⋅==     kN 83,815,8125,335,0 zy · 0,35  A · C  C xl,vxv,              (24) 

                          =⋅⋅=⋅==     kN 88,915,85,335,0 z x· 0,35  A · C  C yl,vyv,                (25) 

Aplicació: El punt d’aplicació està centrat, però crea moment flector en 
ambdós eixos perquè és una carrega perpendicular. El flector màxim serà: 

                                 =⋅== kNmzCM xvvx 98,3508,483,82/·,,                                 (26) 

                                =⋅== kNmzCM yvvy 30,4008,488,92/·,,                                 (27) 

- Carrega Prestatgeries: 

S’ha de tenir en compte que l’àrea d’influència del pilar no és igual que 
l’àrea d’influència de les prestatgeries, ja que les prestatgeries necessiten 
d’un espai per entrar i treure els productes, per tant primer de tot es 
calcularà l’àrea de prestatgeries que com a màxim pot albergar l’àrea 
d’influència del pilar.  

Una prestatgeria mesura 10 m en l’eix x, però l’àrea d’influència del pilar 
es de 3,5m en x. Per tant aquest serà el màxim en x. Pel que fa al eix y 
nomes podrem posar una prestatgeria amb la seva totalitat de longitud 
1,2m. 

 

 Area Prestatgeries:  

                                 ===     m 4,2  3,5 · 1,2 · 1 A · pres nº  A 2
max pres                           (28) 

 Carrega prestatgeries :  

                                     ===      kN 18,9 4,2 · 4,5  A ·P  C pres prespres                             (29) 

 Aplicació: El punt d’aplicació variarà segons on estiguin col�locades les 
prestatgeries. Per a càlcul agafarem la situació més desfavorable possible 
en cada un dels eixos.  

Per l’eix x, agafarem un distancia de: 

 ==      m 0,88 4 x /  x pres  

ja que si considerem tota la carrega la prestatgeria, no podrà estar situada 
al extrem de l’àrea d’influència. 

Crearia un moment flector que seria : 



 Nau industrial i instal·lacions per a la producció i logística d’una empresa tèxtil 

 - 109 - 

                           =⋅==      kNm 16,54  0,8818,9   x· CM prespres xpres                            (30) 

Per l’eix y actuarem igual que en l’eix x, la distancia que agafarem serà: 

 ==      m 0,78 4y /   y pres  

Crearia un moment flector que seria : 

                             ===      kNm 14,77  0,78 · 18,9  y · CM prespres ypres                          (31) 

A continuació es mostra una taula resum de tots els esforços axils, tallant i 
flectors que actuen en el pilar així com la seva suma. 

Taula 5. Resum d’esforços 

Carregues Axil [kN] Tallant [kN] Flector x [kNm] Flector y [kNm] 

Carrega forjat: 43,75 0,00 76,56 68,36 

Carrega prestatgeria: 18,90 0,00 16,54 14,77 

Carrega coberta: 2,04 0,00 3,57 3,18 

Carrega neu: 6,79 0,00 11,89 10,62 

Carrega corretja: 1,09 0,00 1,91 1,71 

Carrega horitzontal sup. 1,13 0,00 1,98 0,00 

Carrega transversal sup. 1,48 0,00 0,00 2,31 

Carrega horitzontal inf. 1,53 0,00 2,69 0,00 

Carrega transversal inf. 2,00 0,00 0,00 3,12 

Carrega diagonal 0,99 0,00 1,74 0,00 

Pes Propi: 7,58 0,00 0,00 0,00 

Carrega vent: 0,00 9,89 35,98 40,30 

Total: 109,55 9,89 152,85 144,36 

 

Seguidament identificarem cada un dels esforços totals de la taula anterior en 
cada un dels eixos de la nau: 

Taula 6. Esforços en els eixos. 

Nx 0,00 Vxy 9,89 Mxy 0,00 

Ny 0,00 Vyz 0,00 Myz 152,85 

Nz 109,55 Vzx 0,00 Mzx 144,36 

 

Ara transformem les esforços en tensions en cada un del eixos. 
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                           2kN/m 125529
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0 =+=+=
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xx
x W

M
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Nσ                             (32) 

                                  2838kN/m
0118,0

89,9 ===
A

Vxy
xyτ     (33)  

                                         

                        2kN/m 132912
0,000395

36,144
0 =+=+=

y

yy
y W

M

A

N
σ  (34) 

                          

                                           2kN/m0==
A

Vxz
xzτ  (35)      

                                                  

                             2kN/m 9283,80
0118,0

55,109 =+=+=
z

zz
z W

M

A

Nσ                              (36)      

                                         2kN/m0==
A

Vyz
yzτ   (37) 

                                                        

 

on: 

 

A: Area del perfil,  A = 0,0118 m2  

Wx: Mòdul resistent elàstic respecte eix x, Wx = 0,00115 m3 

Wy: Mòdul resistent elàstic respecte eix y , Wy = 0,000395 m3 

 

Un cop tenim calculats tots els esforços axils i tallants calculem les tensions 
principals i la tensió equivalent. En cada un del tres plans de l’espai. 

 

Pla x-y 
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kN/m 125435=σ  
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Pla x-z 
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Pla y-z 

 

 

=+






 +±+=

=+






 +
±

+
=

2
2

2

2

2,1

0
2

9283,8132912

2

9283,8132912

22 yz
zyzy τ

σσσσ
σ

 (42) 

 
2

1
/ 132912 mkN=σ     2

2
/ 8,2839 mkN=σ  
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/1285228,92831329128,9283132912 mkN
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=⋅−+= σσσσσ
 (43) 

 

Un cop ja tenim la tensió equivalent ja podem comprovar que cap de les tres 
tensions equivalents comprovades supera la tensió admissible amb el coeficient 
de seguretat aplicat 
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 2mkN/ 140000
5,1

210000 ==≤
FS

adm
eq

σσ  (44) 

 

1329387=
xyeqσ kN/m2 < 140000 kN/ m2  Compleix 

121154=
xzeqσ  kN/ m2 < 140000 kN/ m2  Compleix 

128522=
yzeqσ  kN/ m2 < 140000 kN/ m2 Compleix 
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     Comprovació vinclament 

Al ser l’estructura de la nau intraslacional la formula del vinclament marcada en 
el CTE és: 

 

 1
247,0)(364,02

265,0)(145,01

2121

2121 ≤
⋅⋅−+⋅−
⋅⋅−+⋅+

==
ηηηη
ηηηηβ

L

Lk  (45) 

Per poder-la aplicar necessitem calcular primer els coeficients de distribució η1 i 
η2 

 
12111

1
1 kkkk

kk

c

c

+++
+

=η    (46)                           

 
22212

2
2 kkkk

kk

c

c

+++
+

=η  (47) 

on: 

kc: Coeficient de rigidesa EI/L del tram de pilar analitzat.  

ki: Coeficient de rigidesa EI/L del següent tram en el nus i, nul en cas de no 
existir. 

kij: Coeficient de rigidesa eficaç de la biga en el nus i, posició j. 

 

 

Figura 12. Imatge dels coeficients 
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Per a fer els càlculs s’ha de separar el pilar en dos trams , el tram superior, 
corresponent a la planta superior amb una z = 4,4 m  i el tram inferior, 
corresponent a la planta baixa amb una z = 3,75 m. A més s’ha de considerar 
que el vinclament pot ser en el eix x o en el eix y. 

 

Vinclament eix x: 

Tram superior: 

 

Kc : Tram pilar superior → 96
c 1044,2 4,4 / 5130102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K1: No hi ha un tram de pilar més amunt → K1= 0 

K2: Tram de pilar inferior → 96
2 1087,2 3,75 / 5321 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K11: No hi ha biga transversal superior esquerre. → K11 = 0 

K12: Biga transversal superior → 96
12 1036,0 3,5 / 604 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: No hi ha biga transversal inferior esquerre. → K21 = 0 

K22: Biga transversal inferior → 9
22 1062,0 3,5 / 1040 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  
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+++
+=

+++
+

=
kkkk

kk

c

cη  (49) 
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=
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L

Lk

 (50)       

 Compleix 

 

Tram inferior: 

Kc : Tram pilar inferior → 96
c 1087,2 3,75 / 5321 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K1: Tram de pilar superior → 96
1 1044,2 4,4 / 5130102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K2: No hi ha un tram de pilar més avall. → K2 = 0 

K11: No hi ha biga transversal superior esquerre. → K11 = 0 

K12: Biga transversal inferior → 9
12 1062,0 3,5 / 1040 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: No hi ha biga transversal → K21 = 0 

K22: No hi ha biga transversal → K22 = 0 
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Compleix 

 

Vinclament eix y: 

Tram superior: 

 

Kc : Tram pilar superior → 96
c 101,7 4,4 / 49201102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K1: No hi ha un tram de pilar més amunt → K1= 0 

K2: Tram de pilar inferior → 96
2 1036,8 3,75 / 14920 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K11: No hi ha biga horitzontal superior esquerre. → K11 = 0 

K12: Biga horitzontal superior → 96
12 1086,1 3,125 / 2770 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: No hi ha biga horitzontal inferior esquerre. → K21 = 0 

K22: Biga horitzontal inferior → 96
22 1090,7 3,125 / 11770 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  
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Compleix 
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Tram inferior: 

 

Kc : Tram pilar inferior → 96
c 1036,8 3,75 / 14920 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K1: Tram de pilar superior → 96
1 101,7 4,4 / 49201102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K2: No hi ha un tram de pilar més avall.  

K11: No hi ha biga horitzontal superior esquerre. → K11 = 0 

K12: Biga horitzontal inferior → 96
12 1090,7 3,5 / 11770 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: No hi ha biga horitzontal → K21 = 0 

K22: No hi ha biga horitzontal → K22 = 0 
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3.4.3. Pilar lateral 

Com a pilar lateral en referim a qualsevol dels vint pilars dels extrems de la 
longitud x de la nau i el càlcul realitzat s’ha fet buscant la posició i el moment de 
màxima carrega. 

 

Distribució  de les carregues 

S’ha considerat una area d’influència del pilar de 7 m en direcció x i 3,125 m en 
direcció y. Totes les carregues que actuen en aquesta area d’influència es 
suposen absorbides pel pilar en qüestió. 

 

 

 

Figura 13. Distribució de les carregues. 
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Càlcul realitzat 

Tal i com s’ha dit, el full d’ Excel realitza la comprovació de resistència i de 
vinclament del pilar escollit. En el nostre cas el primer pilar  que compleix 
ambdues comprovacions es de perfil HEB 340, els càlculs aniran destinats a 
aquesta comprovació. 

 

Dades de geometria 

A continuació s’exposen les dades de la geometria de la nau derivades de l’àrea 
d’influència del pilar a analitzar 

 

Mides area d’influència:  x = 7 m  

    y = 3,125 m  

    z = 8,15 m 

    α = 15 ° 

Area influència:   Ai = x � y = 21,88 m2  

Area influència coberta: Aic= 22,65 m2 

Nº de corretges dins l’àrea: nº cor = 3 

 

Comprovació resistència 

 

Primer de tot analitzarem cada una de les carregues  repartides que intervenen, 
les transformarem en puntuals situades al centre de gravetat  i les traslladarem 
sobre el pilar a analitzar, obtenint un esforç, axil en la majoria del casos i tallant 
en el cas de la sobrecarrega del vent, i un moment flector puntual. 

 

- Carregues elements estructurals 

 

- Pilar (HEB 340):   

Carrega pilar:  

   Ν ==== k10,92  8,15 · 1,340   z · P  L · P  C pppppp   (1)  

Aplicació: El punt d’aplicació està sobre el pilar, per tant , no crea 
cap moment flector. 

 

- Corretja (IPE 120): 

Carrega corretja: 

   ==== kN 2,18  3 · 7 · 0,104 cor  nº · x · P  cor  nº · L · P  C pcorcorpcorcor  (2) 
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Aplicació:  El punt d’aplicació està desplaçat 1,56 m en l’eix y 
respecte l’eix del pilar, per tant crea moment flector en aquest eix. 

  =⋅== kNmyCM corcorcory 41,356,118,2·,  (3) 

 

- Diagonal (IPE 220): 

Carrega diagonal: 

    =°=== kN 0,99   15 cos · 3,125 · 0,307   cos ·y  · P  L · P  C pdiadiapdiardia α   (4) 

Aplicació: El punt d’aplicació està desplaçat 1,56 m en l’eix y 
respecte l’eix del pilar, per tant crea moment flector en aquest eix. 

  =⋅== kNmyCM diadiadiay 55,156,199,0·,  (5) 

 

- Horitzontal Superior (IPE 220): 

Carrega Horitzontal Sup.:  

  ==== KN 1,13  3,125 · 0,362 y  · P  L ·P  C phorshors phorshors   (6) 

Aplicació: El punt d’aplicació està desplaçat 1,56 m en l’eix y 
respecte l’eix del pilar, per tant crea moment flector en aquest eix. 

  =⋅== kNmyCM horshorshorsy 77,156,113,1·,  (7) 

 

- Horitzontal Inferior (IPE 330): 

Carrega Horitzontal Inf.:  

  ====   KN 1,53  3,125 · 0,491 y  · P  L · P C phoriihorphori hori  (8) 

Aplicació: El punt d’aplicació està desplaçat 1,56 m en l’eix x 
respecte l’eix del pilar, per tant crea moment flector en aquest eix. 

  =⋅== kNmyCM horihorihoriy 40,256,153,1·,  (9) 

 

- Transversal Superior (IPE 300): 

Carrega Interior Sup.:  

  ====   KN 2,95  7 · 0,422  x · P  L · P  C ptrastrasptrastras  (10) 

Aplicació: El punt d’aplicació està sobre el pilar, per tant , no crea 
cap moment flector.  
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- Transversal Inferior (IPE 360): 

Carrega Interior Inf.: 

  ====   KN 4,00  7 · 0,571  x · P  L · P C ptraitraiptraitrai    (11) 

Aplicació: El punt d’aplicació està sobre el pilar, per tant , no crea 
cap moment flector. 

 

- Carrega Coberta 

Carrega coberta:  

  ===     kN 4,08  22,65 · 0,18  A · P  C iccc   (12)  

Aplicació: El punt d’aplicació està desplaçat 1,56 m en l’eix y respecte l’eix 
del pilar, per tant crea moment flector en aquest eix. 

  =⋅== kNmyCM cccy 37,656,108,4·,  (13) 

 

- Carrega Forjat 

Carrega forjat:  

  ===     kN 87,50  21,88 · 4  A · P  C iff  (14) 

Aplicació: El punt d’aplicació està desplaçat 1,56 m en l’eix y respecte l’eix 
del pilar, per tant crea moment flector en aquest eix. 

  =⋅== kNmyCM fffy 72,13656,150,87·,  (15) 

 

- Carrega Neu  

 Carrega neu: 

   ===     kN 59,13 21,88 · 0,6  A · P  C icnn  (16) 

Aplicació: El punt d’aplicació està desplaçat 1,56 m en l’eix y respecte l’eix 
del pilar, per tant crea moment flector en aquest eix. 

  =⋅== kNmyCM nfny 23,2156,159,13·,  (17) 

 

- Carrega Vent:  

 Carrega vent:  

  =⋅⋅=⋅==     kN 78,1915,8735,0 z x· 0,35  A · C  C yl,vyv,  (18) 
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Aplicació: El punt d’aplicació està centrat, però crea moment flector en l’eix 
y perquè és una carrega perpendicular. 

  =⋅== kNmzCM yvvy 59,8008,478,192/·,,  (19) 

 

- Carrega Prestatgeries: 

S’ha de tenir en compte que l’àrea d’influència del pilar no és igual que 
l’àrea d’influència de les prestatgeries, ja que les prestatgeries necessiten 
d’un espai per entrar i treure els productes, per tant primer de tot es 
calcularà l’àrea de prestatgeries que com a màxim pot albergar l’àrea 
d’influència del pilar.  

Una prestatgeria mesura 10 m en l’eix x, però l’àrea d’influència del pilar 
es de 7 m en x. Per tant aquest serà el màxim en x. Pel que fa al eix y 
nomes podrem posar una prestatgeria amb la seva totalitat de longitud 
1,2m. 

 

 Area Prestatgeries:  

  ===     m 8,4  7 · 1,2 · 1 A · pres nº  A 2
max pres  (20) 

 Carrega prestatgeries : 

   ===      kN 37,8 8,4 · 4,5  A ·P  C pres prespres   (21) 

 Aplicació: El punt d’aplicació variarà segons on estiguin col�locades les 
prestatgeries. Per a càlcul agafarem la situació més desfavorable possible 
en cada un dels eixos.  

Per l’eix x, agafarem un distancia de: 

  ==      m 1,75 4 x /  x pres  (22) 

ja que si considerem tota la carrega la prestatgeria, no podrà estar situada 
al extrem de l’àrea d’influència. 

Crearia un moment flector que seria:  

  =⋅==      kNm 66,15  75,137,8   x· CM prespres xpres  (23) 

Per l’eix y actuarem igual que en l’eix x, la distancia que agafarem serà: 

  ==      m 0,78 4y /   y pres  (24) 

Crearia un moment flector que seria : 

   ===      kNm 29,53  0,88 · 37,8  y · CM prespres ypres  (25) 
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A continuació es mostra una taula resum de tots els esforços axils, tallant i 
flectors que actuen en el pilar així com la seva suma. 

Taula 7. Resum d’esforços 

Carregues Axil [kN] Tallant [kN] Flector x [kNm] Flector y [kNm] 

Carrega forjat: 87,50 0,00 0,00 136,72 

Carrega prestatgeria: 37,80 0,00 66,15 29,53 

Carrega coberta: 4,08 0,00 0,00 6,37 

Carrega neu: 13,59 0,00 0,00 21,23 

Carrega corretja: 2,18 0,00 0,00 3,41 

Carrega horitzontal sup. 1,13 0,00 0,00 1,77 

Carrega interior sup. 2,95 0,00 0,00 0,00 

Carrega horitzontal inf. 1,53 0,00 0,00 2,40 

Carrega interior inf. 4,00 0,00 0,00 0,00 

Carrega diagonal 0,99 0,00 0,00 1,55 

Pes Propi: 10,92 0,00 0,00 0,00 

Carrega vent: 0,00 19,78 0,00 80,59 

Total: 166,68 19,78 66,15 283,57 

 

Seguidament identificarem cada un dels esforços totals de la taula anterior en 
cada un dels eixos de la nau: 

Taula 8. Esforços en els eixos. 

Nx 0,00 Vxy 19,78 Mxy 0,00 

Ny 0,00 Vyz 0,00 Myz 66,15 

Nz 166,68 Vzx 0,00 Mzx 283,57 

 

Ara transformem les esforços en tensions en cada un del eixos. 
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   2kN/m0==
A

Vxz
xzτ   (29) 

 2kN/m 3,97470
0171,0

68,166 =+=+=
z

zz
z W

M

A

Nσ       (30)     

 2kN/m0==
A

Vyz
yzτ  (31) 

 

on: 

A: Area del perfil,  A = 0,0171 m2  

Wx: Mòdul resistent elàstic respecte eix x, Wx = 0,00216 m3 

Wy: Mòdul resistent elàstic respecte eix y , Wy = 0,000646 m3 

 

Un cop tenim calculats tots els esforços axils i tallants calculem les tensions 
principals i la tensió equivalent. En cada un del tres plans de l’espai. 
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Pla x-z 
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Pla y-z 
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Un cop ja tenim la tensió equivalent ja podem comprovar que cap de les tres 
tensions equivalents comprovades supera la tensió admissible amb el coeficient 
de seguretat aplicat 

 

 2kN/m140000
5,1

210000 ==≤
FS
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eq

σσ  (38) 

118982=
xyeqσ kN/m2 < 140000 kN/m2  Compleix 

27100=
xzeqσ  kN/m2 < 140000 kN/m2  Compleix 

126692=
yzeqσ  kN/m2 < 140000 kN/m2  Compleix 
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     Comprovació vinclament 

 

Al ser l’estructura de la nau intraslacional la formula del vinclament marcada en 
el CTE és: 

 1
247,0)(364,02

265,0)(145,01

2121

2121 ≤
⋅⋅−+⋅−
⋅⋅−+⋅+

==
ηηηη
ηηηηβ

L

Lk  (39) 

Per poder-la aplicar necessitem calcular primer els coeficients de distribució η1 i 
η2 
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on: 

kc: Coeficient de rigidesa EI/L del tram de pilar analitzat.  

ki: Coeficient de rigidesa EI/L del següent tram en el nus i, nul en cas de no 
existir. 

kij: Coeficient de rigidesa eficaç de la biga en el nus i, posició j. 

 

 

Figura 14. Imatge dels coeficients. 
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Per a fer els càlculs s’ha de separar el pilar en dos trams , el tram superior, 
corresponent a la planta superior amb una z = 4,4 m  i el tram inferior, 
corresponent a la planta baixa amb una z = 3,75 m. A més s’ha de considerar 
que el vinclament pot ser en el eix x o en el eix y. 

 

Vinclament eix x: 

Tram superior: 

Kc : Tram pilar superior → 96
c 1062,4 4,4 / 9690102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K1: No hi ha un tram de pilar més amunt → K1= 0 

K2: Tram de pilar inferior → 96
2 1042,5 3,75 / 9690 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K11: Biga transversal superior → 96
11 1018,0 7 / 604 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K12: Biga transversal superior → 96
12 1018,0 7 / 604 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: Biga transversal inferior → 96
21 1031,0 7 / 1040 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K22: Biga transversal inferior → 96
22 1031,0 7 / 1040 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  
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 Compleix 

Tram inferior: 

Kc : Tram pilar inferior → 96
c 1042,5 3,75 / 9690 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K1: Tram de pilar superior → 96
1 1062,4 4,4 / 9690102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K2: No hi ha un tram de pilar més avall. → K2 = 0 

K11: Biga transversal inferior → 96
11 1031,0 7 / 1040 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K12: Biga transversal inferior → 96
12 1031,0 7 / 1040 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: No hi ha biga transversal → K21 = 0 

K22: No hi ha biga transversal → K22 = 0 
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Compleix 

 

Vinclament eix y: 

 

Tram superior: 

Kc : Tram pilar superior → 96
c 104,17 4,4 / 36660102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K1: No hi ha un tram de pilar més amunt → K1= 0 

K2: Tram de pilar inferior → 96
2 105,20 3,75 / 36660 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K11: No hi ha biga horitzontal superior esquerre. → K11 = 0 

K12: Biga horitzontal superior → 96
12 1086,1 3,125 / 2770 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: No hi ha biga horitzontal inferior esquerre. → K21 = 0 

K22: Biga horitzontal inferior → 9
22 1090,7 3,125 / 11770 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  
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 Compleix 

 

Tram inferior: 

Kc : Tram pilar inferior → 96
c 105,20 3,75 / 36660 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K1: Tram de pilar superior → 96
1 104,17 4,4 / 36660102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K2: No hi ha un tram de pilar més avall. → K2 = 0 

K11: No hi ha biga horitzontal superior esquerre. → K11 = 0 

K12: Biga horitzontal inferior → 9
12 1090,7 3,5 / 11770 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: No hi ha biga horitzontal → K21 = 0 

K22: No hi ha biga horitzontal → K22 = 0 
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3.4.4. Pilar frontal 

Com a pilar frontal ens referim a qualsevol dels sis pilars dels extrems de la 
longitud y de la nau, el càlcul realitzat s’ha fet buscant la posició i el moment de 
màxima carrega. 

 

Distribució  de les carregues 

S’ha considerat una area d’influència del pilar de 3,5 m en direcció x i 6,25 m en 
direcció y. Totes les carregues que actuen en aquesta area d’influència es 
suposen absorbides pel pilar en qüestió. 

 

 

 

Figura 15. Distribució de les carregues
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Càlcul realitzat 

Tal i com s’ha dit, el full d’ Excel realitza la comprovació de resistència i de 
vinclament del pilar escollit. En el nostre cas el primer pilar  que compleix 
ambdues comprovacions es de perfil HEB 340, els càlculs aniran destinats a 
aquesta comprovació. 

 

Dades de geometria 

A continuació s’exposen les dades de la geometria de la nau derivades de l’àrea 
d’influència del pilar a analitzar 

 

Mides area d’influència:  x = 3,5 m  

    y = 6,25 m  

    z = 8,15 m 

    α = 15 ° 

Area influència:   Ai =21,88 m2  

Area influència coberta: Aic= 22,65 m2 

Nº de corretges dins l’àrea: nº cor = 3 

 

Comprovació resistència 

Primer de tot analitzarem cada una de les carregues  repartides que intervenen, 
les transformarem en puntuals situades al centre de gravetat  i les traslladarem 
sobre el pilar a analitzar, obtenint un esforç, axil en la majoria del casos i tallant 
en el cas de la sobrecarrega del vent, i un moment flector puntual. 

 

- Carregues elements estructurals 

 

- Pilar (HEB 340):   

Carrega pilar:  

   Ν ==== k10,92  8,15 · 1,340   z · P  L · P  C pppppp    (1) 

Aplicació: El punt d’aplicació està sobre el pilar, per tant , no crea 
cap moment flector. 

 

- Corretja (IPE 120): 

Carrega corretja: 

   ==== kN 82,1 5 · 3,5 · 0,104 cor  nº · x · P  cor  nº · L · P  C pcorcorpcorcor  (2) 

Aplicació:  El punt d’aplicació està desplaçat 1,75 m en l’eix x 
respecte l’eix del pilar, per tant crea moment flector en aquest eix. 
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  =⋅== kNmxCM corcorcorx 19,375,182,1·,  (3) 

 

- Diagonal (IPE 220): 

Carrega diagonal: 

    =°=== kN 1,99   15 cos · 6,25 · 0,307   cos ·y  · P  L · P  C pdiadiapdiardia α  (4) 

Aplicació: El punt d’aplicació està sobre el pilar, per tant , no crea 
cap moment flector. 

 

- Horitzontal Superior (IPE 220): 

Carrega Horitzontal Sup.:  

  ==== KN 2,26  6,25 · 0,362 y  · P  L ·P  C phorshors phorshors   (5) 

Aplicació: El punt d’aplicació està sobre el pilar, per tant , no crea 
cap moment flector. 

 

- Transversal Superior (IPE 300): 

Carrega Interior Sup.:  

  ====   KN 1,48  3,5 · 0,422  x · P  L · P  C ptrastrasptrastras  (6) 

Aplicació: El punt d’aplicació està desplaçat 1,75 m en l’eix x 
respecte l’eix del pilar, per tant crea moment flector en aquest eix. 

  =⋅== kNmxCM x 58,275,148,1· trastrastras,  (7) 

 

- Transversal Inferior (IPE 360): 

Carrega Interior Inf.: 

  ====   KN 2,00  3,5 · 0,571  x · P  L · P C pp traitraitraitrai   (8) 

Aplicació: El punt d’aplicació està desplaçat 1,75 m en l’eix x 
respecte l’eix del pilar, per tant crea moment flector en aquest eix. 

  =⋅== kNmxCM traitraitraiy 50,375,100,2·,  (9) 

 

- Carrega Coberta 

Carrega coberta:  

  ===     kN 4,08  22,65 · 0,18  A · P  C iccc   (10) 
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Aplicació: El punt d’aplicació està desplaçat 1,75 m en l’eix x respecte l’eix 
del pilar, per tant crea moment flector en aquest eix. 

  =⋅== kNmxCM cccx 13,775,108,4·,  (11) 

 

- Carrega Forjat 

Carrega forjat:  

  ===     kN 87,50  21,88 · 4  A · P  C iff  (12) 

Aplicació: El punt d’aplicació està desplaçat 1,75 m en l’eix x respecte l’eix 
del pilar, per tant crea moment flector en aquest eix. 

  =⋅== kNmxCM fffx 13,15375,150,87·,  (13) 

 

 

- Carrega Neu  

 Carrega neu: 

  ===     kN 59,13 22,65 · 0,6  A · P  C icnn  (14) 

Aplicació: El punt d’aplicació està desplaçat 1,75 m en l’eix x respecte l’eix 
del pilar, per tant crea moment flector en aquest eix.. 

  =⋅== kNmxCM nfnx 78,2375,159,13·,  (15) 

 

 

- Carrega Vent:  

 Carrega vent:  

  =⋅⋅=⋅==     kN 66,1715,825,635,0 zy · 0,35  A · C  C xl,vxv,  (16) 

Aplicació: El punt d’aplicació està centrat, però crea moment flector en l’eix 
x perquè és una carrega perpendicular. 

  =⋅== kNmzCM xvvx 96,7108,466,172/·,,  (17) 

 

- Carrega Prestatgeries: 

S’ha de tenir en compte que l’àrea d’influència del pilar no és igual que 
l’àrea d’influència de les prestatgeries, ja que les prestatgeries necessiten 
d’un espai per entrar i treure els productes, per tant primer de tot es 
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calcularà l’àrea de prestatgeries que com a màxim pot albergar l’àrea 
d’influència del pilar.  

Una prestatgeria mesura 10 m en l’eix x, però l’àrea d’influència del pilar 
es de 3,5 m en x. Per tant aquest serà el màxim en x. Pel que fa al eix y 
nomes podrem posar dues prestatgeries amb la seva totalitat de longitud 
1,2m. 

 

 Area Prestatgeries:  

  ===     m 8,4  3,5 · 1,2 · 2 A · pres nº  A 2
max pres  (18) 

 Carrega prestatgeries :  

  ===      kN 37,80 8,4 · 4,5  A ·P  C pres prespres   (19) 

 Aplicació: El punt d’aplicació variarà segons on estiguin col�locades les 
prestatgeries. Per a càlcul agafarem la situació més desfavorable possible 
en cada un dels eixos.  

Per l’eix x, agafarem un distancia de: 

  ==      m 0,88 4 x /  x pres  (20) 

ja que si considerem tota la carrega la prestatgeria, no podrà estar situada 
al extrem de l’àrea d’influència. 

Crearia un moment flector que seria : 

   =⋅==      kNm 33,08  0,8837,80   x· CM prespres xpres  (21) 

Per l’eix y actuarem igual que en l’eix x, la distancia que agafarem serà: 

  ==      m 1,56 4y /   y pres  (22) 

Crearia un moment flector que seria : 

   ===      kNm 59,06  1,56 · 37,80  y · CM prespres ypres  (23) 

 

A continuació es mostra una taula resum de tots els esforços axils, tallant i 
flectors que actuen en el pilar així com la seva suma. 
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Taula 9. Resum esforços 

Carregues Axil [kN] Tallant [kN] Flector x [kNm] Flector y [kNm] 

Carrega forjat: 87,50 0,00 153,13 0,00 

Carrega prestatgeria: 37,80 0,00 33,08 59,06 

Carrega coberta: 4,08 0,00 7,13 0,00 

Carrega neu: 13,59 0,00 23,78 0,00 

Carrega corretja: 1,82 0,00 3,19 0,00 

Carrega horitzontal sup. 2,26 0,00 0,00 0,00 

Carrega interior sup. 1,48 0,00 2,58 0,00 

Carrega horitzontal inf. 3,07 0,00 0,00 0,00 

Carrega interior inf. 2,00 0,00 3,50 0,00 

Carrega diagonal 1,99 0,00 0,00 0,00 

Pes Propi: 10,92 0,00 0,00 0,00 

Carrega vent: 0,00 17,66 71,96 0,00 

Total: 166,50 17,66 298,34 59,06 

 

Seguidament identificarem cada un dels esforços totals de la taula anterior en 
cada un dels eixos de la nau: 

Taula 10. Esforços en els eixos 

Nx 0,00 Vxy 17,66 Mxy 0,00 

Ny 0,00 Vyz 0,00 Myz 298,34 

Nz 166,50 Vzx 0,00 Mzx 59,06 

 

Ara transformem les esforços en tensions en cada un del eixos. 
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 2kN/m 8,97360
0171,0

50,166 =+=+=
z
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z W
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 2kN/m0==
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Vyz
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on: 

A: Area del perfil,  A = 0,0171 m2  

Wx: Mòdul resistent elàstic respecte eix x, Wx = 0,00216 m3 

Wy: Mòdul resistent elàstic respecte eix y , Wy = 0,000646 m3 

 

Un cop tenim calculats tots els esforços axils i tallants calculem les tensions 
principals i la tensió equivalent. En cada un del tres plans de l’espai. 
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Pla x-z 
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 +±+

=+






 +
±

+
=

2
2

2
2

2,1

0
2

9736,8138119

2

9736,8138119

22 xz
zxzx τσσσσσ

 (32) 
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2

1
kN/m 138119=σ     2

2
kN/m8,9736=σ  

 

 
222

21
2

2
2

1

133517kN/m8,97361381198,9736138119 =⋅−+=

=⋅−+= σσσσσ
xzeq

 (33) 

Pla y-z 

 

 

=+






 +±+=

=+






 +
±

+
=

2
2

2

2

2,1

0
2

9736,891428

2

9736,891428

22 yz
zyzy τ

σσσσ
σ

 (34) 

 
2

1
kN/m 91428=σ     2

2
kN/m 36,879=σ  

 

 
222

21
2

2
2

1

86969kN/m8,9736914288,973691428 =⋅−+=

=⋅−+= σσσσσ
yzeq

 (35) 

 

 

Un cop ja tenim la tensió equivalent ja podem comprovar que cap de les tres 
tensions equivalents comprovades supera la tensió admissible amb el coeficient 
de seguretat aplicat 

 

 2kN/m140000
5,1

210000 ==≤
FS

adm
eq

σσ  (36) 

121701=
xyeqσ kN/m2 < 140000 kN/m2  Compleix 

133517=
xzeqσ  kN/m2 < 140000 kN/m2  Compleix 

86969=
yzeqσ  kN/m2 < 140000 kN/m2 Compleix 
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     Comprovació vinclament 

 

Al ser l’estructura de la nau intraslacional la formula del vinclament marcada en 
el CTE és: 

 1
247,0)(364,02

265,0)(145,01

2121

2121 ≤
⋅⋅−+⋅−
⋅⋅−+⋅+

==
ηηηη
ηηηηβ

L

Lk  (37) 

Per poder-la aplicar necessitem calcular primer els coeficients de distribució η1 i 
η2 

 
12111

1
1 kkkk

kk

c

c

+++
+

=η       (38)                               

 
22212

2
2 kkkk

kk

c

c

+++
+

=η  (39) 

on: 

kc: Coeficient de rigidesa EI/L del tram de pilar analitzat.  

ki: Coeficient de rigidesa EI/L del següent tram en el nus i, nul en cas de no 
existir. 

kij: Coeficient de rigidesa eficaç de la biga en el nus i, posició j. 

 

 

Figura 16. Imatge dels coeficients. 
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Per a fer els càlculs s’ha de separar el pilar en dos trams , el tram superior, 
corresponent a la planta superior amb una z = 4,4 m  i el tram inferior, 
corresponent a la planta baixa amb una z = 3,75 m. A més s’ha de considerar 
que el vinclament pot ser en el eix x o en el eix y. 

 

Vinclament eix x: 

 

Tram superior: 

Kc : Tram pilar superior → 96
c 1062,4 4,4 / 9690102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K1: No hi ha un tram de pilar més amunt → K1= 0 

K2: Tram de pilar inferior → 96
2 1042,5 3,75 / 9690 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K11: No hi ha biga transversal superior esquerre → 0  K 11 =  

K12: Biga transversal superior → 96
12 106,3,0 3,5 / 604 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: No hi ha biga transversal inferior esquerre → 0  K 21 =  

K22: Biga transversal inferior → 96
22 1062,0 3,5 / 1040 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

 

 927,0
36,00062,4

062,4

12111

1
1 =

+++
+=

+++
+

=
kkkk

kk

c

cη  (40) 

 942,0
62,0042,562,4

42,562,4

22212

2
2 =

+++
+=

+++
+

=
kkkk

kk

c

cη  (41) 

 

 

1942,0
942,0927,0247,0)942,0927,0(364,02

942,0927,0265,0)942,0927,0(145,01

247,0)(364,02

265,0)(145,01

2121

2121

≤=
⋅⋅−+⋅−
⋅⋅−+⋅+=

=
⋅⋅−+⋅−
⋅⋅−+⋅+

==
ηηηη
ηηηηβ

L

Lk

       (42) 

 Compleix 

 

Tram inferior: 

Kc : Tram pilar inferior → 96
c 1042,5 3,75 / 9690 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K1: Tram de pilar superior → 96
1 1062,4 4,4 / 9690102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K2: No hi ha un tram de pilar més avall.  

K11: No hi ha biga transversal superior esquerre → 0  K 11 =  

K12: Biga transversal inferior → 96
12 1031,0 7 / 1040 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: No hi ha biga transversal → K21 = 0 

K22: No hi ha biga transversal → K22 = 0 
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 942,0
31,031,062,442,5

62,442,5

12111

1
1 =

+++
+=

+++
+

=
kkkk

kk

c

cη  (43) 

 1
00042,5

042,5

22212

2
2 =

+++
+=

+++
+

=
kkkk

kk

c

cη  (44) 

 

 

1973,0
1942,0247,0)1942,0(364,02

1942,0265,0)1942,0(145,01

247,0)(364,02

265,0)(145,01

2121

2121

≤=
⋅⋅−+⋅−
⋅⋅−+⋅+=

=
⋅⋅−+⋅−
⋅⋅−+⋅+

==
ηηηη
ηηηηβ

L

Lk

 (45) 

 

Compleix 

 

Vinclament eix y: 

Tram superior: 

 

Kc : Tram pilar superior → 96
c 104,17 4,4 / 36660102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K1: No hi ha un tram de pilar més amunt → K1= 0 

K2: Tram de pilar inferior → 96
2 105,20 3,75 / 36660 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K11: Biga horitzontal superior → 96
11 1093,0 6,25 / 2770 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K12: Biga horitzontal superior → 96
12 1093,0 6,25 / 2770 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: Biga horitzontal inferior → 9
21 1095,3 6,25 / 11770 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K22: Biga horitzontal inferior → 9
22 1095,3 6,25 / 11770 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  

 

 903,0
93,093,0040,17

04,17

12111

1
1 =

+++
+=

+++
+

=
kkkk

kk

c

cη  (46) 

 828,0
95,395,35,2040,17

5,2040,17

22212

2
2 =

+++
+=

+++
+

=
kkkk

kk

c

cη  (47) 

 

 

1888,0
828,0903,0247,0)828,0903,0(364,02

828,0903,0265,0)828,0903,0(145,01

247,0)(364,02

265,0)(145,01

2121

2121

≤=
⋅⋅−+⋅−
⋅⋅−+⋅+=

=
⋅⋅−+⋅−
⋅⋅−+⋅+

==
ηηηη
ηηηηβ

L

Lk

    (48)    
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 Compleix 

 

Tram inferior: 

Kc : Tram pilar inferior → 96
c 105,20 3,75 / 36660 · ·10 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K1: Tram de pilar superior → 96
1 104,17 4,4 / 36660102,1  L / IE  K ⋅=⋅⋅=⋅=  

K2: No hi ha un tram de pilar més avall.  

K11: Biga horitzontal superior → 9
11 1095,3 6,25 / 11770 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K12: Biga horitzontal inferior → 9
12 1095,3 6,25 / 11770 · ·106 2,1  L / I · E  K ⋅===  

K21: No hi ha biga horitzontal → K21 = 0 

K22: No hi ha biga horitzontal → K22 = 0 

 

 828,0
95,395,34,175,20

4,175,20

12111

1
1 =

+++
+=

+++
+

=
kkkk

kk

c

cη  (49) 

 1
0005,20

05,20

22212

2
2 =

+++
+=

+++
+

=
kkkk

kk

c

cη  (50) 

 

 

1925,0
1828,0247,0)1828,0(364,02

1828,0265,0)1828,0(145,01

247,0)(364,02

265,0)(145,01

2121

2121

≤=
⋅⋅−+⋅−
⋅⋅−+⋅+=

=
⋅⋅−+⋅−
⋅⋅−+⋅+

==
ηηηη
ηηηηβ

L

Lk

 (51) 

 

Compleix
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3.5. Càlcul sabates 
S’ha realitzat un càlcul orientatiu de les mides de les sabates i el seu armat amb 
l’ajut d’un full d’ Excel previ al estudi optimitzat realitzat amb el software Cype. 
Aquest et permet elegir les mides de la sabata i el seu armat i et diu si compleix 
la normativa. El càlcul s’ha fet per una sabata d’un pilar central. 

 

3.5.1. Esforços aplicats 

El esforços aplicats a la sabata del pilar central venen dinàmicament introduïts 
pel càlcul del pilar en qüestió i són: 

Nd = 310,62 kN 

Vd = 0 kN 

Mdx = 132,30 kNm 

Mdy = 118,13 kNm 

 

3.5.2. Dades inicials del terreny, formigó (HA-30) i acer (B500S) 
utilitzats 

 

σadm = 200 kN/m2 

ρd = 25 kN/m3 

fcd =17 Mpa 

fyd = 400 Mpa 

 

3.5.3. Càlculs realitzats 

 

Dimensionat sabata 

Primerament necessitem fer una estimació de les dimensions del sabata i per 
aquesta raó necessitem saber el pes estimat de la sabata, el qual calcularem amb 
la següent formula: 

 

  

kN

NNP d
adm

d

062,3162,310
100

20002,014
162,310

100

02,014
1

=−






 ⋅−+⋅=

=−






 ⋅−
+⋅=

σ

 (1) 
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Un cop tenim el pes estimat ja podem calcular l’àrea mínima necessària de la 
sabata, o el que és el mateix, un dels costats. 

 

 
m

PN
Aa

adm

d 30.171,1
200

062,3162,310
minmin ==+=

+
==

σ  (2) 

Seguidament calcularem el canto útil “d” de la sabata. Aquest és un paràmetre 
molt important ja que si es suficientment gran, no necessitarem armar la sabata 
transversalment per resistir l’esforç tallant.  

 







⋅

+
⋅

= cmvd a
t

t 24,
370

1,1
max

σ
σ

 (3) 

on: 

 
kN

A

N

ba

N dd
t 82,181

71,1

62,310 ===
⋅

=σ
         (4)                        

 m
aa

va 53,0
2

25,030,1

2
0 =−=

−
=  (5) 

 ( ) mcmd 24,024,0,19,0max24,53,0
37082,181

82,1811,1
max ==







 ⋅
+

⋅=  (6) 

 

Un cop tenim el canto útil , ja podem calcular l’altura de la sabata, ja que h = d 
+ r on r es el recobriment i s’agafa com a aproximació r = 6mm. Així doncs 
l’altura de la sabata serà : 

 

   3,0 0,06  0,24 r   d h m=+=+=  (7) 

  

Ara ja podem calcular el pes de la sabata amb més exactitud, perquè ja tenim 
l’àrea i l’altura. 

 

 kNhAP dd 85,123,071,125 =⋅⋅=⋅⋅= ρ  (8) 

 

Seguidament farem una estimació de la excentricitat absoluta i relativa de la 
carga. 
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 409,0
85,1262,310

3,0030,132 =
+

⋅+=
+

⋅+
=

dd

dd

PN

hVM
e   (9)                    

 312,0
31,1

409,0 ===
a

eη  (10) 

 

En cas de que l’excentricitat relativa sigui superior a 1/2 s’ha de recalcular l’àrea, 
però aquest no és el cas. Ara que ja tenim l’excentricitat relativa ja podem fer la 
comprovació de resistència. 

                 

 admσσ 25,1max ≤      (11) 

 

on depenent de l’excentricitat relativa: 

 

 ( ) 321

4

2

1

6

1
max ⋅⋅−

⋅
+

=→<≤
η

ση
A

PN dd       (12)                

 ( )ηση ⋅+⋅
+

=→≤ 61
6

1
max A

PN dd  (13) 

 

El nostre cas, serà el primer ja que, 0.312 està entre un mig i un sisè. 
 

 
( )

( ) 25020025,177,674
3312,021

4

31,1

85,1262,310

321

4
max

=⋅≥=
⋅⋅−

⋅+=

=
⋅⋅−

⋅
+

=
η

σ
A

PN dd

 (14) 

No compleix 

 

Veiem que no compleix la condició de resistència, s’haurà de modificar el costat 
de la sabata fins que compleixi la condició i repetir els passos de pes exacte de la 
sabata, excentricitats i comprovació resistència. Amb l’ajut de l’ Excel veiem que 
el primer cas que compleix és el de costat a= 2m. Repetirem els passos amb 
aquest nou costat. 

 

Tornem a calcular el pes de la sabata amb més exactitud, amb la nova àrea i 
l’altura. 
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 kNhAP dd 303,0425 =⋅⋅=⋅⋅= ρ  (15) 

 

Seguidament farem l’ estimació de la excentricitat absoluta i relativa de la carga. 

 

 388,0
3062,310

3,0030,132 =
+

⋅+=
+

⋅+
=

dd

dd

PN

hVM
e     (16)                   

  194,0
2

388,0 ===
a

eη  (17) 

  

Seguidament tornem a fer la comprovació de la resistència. 

                  

El nostre cas, torna a ser el primer. 

 
( )

( ) 25020025,164,185
3194,021

4

4

3062,310

321

4
max

=⋅≤=
⋅⋅−

⋅+=

=
⋅⋅−

⋅
+

=
η

σ
A

PN dd

 (18) 

 
Compleix 

 

Un cop tenim les dimensions de la sabata hem de fer la tria del tipus de sabata 
més adequat al nostre cas, en funció de la relació vol/canto (v/h) 

 

     v/h<1 → sabata de formigó en massa 

1< v/h<2 → sabata rígida de formigó armat 

2< v/h     → sabata flexible de formigó armat 

 

En el nostre cas: 

   m
h

aa

h

v
917,2

3,0
2

25,02

2
0

=

−

=

−

=  (19) 

per tant la sabata serà flexible de formigó armat. 
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Dimensionat de l’armat 

 

Dins de les sabates flexibles s’ha de distingir entre dos casos  en funció de 
l’excentricitat: 

 

Si η ≤ 1/9 Carga lleugerament descentrada 

Si 1/9 < η < 1/2 Carga molt descentrada . El nostre cas η= 0,194. 

 

Per el dimensionat de l’armat de la sabata s’examina la flexió que sofreix una 
secció transversal de la sabata en una direcció perpendicular al moment màxim i 
situada a 0,35 a0 del centre de la mateixa. El moment flector en aquesta secció 
s’estima de la següent manera: 

 

 ( )( )2
0, 15,05,41

26

1
av

b
M a

t
da ⋅+⋅+

⋅
=→≤ ηση  (20) 

 ( )2
0

1max,1
, 15,0

322

1

6

1
avM a

ddd
da ⋅+







 −
+=→<≤

σσση   (21) 

 

on: 

 

 kN

ae
a

Nd
d 29,169

2388,0
2

2
3

62,3102

2
3

2
1 =

⋅






 −

⋅=
⋅






 −

⋅
=σ  (22) 

 

 

( )

( ) kNm

avM a
ddd

da

02,75215,0875,0
3

29,16930,132

2

29,169

15,0
32

2

2
0

1max,1
,

=⋅+




 −+=

=⋅+






 −
+=

σσσ

 (23) 

 

Un cop ja tenim el moment en aquesta secció podem calcular el moment reduït 
µ, i la quantia mecànica w de l’armadura de on extraiem el diàmetre i el numero 
de barres necessàries. 

 

 038,0
1700024,02

02,75
22

, =
⋅⋅

=
⋅⋅

=
cd

da

fdb

M
µ  (24) 
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 ( ) ( ) 039,01038,0038,01 =+⋅=+= µµw  (25) 

 2
0, 0008,0

400

17
24,02039,0 m

f

f
dbwA

yd

cd
s =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=  (26) 

Un cop tenim l’àrea necessària de barres d’acer ja podem definir el diàmetre i el 
numero de barres que compleixen aquesta area.  

S’ha de tenir en compte que s’ha de complir la quantia mínima  per l’acer B500S, 
escollit. 

Quantia mínima → ρmin =0,0018 m2 

 

Veiem que min0, ρ<sA , per tant haurem de complir la quantia mínima. 

La nostre elecció serà: 4 barres de diàmetre 12 mm. Tot seguit comprovem que 
compleix la condició. 

 

 00180,00,00181m006,014,34º 222 >=⋅⋅=⋅⋅= rnA π   (27)                               

Compleix 

 

Podem dir, ja que l’armat de la direcció calculada, la de més gran esforç, serà de 
4 barres de diàmetre 12. Respecte a l‘altre direcció, per simplificar els càlculs i 
tenint en comte que el moment flector, és molt semblant,  utilitzarem la mateixa 
elecció ja que sabem que compleix perquè el flector es inferior.   

Per tant la sabata serà quadrada de costat 2m altura 0,3 m i un armat en 
ambdues direccions de 4 barres de 12 mm de diàmetre.
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3.6. Càlcul amb el software Cype 
 
El Codi Tècnic de l’Edificació, en el seus corresponents apartats denominats 
“Memòria”, descriu la possibilitat d'utilitzar mètodes científics de càlcul fundats en 
la teoria de l'elasticitat. Per això, el càlcul de l’estructura i la fonamentació es 
realitzarà amb l’ajuda del paquet de programes de càlcul Cype 2008.1.n. 

El programa utilitzat és el Nou Metal 3D, aquest està desenvolupat per a facilitar 
el disseny i el càlcul d'estructures metàl�liques en tres dimensions. Conté una 
completa base de dades de perfils laminats, conformats i armats, amb tots els 
tipus possibles, sense simplificacions. Aquest programa calcula qualsevol tipus 
d'estructura realitzant totes les comprovacions exigides per la norma vigent. 

 

3.6.1. Procediment de càlcul 

 

Definició de la geometria 

 

Primerament s’ha d’introduir la geometria que es vol per a la nau. 

Es crea el primer pòrtic, s’introdueixen les mesures corresponents i és defineixen 
les vinculacions interiors i exteriors dels nusos. Seguidament és defineix el perfil 
que es vol i el material. 

 

• Separació pilars: 6,25 m 

• Alçada barres horitzontals inferiors: 3,75 m 

• Alçada pilars: 8,15 m 

• Inclinació bigues diagonals: 15° 

• Vinculacions interiors: encastament 

• Vinculacions exteriors:   

a. Nusos pilar-terra: encastament 

b. Resta: lliures de desplaçament en l’eix z 

• Perfils: 

a. Pilars: HEB 

b. Resta: IPE 

• Material: Acer S275 
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Figura 17. Construcció d’un pòrtic 

A continuació, amb l’ajut de la opció generació de plans, és creen la resta de 
pòrtics amb la llum corresponent, 7m. El programa mantindrà la geometria, 
vinculacions, perfils... marcats en el primer. 

 

 

Figura 18. Imatge de tots els pòrtics. 

 

 

Un cop tenim tots els pòrtics creats procedirem a d’introducció de totes les barres 
transversal. Tot seguit,  crearem la primera corretja i amb l’ajut de l’opció 
generació de nusos i barres el programa en dibuixarà la resta. Desprès 
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introduirem a la primera i ultima llum, els tirants per evitar desplaçaments en els 
eixos x i y. Per finalitzar descriurem el perfil i el material de totes les barres que 
encara no el tenien definit. 

 

• Separació corretges: 0,47 m al inici i final, 1,2 m entre elles 

• Vinculacions interiors: encastament 

• Vinculacions exteriors: lliures de desplaçament en l’eix z 

• Perfils: 

a. Tirants: Rodó 

b. Resta: IPE 

• Material: Acer S275 

 

Figura 19. Geometria completament definida. 

A continuació agruparem les barres que volem que tinguin el mateix perfil, així 
un cop el programa faci els càlculs, totes seran iguals. Les agrupacions fetes són: 

 

• Pilars cantoners 

• Pilars laterals 

• Pilars frontals 

• Pilars centrals 

• Bigues horitzontals superiors 

• Bigues horitzontals inferiors  

• Bigues transversals superiors 
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• Bigues transversals inferiors 

• Bigues diagonals 

• Corretges 

• Tirants 

 

Carregues aplicades 

 

Pes propi: 

El programa, un cop definits perfil i material, automàticament et genera la 
carrega del pes propi de cada un dels elements estructurals 

 

 

Figura 20. Carrega pes propi. 

 

Carrega forjat: 

S’ha introduït la carrega del forjat repartint-la entre tots els metres de barra que 
el sustenten, les bigues horitzontals i transversals inferiors. 

Sabent el pes per metre quadrat de forjat, Pf = 4 kN/m2, s’ha calculat la carrega 
total corresponent entre dos pilars d’un mateix pòrtic i dos del pòrtic següent: 

 

  ===     kN 175  6,25·7 · 4  A · P  C iff  (1) 

 

 Seguidament es calcula els metres de barra  que sustenten la mateixa area 
anterior: 
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 =+=+=     m 26,5  6,25 · 27 · 2 2·y 2·x   M b  (2) 

 

Tot seguit repartirem la carrega total entre els metre de barra. 

 

  ====      t/m0,660  kN/m 6,60 
26,5

175Cf
Cypef,

bM
C  (3) 

 

Cal dir que totes les barres interior suporten dues àrees, per tant la carrega serà 
doble. 

S’introduirà sobre cada biga horitzontal i transversal inferior la carrega 
corresponent depenent de si és exterior o interior: 

 

Barres exteriors:  =      t/m0,660 Cypef,C        

Barres interiors:  =      t/m1,320 Cypef,C  

 

 

Figura 21. Carrega forjat 
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Carrega prestatgeries: 

 

El procediment serà igual que en el cas del forjat, es a dir, s’ha introduït la 
carrega de les prestatgeries repartint-la entre tots els metres de barra que el 
sustenten, les bigues horitzontals i transversals inferiors. 

Sabent el pes per metre quadrat de prestatgeria, Ppres = 4,5 kN/m2, s’ha calculat 
la carrega total corresponent entre dos pilars d’un mateix pòrtic i dos del pòrtic 
següent: 

  ===     kN 75,6  16,8 · 4,5  A · P  C presprespres  (4) 

 Seguidament es calcula els metres de barra  que sustenten la mateixa area 
anterior: 

  =+=+=     m 26,5  6,25 · 27 · 2 2·y 2·x   M b  (5) 

Tot seguit repartirem la carrega total entre els metre de barra. 

 

  ====      t/m0,285  kN/m 2,85 
26,5

75,6Cpres
Cypepres,

bM
C  (6) 

Cal dir que totes les barres interior suporten dues àrees, per tant la carrega serà 
doble. 

S’introduirà sobre cada biga horitzontal i transversal inferior la carrega 
corresponent depenent de si és exterior o interior: 

Barres exteriors:  =      t/m0,285 Cypef,C        

Barres interiors:  =      t/m0,570 Cypef,C  

 

 

Figura 22. Carrega prestatgeries. 
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Carrega coberta: 

 

El procediment serà semblant que en el cas del forjat i prestatgeries, es a dir, 
s’ha introduït la carrega de la coberta repartint-la entre tots els metres de 
corretja que el sustenten. 

Sabent el pes per metre quadrat de coberta marcada en el catàleg corresponent, 
Pc = 0,18 kN/m2, s’ha calculat la carrega total corresponent entre dos bigues 
diagonals, d’una de les dues aigües: 

 

 
 ===     kN 16,30  7 · 12,94 · 0,18  A · P  C cc  (7) 

 Seguidament es calcula els metres de barra  que sustenten la mateixa area 
anterior: 

 

 
 ===     m 77  7 · 11  L · 11  M corb  (8) 

Tot seguit repartirem la carrega total entre els metre de barra. 

 

  ====      t/m0,023  kN/m 0,230 
77

16,30Cc
Cypec,

bM
C  (9) 

 

Sobre cada corretja s’introduirà una carrega lineal vertical de  =      t/m0,023Cypec,C  

 

 

Figura 23. Carrega coberta. 
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Carrega neu: 

 

El procediment serà igual que en el cas de la coberta, es a dir, s’ha introduït la 
carrega de la neu repartint-la entre tots els metres de corretja que el sustenten. 

Sabent el pes per metre quadrat de neu marcat en el CTE, Pn = 0,6 kN/m2, s’ha 
calculat la carrega total corresponent entre dos bigues diagonals, d’una de les 
dues aigües: 

 
 ===     kN 54,34  7 · 12,94 · 0,6  A · P  C nn  (10) 

 Seguidament es calcula els metres de barra  que sustenten la mateixa area 
anterior: 

 
 ===     m 77  7 · 11  L · 11  M corb  (11) 

Tot seguit repartirem la carrega total entre els metre de barra. 

  ====      t/m0,077  kN/m 0,770 
77

54,34Cn
Cypen,

bM
C  (12) 

Sobre cada corretja s’introduirà una carrega lineal vertical de 
 =      t/m0,077 Cypen,C  

 

 

Figura 24. Carrega neu.
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Carrega vent: 

 

La carrega del vent és una carrega complexa amb moltes hipòtesis i direccions 
diferents, per simplificar la feina s’ha agafat nomes el cas més desfavorable en 
una de les seves direccions. 

Sabent la carrega per metre quadrat de vent marcada en el CTE, Cv,CTE = 0,52 
kN/m2, s’ha calculat la carrega total ponderada corresponent entre dos pilars de 
dos pòrtics contigus: 

  ===     kN 19,77  
3

2
 7· · 8,15 · 0,52  

3

2
 ·A · C  C CTEv,v  (13) 

 Seguidament es calcula els metres de barra  que sustenten la mateixa area 
anterior: 

 
 ==     m 3,16 8,15 2·  M b  (14) 

Tot seguit repartirem la carrega total entre els metre de barra. 

  ====      t/m0,035  kN/m 0,350 
16,3

19,77Cv
Cypev,

bM
C  (15) 

Sobre cada pilar d’un dels dos laterals s’introduirà una carrega lineal horitzontal 
de  =      t/m0,035 Cypev,C  

 

 

Figura 25. Carrega vent. 
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Fonaments i plaques d’ancoratge: 

 

Un cop tenim tota l’estructura i les carregues introduïdes, ja podem calcular els 
fonaments i les plaques d’ancoratge, el càlcul es automàtic i el genera amb els 
següents paràmetres que en cas de no voler, es podrien canviar: 

 

• Formigó HA-25 

• Acer  B 400 S 

• Tensió admissible terreny : 2 kp/cm2 

• Geometria quadrada 

3.6.2. Resultats 

 

Un cop introduïda tota la geometria i les carregues el programa fa els càlculs i 
obtenim tots els perfils, sabates, bigues de lligat i plaques d’ancoratge. 

 

Taula 11. Resultats perfil. 

Descripció perfil 

Barra  Nº Barres Perfil 

Pilar cantoner 4 HEB-120 

Pilar frontal 6 HEB-120 

Pilar lateral 18 HEB-160 

Pilar central 27 HEB-140 

Biga horitzontal superior 44 IPE-80 

Biga horitzontal inferior 44 IPE-300 

Biga transversal superior 50 IPE-330 

Biga transversal inferior 50 IPE-330 

Biga diagonal 22 IPE-200 

Corretges 220 IPE-100 

Tirants 24 Rodó Ø6 

 



 - 157 - 

 

Taula 12. Resultats sabates. 

Referències Geometria Armat 

Tipus 1:    

N1, N5, N161 i N165 

Sabata rectangular excèntrica 

Ample inicial X: 40.0 cm 

Ample inicial Y: 40.0 cm 

Ample final X: 40.0 cm 

Ample final Y: 40.0 cm 

Ample sabata X: 80.0 cm 

Ample sabata Y: 80.0 cm 

Gruix: 40.0 cm 

X: 3Ø16 c/ 25 

Y: 3Ø16 c/ 25 

Tipus 2:    

N2, N3, N4, N162, N163 i N164 

Sabata rectangular excèntrica 

Ample inicial X: 45.0 cm 

Ample inicial Y: 45.0 cm 

Ample final X: 45.0 cm 

Ample final Y: 45.0 cm 

Ample sabata X: 90.0 cm 

Ample sabata Y: 90.0 cm 

Gruix: 40.0 cm 

X: 4Ø16 c/ 25 

Y: 4Ø16 c/ 25 

Tipus 3:    

N17, N21, N33, N37, N49, N53, N65, 
N69, N81, N82, N85, N97, N98, N101, 
N113, N117, N129, N133, N145 i N149 

Sabata rectangular excèntrica 

Ample inicial X: 57.5 cm 

Ample inicial Y: 57.5 cm 

Ample final X: 57.5 cm 

Ample final Y: 57.5 cm 

Ample sabata X: 115.0 cm 

Ample sabata Y: 115.0 cm 

Gruix: 40.0 cm 

X: 5Ø16 c/ 25 

Y: 5Ø16 c/ 25 

Tipus 4:    

N18, N19, N20, N34, N35, N36, N50, 
N51, N52, N66, N67, N68, N83, N84, 
N99, N100, N114, N115, N116, N130, 
N131, N132, N146, N147 i N148 

Sabata rectangular excèntrica 

Ample inicial X: 62.5 cm 

Ample inicial Y: 62.5 cm 

Ample final X: 62.5 cm 

Ample final Y: 62.5 cm 

Ample sabata X: 125.0 cm 

Ample sabata Y: 125.0 cm 

Gruix: 40.0 cm 

X: 5Ø16 c/ 25 

Y: 5Ø16 c/ 25 
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Taula 13. Resultats bigues de lligat 

Referències Geometria Armat 

Tipus 1: 

C.1 [N2-N1], C.1 [N66-N65], C.1 [N148-N147], C.1 [N50-

N49], C.1 [N68-N67], C.1 [N4-N3], C.1 [N162-N161], C.1 

[N82-N81], C.1 [N114-N113], C.1 [N164-N163], C.1 [N84-

N83], C.1 [N132-N131], C.1 [N34-N33], C.1 [N130-N129], C.1 

[N98-N97], C.1 [N20-N19], C.1 [N100-N99], C.1 [N116-

N115], C.1 [N18-N17], C.1 [N52-N51], C.1 [N146-N145] i C.1 

[N36-N35] 

Ample: 40.0 cm 

Cantell: 40.0 

cm 

Superior: 2 Ø12 

Inferior: 2 Ø12 

Estreps: 1xØ8 c/ 

30 

Tipus 2: 

C.1 [N115-N114], C.1 [N147-N146], C.1 [N5-N4], C.1 [N133-

N132], C.1 [N35-N34], C.1 [N19-N18], C.1 [N85-N84], C.1 

[N131-N130], C.1 [N149-N148], C.1 [N3-N2], C.1 [N101-

N100], C.1 [N163-N162], C.1 [N69-N68], C.1 [N53-N52], C.1 

[N21-N20], C.1 [N51-N50], C.1 [N117-N116], C.1 [N83-N82], 

C.1 [N37-N36], C.1 [N99-N98], C.1 [N165-N164] i C.1 [N67-

N66] 

Ample: 40.0 cm 

Cantell: 40.0 

cm 

Superior: 2 Ø12 

Inferior: 2 Ø12 

Estreps: 1xØ8 c/ 

30 

Tipus 3: 

C.1 [N21-N5], C.1 [N165-N149], C.1 [N99-N83], C.1 [N82-

N66], C.1 [N129-N113], C.1 [N51-N35], C.1 [N33-N17], C.1 

[N163-N147], C.1 [N149-N133], C.1 [N66-N50], C.1 [N98-

N82], C.1 [N146-N130], C.1 [N100-N84], C.1 [N130-N114], 

C.1 [N53-N37], C.1 [N18-N2], C.1 [N20-N4], C.1 [N34-N18], 

C.1 [N67-N51], C.1 [N81-N65], C.1 [N49-N33], C.1 [N65-

N49], C.1 [N131-N115], C.1 [N113-N97], C.1 [N101-N85], C.1 

[N115-N99], C.1 [N85-N69], C.1 [N97-N81], C.1 [N148-

N132], C.1 [N35-N19], C.1 [N50-N34], C.1 [N132-N116], C.1 

[N37-N21], C.1 [N116-N100], C.1 [N145-N129], C.1 [N84-

N68], C.1 [N133-N117], C.1 [N17-N1], C.1 [N68-N52], C.1 

[N147-N131], C.1 [N83-N67], C.1 [N161-N145], C.1 [N36-

N20], C.1 [N52-N36], C.1 [N114-N98], C.1 [N162-N146], C.1 

[N19-N3], C.1 [N164-N148], C.1 [N69-N53] i C.1 [N117-

N101] 

Ample: 40.0 cm 

Cantell: 40.0 

cm 

Superior: 2 Ø12 

Inferior: 2 Ø12 

Estreps: 1xØ8 c/ 

30 
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Taula 14. Resultats plaques d’ancoratge. 

Descripció 

Referència Placa base Disposició Rigiditzadors Perns 

Tipus 1: 

N1,N2,N3,N4,N5, 

N161,N162,N163, 

N164,N165 

Ample X: 200 mm 

Ample Y: 200 mm 

Gruix: 10 mm 

Posició X: Tancada 

Posició Y: Tancada 

Paral.lels X: - 

Paral.lels Y: - 

4Ø8 mm L=30 cm 

Prolongació recta 

Tipus 2: 

N17,N18,N19, 

N20,N21,N34, 

N35,N36,N50, 

N51,N52,N66, 

N67,N68,N82, 

N83,N84,N98, 

N99,N100,N114, 

N115,N116,N130, 

N131,N132,N145, 

N146,N147,N148, 

N149 

Ample X: 250 mm 

Ample Y: 250 mm 

Gruix: 14 mm 

Posició X: Tancada 

Posició Y: Tancada 

Paral.lels X: - 

Paral.lels Y: - 

4Ø10 mm L=30 cm 

Prolongació recta 

Tipus 3: 

N33,N37,N49, 

N53,N65,N69, 

N81,N85,N97, 

N101,N113,N117, 

N129,N133 

Ample X: 250 mm 

Ample Y: 250 mm 

Gruix: 11 mm 

Posició X: Tancada 

Posició Y: Tancada 

Paral.lels X: - 

Paral.lels Y: - 

4Ø10 mm L=30 cm 

Prolongació recta 
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Figura 26. Distribució dels fonaments 

Tots els llistats de resultats extrets de Cype es troben a l’annex.
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CAPÍTOL 4:MEMÒRIA 

INSTAL�LACIÓ DE 

VENTILACIÓ I 

CLIMATITZACIÓ 

 

4.1. Normes i referències 
• Real Decreto 314/2006, del 17 de Març pel qual s’aprova el codi tècnic de 

l’Edificació. Document bàsic HS Salubritat secció HS3 “Qualitat d’aire 
interior" 

• UNE-EN 378 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de 
seguiradad medioambiental 

• UNE 100012:2005 Higienización de sistemas de climatización 

• UNE 100100:2000 Climatización. Código de colores 

• UNE 100151:2004 Climatización. Ensayos de estanqueidad de la red de 
conductos 

• UNE 100152 In Climatización. Soporte conductos. 
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4.1.1. Programari de càlcul 

Per a la realització dels càlculs necessaris s’han utilitzats fulls de càlcul tipus 
Excel dissenyats a mida per a les necessitats específiques d’aquest tipus 
d’instal�lacions. 

 

4.2. Definicions i abreviatures 
 
Admissió: entrada a un local d’aire exterior per a la seva ventilació i, en alguns 
casos, també per a altres locals. 

Airejador: element que es disposa a les obertures d’admissió per a dirigir 
adequadament el flux d’aire i impedir la entrada d’aigua i d’insectes o ocells. Pot 
ser regulable o d’obertura fixa i pot disposar d’elements addicionals per a obtenir 
una atenuació acústica adequada. Pot situar-se tant a les fusteries com en el mur 
de tancament. 

Aparcament compartimentat: aparcament col�lectiu en el que les places 
corresponents a usuaris diferents es troben separades entre si i de la zona comú 
de circulació per mitjà de particions. 

Àrea efectiva (d’una obertura): àrea de la secció perpendicular a la direcció del 
moviment de l’aire que està lliure d’obstacles. 

Aspirador híbrid: dispositiu de la ventilació híbrida, col�locat a la boca d’expulsió, 
que permet l’extracció de l’aire per tiratge natural quan la pressió i la 
temperatura ambientals són favorables per a garantir el cabal necessari i que, 
mitjançant un ventilador, extreu automàticament l’aire quan les esmentades 
magnituds no són favorables. 

Aspirador mecànic: dispositiu de la ventilació mecànica, col�locat a la boca 
d’expulsió que té un ventilador per a extreure automàticament l’aire de forma 
contínua. 

Boca d’expulsió: extrem exterior d’un conducte d’extracció per el qual surt l’aire 
viciat, que està dotat d’elements de protecció per a impedir l’entrada d’aigua i 
d’insectes. 

Boca de presa: extrem exterior d’un conducte d’admissió per el que entra l’aire 
exterior, el qual està dotat d’elements de protecció per a impedir l’entrada 
d’aigua i d’insectes. 

Cabal de ventilació: volum d’aire que, en condicions normals, s’aporta a un local 
per unitat de temps. 

Conducte d’admissió: conducte que serveix per a introduir l’aire exterior al 
interior d’un local quan cap dels elements constructius que el conformen està en 
contacte amb un espai exterior apte per a que pugui disposar-se en ell la 
obertura d’entrada de l’aire de ventilació. 

Conducte d’extracció: conducte que serveix per a extreure l’aire viciat a 
l’exterior. 
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Contaminants (de l’aire): substàncies que, durant l’ús d’un local, s’incorporen a 
l’aire interior i deterioren la seva qualitat de manera que poden produir molèsties 
inacceptables o malalties als ocupants del local. 

Depressió: valor absolut de la diferència de pressió entre un punt qualsevol del 
sistema de ventilació i un altre amb major pressió que es pren com a referència. 

Expulsió: sortida a l’exterior de l’aire viciat. 

Extracció: evacuació cap a l’exterior de l’aire viciat d’un local. Aquest aire es pot 
haver contaminat en el propi local o en altres comunicats amb ell. 

Extractor: ventilador que serveix per a extreure de forma localitzada els 
contaminats. 

Filtre: element d’un sistema de ventilació que serveix per a retenir la brutícia de 
l’aire per tal d’evitar l’embrutiment dels dispositius i aparells per els que aquest 
passa i la contaminació de l’aire exterior. 

Junta d’obertura: línea de discontinuïtat existent entre el marc i la fulla i entre 
dos fulles d’una finestra o porta exterior. 

Local: recinte interior. En el cas de que dos locals contigus estiguin comunicats 
per un forat lliure es considerarà que formen un únic local quan l’àrea del mateix 
forat sigui major o igual que 1,5 m2 i que un vintè de la suma de les àrees 
d’ambdós locals. 

Local habitable: local destinat a l’ús de persones en que la densitat d’ocupació i 
temps d’estança exigeixen unes condicions acústiques, tèrmiques i de salubritat 
adequades. Es consideren locals habitables, dins l’àmbit d’aplicació d’aquesta 
secció, els següents: 

• Habitacions i estances (dormitoris, menjadors, biblioteques, sales d’estar, 
etc.) 

• Cuines, banys, serveis de cortesia i passadissos i distribuïdors interiors de 
les vivendes. 

Obertura d’admissió: obertura de ventilació que serveix per a la admissió, 
comunicant el local amb l’exterior, directament o a través d’un conducte 
d’admissió. 

Obertura d’extracció: obertura de ventilació que serveix per a la extracció, 
comunicant el local amb l’exterior, directament o a través d’un conducte 
d’extracció. 

Obertura de pas: obertura de ventilació que serveix per a permetre el pas d’aire 
d’un local a un altre contigu. 

Obertura de ventilació: forat practicat a un dels elements constructius que 
delimiten un local per a permetre la transferència d’aire entre el mateix i un altre 
local contigu o a l’espai exterior. 

Obertura mixta: obertura de ventilació que comunica el local directament amb 
l’exterior i que en certes circumstàncies funciona com a obertura d’admissió i en 
altres com a obertura d’extracció. 
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Obertura fixa (d’una fusteria): obertura estable que s’aconsegueix mitjançant la 
pròpia configuració de la fusteria o mitjançant un dispositiu especial que manté 
les fulles en una posició que la permeti. 

Secció nominal (d’un conducte): valor teòric aproximat al valor real de l’àrea 
lliure de la secció recta d’un conducte que es pren com a representatiu del 
mateix. 

Temperatura de rosada: temperatura fins a la qual ha de ser refredat l’aire 
contingut en un local per a que s’iniciï la condensació del vapor d’aigua degut a 
que s’assoleix la saturació. 

Tiratge: moviment ascendent de l’aire entre dos punts produïts per la diferència 
de temperatura existent entre ells. 

Ventilació mecànica: ventilació en la que la renovació de l’aire es produeix per el 
funcionament d’aparells electromecànics disposats a tal efecte. Pot ser amb 
admissió mecànica, amb extracció mecànica o equilibrada. 

Ventilació híbrida: ventilació en la que, quan les condicions de pressió i 
temperatures ambientals són favorables, la renovació de l’aire es produeix com 
en la ventilació natural i, quan són desfavorables, com en la ventilació amb 
extracció mecànica. 

Ventilació natural: ventilació en la que la renovació de l’aire es produeix 
exclusivament per l’acció del vent o per l’existència d’un gradient de 
temperatures entre el punt d’entrada i el de sortida. 

Ventilació: procés de renovació de l’aire dels locals per limitar el deteriorament 
de la seva qualitat, des del punt de vista de la seva composició, que es realitza 
gràcies a l’entrada d’aire exterior i l’evacuació de l’aire viciat. 

Ventilador: aparell electromecànic dotat d’un motor i d’un conjunt d’aspes o 
d’àlabs accionats, que s’utilitza per extreure o impulsar l’aire. 

Zona tèrmica: zona geogràfica que engloba tots els punts en els que la 
temperatura mitja anual, Tm, està compresa dins del mateix interval dels 
següents: 

• Zona W: Tm ≤ 14ºC 

• Zona X: 14ºC < Tm ≤ 16ºC 

• Zona Y: 16ºC < Tm ≤ 18ºC 

• Zona Z: 18ºC < Tm 

qv: cabal de ventilació mínim exigit d’un local (l/s). 

qva: cabal de ventilació corresponent a cada obertura d’admissió d’un local 
calculat per un procediment d’equilibrat de cabals d’admissió i d’extracció i amb 
una hipòtesi de circulació de l’aire segons la distribució dels locals (l/s). 

qve: cabal de ventilació corresponent a cada obertura d’extracció d’un local 
calculat per un procediment d’equilibrat de cabals d’admissió i d’extracció i amb 
una hipòtesi de circulació de l’aire segons la distribució dels locals (l/s). 

qvp: cabal de ventilació corresponent a cada obertura de pas d’un local calculat 
per un procediment d’equilibrat de cabals d’admissió i d’extracció i amb una 
hipòtesi de circulació de l’aire segons la distribució dels locals (l/s). 
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qvt: cabal d’aire existent en un tram d’un conducte (l/s). 

S: secció nominal d’un tram d’un conducte d’extracció (cm2). 

 

4.3. Requisits de disseny de la instal�lació de 
ventilació i climatització 
 

• Humitat relativa:40-60%                                                          

• Ventilació correcta dels locals segons RITE: 

 

Taula 1. Qualitat de l’aire 

CATEGORIAS DE CALITAT DEL AIRE INTERIOR EN FUNCIÓ DEL US DEL LOCAL 

Categoria Descripció Uso del local 

IDA 1 aire de optima qualitat Hospitals, clíniques, laboratoris i guarderies. 

IDA 2 aire de bona qualitat Oficines, residencies (locals comuns de 
hotels y similars, residencies de gent gran y 
de estudiants), sales de lectura, museus, 
sales de tribunals, aules de ensenyances i 
assimilables y piscines. 

IDA 3 aire de qualitat mitja Edificis comercials, cines, teatres, sales 
d’actes, habitacions d’hotels i similars, 
restaurants, cafeteries, bars, sales de festa, 
gimnasos, locals per fer esport  i sales de 
ordenadores. 

IDA 4 aire de qualitat baixa El RITE no fa cap especificació al respecte. 
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Taula 2. Mètodes de càlcul 

METODES PEL CÁLCUL DE CABAL MÍNIM D’AIRE EXTERIOR PER PERSONA 

Mètode Descripció Àmbit de aplicació 

A Mètode indirecte de cabal 
d’aire exterior per persona. 

Espais destinats a la ocupació humana permanent. 
(Doble en locals on es permet fumar)  

B Mètode directe per qualitat 
d’aire percebut. Mètode basat en el informe CR1752 (mètode olfactiu).  

C Mètode directe per 
concentració de CO2. 

Locals amb elevada activitat metabòlica on no ses 
permet fumar. Sales de festes, locals per fer esport y 
activitats físiques. 

D 
Mètode indirecte de cabal 
d’aire per unitat de 
superfície. Espais no destinats a la ocupació humana permanent. 

1 

E 
Mètode de dilució. 

Locals on existeixin emissions conegudes de materials 
contaminants. Càlculs segons apartat 6.2.4.3 EN 
13779 

                

2 PC Mètode per piscines climatitzades. Hauran d’aportar 2,5 m3/s per m2 de superfície de 
la làmina d’aigua. A aquest cabal s’ha de afegir el necessari per controlar la humitat 
relativa. El local ha d’estar en depressió respecte als locals contigus (entre 20 y 40 
Pa por sota). 

                

3 H 
Mètode per a hospitals, clíniques i guarderies. Segons norma UNE 100713. 

 
Segons la ubicació de la nau els requisits tèrmics seran: 

 

• Població: Igualada 

• Província: Barcelona 

• Temperatura exterior:  1,6 °C 

• Us: Oficines i zona industrial 
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• Aïllament dels tancaments: 

El materials de construcció  tenen els següents coeficients de transmissió tèrmica 
màxima extrets de la taula 2.1 del document basic del CTE HE 1. 

 

Taula 3. Coeficients de transmissió tèrmica dels tancaments. 

Classificació climàtica segons la seva ubicació C2 

COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN TÉRMICA MÁXIMA [Kcal/h�m2�K] 

Tancaments Exteriors K Tancaments interiors K 

Parets 0,63 Parets   0,82 

Sostre 0,35 Sostre   0,46 

Terra 0,43 Terra   0,56 

Finestres 3,78 Finestres   3,78 

Portes 2,92 Portes   2,92 

 

No totes les zones del edifici estaran climatitzades de igual manera, farem 
distincions depenent de la temperatura interior de la zona: 

• Interior de l’edifici: T = 23 °C 

• Zona d’oficines: T = 16 °C  

• Zona sense calefactar: T = 10 °C 

 

4.4. Descripció de les instal�lacions 
En aquesta instal�lació es preveu una ventilació forçada, amb caudals i filtres 
segons  la justificació de la exigència de qualitat d’aire interior, amb ventiladors 
recuperadors de calor segons el indicat en la “justificació del compliment de la 
exigència de l’eficiència energètica en la generació de calor i fred” apartat 
“recuperació d’energia”. Els equips de ventilació tal i com s’ha comentat 
anteriorment es situaran en un suport metàl�lic el qual estarà collat als 
tancaments laterals, tan els de la part d’oficines com els de la part del 
magatzem. 

Definits els criteris de disseny dels diferents tipus de locals s’obté una taula com 
la següent: 
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Taula 4. Cabals necessaris. 

 
 
Un cop definits els diferents locals que componen la nau a l’hora de realitzar la 
ventilació es té que tenir en compte que no tots els locals necessiten la mateixa 
qualitat d’aire, ja que es diferenciaran segons l’ús que se’n faci dels locals, per 
tan en l’edifici de la nau separarem amb diferents parts la ventilació: 

• La primera part: Zona oficines excepte el local de serveis. 

• La segona part: Magatzems( 1era planta i 2na planta). 

• La tercera part: Zona vestidors i passadís. 

• La quarta part: Local de serveis de les oficines. 

 

4.4.1. Zona Oficina excepte el local de serveis: 

Per  a la ventilació d’aquesta part de la nau s’ha sumat els cabals dels diferents 
locals que formen part d’aquesta zona i hem obtingut un cabal total de ventilació. 
Aquest cabal ens serveix per definir el recuperador de calor que s’ha d’instal�lar( 
s’instal�la un recuperador de calor ja que no podem ventilar amb aire de l’exterior 
ja que no satisfaríem la normativa de benestar). Aquests locals per tant es 
ventilaran amb un recuperador de calor horitzontal TECNAVENT RCA 1300 
treballant a una pressió de 170 Pa amb un cabal d’aire total de 975 m3/h. Els 
conductes es dividiran en dos circuits diferents un per a la impulsió de l’aire i un 
altre per a l’extracció. Es definiran els diferents trams dels dos circuits segons les 
diferents derivacions i es calcularà la secció mínima necessària per a aquell cabal. 
Aquests conductes circularan pel cel ras i tindran una petita baixada per a situar 
les reixetes reguladores de cabal les quals deixaran passar la quantitat 
necessària per als diferents locals. Les reixetes d’impulsió i extracció es situaran 
de tal manera que ventilin tot el local, en aquest cas es situaran una enfront 
l’altra. 
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4.4.2. Magatzems 

Pera a la ventilació del magatzems serà una ventilació semblant a la de la zona 
d’oficines ja que també necessitarem un recuperador de calor per a que no es 
generin corrents d’aire fredes o calentes que puguin crear incomoditat als 
treballadors. El recuperador de calor utilitzat per a la ventilació de la zona de 
magatzems serà el recuperador de calor TECNAVENT  RCA 3500 treballant a una 
pressió de 170 Pa i amb un caudal de 3018 m3/h. El circuit de ventilació tan 
d’extracció com d’impulsió en aquest cas circularà al descobert pel sostre dels 
magatzems. 

4.4.3. Zona vestidors i passadís 

Per a la zona de vestidors la ventilació es realitzarà mitjançant un ventilador TD 
350/125 de SOLER & PALAU que realitzarà la extracció de l’aire dels vestidors 
amb un caudal de 384 m3/h. En aquest cas s’ha situat un ventilador d’extracció 
d’aire en la zona vestidors ja que segons normativa els olors generats en els 
locals de servei podrien passar a altres zones de la nau i no compliria amb el 
confort de higiene. Els conductes circularan pel cel ras i es realitzarà la extracció 
mitjançant unes boques extractores situades una a cada local que conformen 
aquesta zona. 

4.4.4. Locals de servei oficina: 

Per a la zona de vestidors la ventilació es realitzarà mitjançant un ventilador TD 
250/100 de SOLER & PALAU que realitzarà la extracció de l’aire del local de 
serveis de la oficina  amb un caudal de 174 m3/h. En aquest cas s’ha situat un 
ventilador d’extracció d’aire en la zona del local de serveis per la mateixa raó que 
en els vestidors ja que segons normativa els olors generats en els locals de servei 
podrien passar a altres zones de la nau i no compliria amb el confort de higiene. 
Els conductes circularan pel cel ras i es realitzarà la extracció mitjançant una 
boca d’extracció situada enmig del local. 

La distribució dels conductes, reixetes, i tots els elements que formen part de la 
ventilació estan clarament representats en al documentació gràfica. 

 

4.5. Climatització del recinte 
Un cop definida la instal�lació de ventilació, farem la instal�lació de climatització. 

 

4.5.1. Càlcul de les carregues tèrmiques 

S’han calculat les càrregues tèrmiques dels recintes per tal de dimensionar els 
elements emissors adients. 

La necessitat tèrmica d’un recinte serà la suma de les càrregues tèrmiques 
degudes a transmissió i la càrrega tèrmica deguda a l’entrada d’aire exterior. 
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4.5.2. Carregues tèrmiques degudes a la transmissió 

Aquestes són les degudes a sortida del calor del local, per transmissió tèrmica 
dels tancaments de l’edifici, i degut al gradient de temperatura entre l’exterior i 
el recinte, o entre al gradient de temperatures de dos recintes a temperatures 
diferents. 

La potencia calorífica que es transmet a través d’un tancament es calcula 
mitjançant la següent expressió : 

 TK x  x S  Q ∆=      (1)                                               

On : 

Q : Potencia calorífica que es perd a través del tancament. (Kcal/h) 

S : Superfície del tancament. (m2) 

K : Coeficient de transmissió del tancament. (Kcal/h�C�m2) 

∆T : Gradient de temperatures entre les cares del tancament (Text-Tint). (°C) 

 

Per un recinte, les pèrdues de calor degudes a la transmissió serà la suma de les 
pèrdues dels seus tancaments segons la formula anterior. 

 

4.5.3. Carrega tèrmica deguda a l’entrada d’aire exterior 

Els recintes es ventilen segons l’especifica’t anteriorment, i considerant els cabals 
d’aire exterior mencionats. Degut a que l’aire és exterior, i la temperatura 
d’aquest es inferior a la interior, s’està refredant el recinte, per tant hi ha una 
pèrdua de calor que s’ha de donar per tal d’arribar a la temperatura de disseny. 

La pèrdua de calor deguda a l’entrada d’aire exterior es calcula : 

 

                                                  T · 1,24 · 0,24 · V  Q ∆=    (2)                                             

On : 

Q : Potencia calorífica que es perd degut a l’entrada d’aire exterior. (Kcal/h) 

V : Volum d’aire exterior de renovació. (m3/h) 

∆T : Gradient de temperatures entre la temperatura de disseny interior i la 
temperatura de l’aire exterior. (°C) 
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4.5.4. Zona Oficines 

La climatització de les oficines es realitzarà tan a l’estiu amb la incorporació d’aire 
fresc, com al hivern amb la incorporació d’aire calent. Aquesta climatització es 
durà a terme mitjançant la instal�lació de una bomba de calor la qual tindrà un 
circuit de impulsió i un altre de retorn d’aigua, que serà impulsada mitjançant 
una bomba hidràulica definida en els plànols,un cop tractada amb la bomba de 
calor CLIMAVENETA model MICS-NFF 0072  situada al tancament lateral de la 
zona d’oficines que s’ha dimensionat per cobrir les necessitats tèrmiques de la 
totalitat dels espais a climatitzar calculades en el apartat de càrregues tèrmiques. 
La potencia tèrmica de la bomba serà la immediatament superior dintre del 
catàleg de fabricants, així doncs aquesta bomba tindrà una potencia frigorífica de 
17,3 Kw amb una potencia absorbida de 6,5 Kw. 

4.5.5. Zona Vestidors i passadís 

La climatització dels vestidors també es realitzarà tan a l’estiu, com per l’hivern. 
Aquesta climatització es durà a terme mitjançant la instal�lació d’una bomba de 
calor la qual tindrà un circuit d’impulsió i un altre de retorn d’aigua, que serà 
impulsada mitjançant una bomba hidràulica definida en els plànols,un cop 
tractada amb la bomba de calor CLIMAVENETA model BRAN FF 0021 situada al 
tancament lateral de la zona de vestuaris que s’ha dimensionat per cobrir les 
necessitats tèrmiques de la totalitat dels espais a climatitzar (vestuaris i 
passadís) calculades en el apartat de càrregues tèrmiques. La potencia tèrmica 
de la bomba serà la immediatament superior dintre del catàleg de fabricants, així 
doncs aquesta bomba tindrà una potencia frigorífica de 5,5 Kw amb una potencia 
absorbida de 1,85  Kw. 

 

Els Magatzems no es climatitzaran. 

 

4.5.6. Circuits 

Impulsió: Es el conjunt de conductes que dirigeixen l’aigua fins a els emissors 
tèrmics situats en el cel ras del recinte des de la bomba de calor. Serà necessària 
la instal�lació de una bomba hidràulica com s’ha comentat anteriorment que 
impulsarà l’aigua per tal de que pugui arribar i retornar dels emissors tèrmics. 

Retorn:L’element emissor es el responsable de mantindre el recinte a la 
temperatura de disseny.  

Emissors tèrmics: El emissor tèrmic té com a objectiu suplir les pèrdues 
tèrmiques del recinte per tant tindrà com a mínim la potència calorífica igual a la 
pèrdua tèrmica global del local. En tots els recintes els emissors seran FANCOIL 
MURAL MIC 30 situades en el cel ras dels diferents locals. 
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4.6. Taules de resultats climatització 

4.6.1. Càrrega tèrmica despatx 1 

 

 

4.6.2. Carrega tèrmica despatx 2 
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4.6.3. Carrega tèrmica sala de disseny. 

 

 

4.6.4. Carrega tèrmica lavabos 
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4.6.5. Carrega tèrmica  sala de comptabilitat 

 

 

 

4.6.6. Carrega tèrmica sala de ventes 
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4.6.7. Carrega tèrmica sala comercial 

 

 

 

4.6.8. Carrega tèrmica passadís 
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4.6.9. Carrega tèrmica vestidors 2 

 

 

4.6.10. Carrega tèrmica vestidors 3 
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4.6.11. Carrega tèrmica passadís 2 

 

 

4.6.12. Resultats conductes de climatització vestidors 
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4.6.13. Resultats conductes de climatització oficines 
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4.6.14. Amidaments circuit 1 

 

10 x 12 13 x 15 16 x 18 

6,8 1,1 11 

 

4.6.15. Amidaments circuit 2 

 

10 x 12 13 x 15 16 x 18 20 x 22 26 x 28 

34,2 30,4 3,6 19,34 8,28 
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4.7. Resultats conductes de ventilació 
Taula 5. Resultats conductes extracció oficines 

 

 

Taula 6. Amidaments conductes extracció oficines 

100 125 150 175 200 225 250 280 300 315 355 400 450 500 

9,3 5,9 5,8 8,5 0 1,8 4,3 11 0,6 0 0 0 0 0 

 

Taula 7. Resultats conductes admissió oficines 

 

 

Taula 8. Amidaments conductes admissió oficines 

 

 

 

 

 

 

 

100 125 150 175 200 225 250 280 300 315 355 400 450 500 

22,3 8,6 5,4 4,5 5,5 3,6 0 0 3,4 0 0 0 0 0 
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Taula 9. Resultats conductes admissió magatzems 

 

 

Taula 10. Amidaments conductes extracció oficines 

100 125 150 175 200 225 250 280 300 315 355 400 450 500 

0 0 0 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 0 46 4 0 0 

 

Taula 11. Resultats conductes extracció magatzems 

 

Taula 12. Amidaments conductes extracció magatzems 

 

 

 

Taula 13. Resultats conductes extracció oficines 

 

 

 

º100 125 150 175 200 225 250 280 300 315 355 400 450 500 

0 0 0 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 0 28 4 0 0 
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Taula 14. Amidaments conductes extracció oficines 

 

 

 

Taula 15. Resultats conductes extracció oficines 

 

Taula 16. Amidaments conductes extracció oficines 

 

 

100 125 150 175 200 225 250 280 300 315 355 400 450 500 

43,4 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 125 150 175 200 225 250 280 300 315 355 400 450 500 

0,2 0 6,6 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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CAPÍTOL 5:MEMÒRIA 

INSTAL�LACIÓ DE 

FONTANERIA 

 

5.1. Companyia subministradora d’aigua 
El subministrament d’aigua el realitzarà la companyia Aigües de Rigat.  

 

5.2. Normes y referències 
En aquest apartat es fa una relació de tots els documents que s’han utilitzat per a 
la redacció d’aquest projecte. 

 

• UNE EN ISO 15874-1:2004  “Sistemas de canalización en materiales 
plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP). 
Parte 1: Generalidades”. 

• UNE EN ISO 15874-2:2004  “Sistemas de canalización en materiales 
plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP). 
Parte 2: Tubos”. 

• UNE EN ISO 15874-3:2004  “Sistemas de canalización en materiales 
plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP). 
Parte 3: Accesorios”. 

• Real Decret 324/2006 del 17 de març pel qual s’aprova el códic tècnic de 
l’edificació el apartat HS4 “subministre d’aigua” del document bàsic de 
salubritat. 
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5.2.1. Programari de càlcul 

Per a la realització dels càlculs necessaris s’han utilitzats fulls de càlcul tipus 
Excel dissenyats a mida per a les necessitats específiques d’aquest tipus 
d’instal�lacions. 

 

5.3. Definicions i abreviatures 
Ascendents (o muntants): canonades verticals que enllacen el distribuïdor 
principal amb les instal�lacions interiors particulars o derivacions col�lectives. 

Cabal instantani: volum d’aigua subministrat per unitat de temps. 

Cabal instantani mínim: cabal instantani que han de rebre els aparells sanitaris 
amb independència de l’estat de funcionament. 

Cabal simultani: cabal que es produeix pel funcionament lògic simultani d’aparells 
de consum o unitats de subministrament. 

Comptadors divisionaris: aparells que mesuren els consums particulars de cada 
abonat i el de cada servei que així ho requereixi l’edifici. En general s’instal�laran 
sobre les bateries. 

Comptador general: aparell que mesura la totalitat dels consums produïts a 
l’edifici. 

Dipòsit d’acumulació: dipòsit que servirà bàsicament, en els grups de pressió, per 
a la succió d’aigua per les electrobombes corresponents sense fer-ho directament 
des de la xarxa exterior; de reserva quan el subministrament habitual sigui 
discontinu o insuficient. 

Derivació d’aparell: canonada que enllaça la derivació particular o una de les 
seves ramificacions amb un aparell de consum. 

Derivació particular: canonada que enllaça el muntant amb les derivacions 
d’aparell, directament o a través d’una ramificació. 

Diàmetre nominal: número convencional que serveix de referència i forma part 
de la identificació dels diversos elements que s’acoblen entre si en una 
instal�lació, podent-ne referir al diàmetre interior o al diàmetre exterior. Venen 
especificats en les normes UNE corresponents a cada tipus de canonada. 

Distribuïdor principal: canonada que enllaça els sistemes de control de la pressió i 
els muntants o derivacions. 

Escomesa: canonada que enllaça la instal�lació general de l’edifici amb la xarxa 
exterior de subministrament. 

Espessor nominal: número convencional que s’aproxima a l’espessor del tub. 

Fluxor: element de descàrrega que disposa de tancament automàtic i que al ser 
accionat permet el pas d’un gran cabal durant el temps que estigui accionat. 

Fluxor: clau, temporitzada, de tancament automàtic que al ser oberta es capaç 
de proporcionar un cabal d’aigua abundant en un breu període de temps, 
empleada generalment per substituir el dipòsit de descàrrega en els inodors i 
aparells empleats en serveis d’ús públic. 
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Grup de sobreelevació: equip que permet disposar d’una pressió major que la 
que proporciona la xarxa de distribució. 

Instal�lació general: conjunt de canonades i elements de control i regulació que 
enllacen l’escomesa amb les instal�lacions interiors particulars i les derivacions 
col�lectives. 

Instal�lació interior particular: part de la instal�lació compresa entre cada 
comptador i els aparells de consum de l’abonat corresponent. 

Xarxa de canonades, claus i dipòsits que discorren per l’interior de la propietat 
particular, des de la clau de pas fins als corresponents punts de consum. Estarà 
composta de: 

clau de pas: que permetrà el tall del subministrament a tota ella 

derivacions particulars: tram de canalització compresa entre la clau de pas i els 
ramals d’enllaç 

ramals d’enllaç: trams que connecten la derivació particular amb els distints 
punts de consum 

punt de consum: tot aparell o equip individual o col�lectiu que requereixi 
subministrament d’aigua freda per a la seva utilització directa o per la seva 
posterior conversió en ACS. 

Local humit: local en el que existeixen aparells que consumeixen aigua, 
alimentats per les derivacions d’aparell de la instal�lació interior particular. 

Clau de pas: clau col�locada en el tub d’alimentació que pot tallar-se el pas de 
l’aigua fins la resta de la instal�lació interior. 

Clau de registre: clau col�locada al final de l’escomesa per a que pugui tancar-se 
el pas de l’aigua fins la instal�lació interior. 

Pressió de servei: pressió manomètrica del subministrament d’aigua a la 
instal�lació en règim estacionari. 

Pressió de treball: valor de la pressió manomètrica interna màxima per a la que 
s’ha dissenyat el tub, considerant un ús continuat de 50 anys. 

Pressió nominal: número convencional que coincideix amb la pressió màxima de 
treball a 20 ºC. 

Prova de resistència mecànica i estanquitat: prova que consisteix en sotmetre a 
pressió d’una xarxa de canonades amb el fi de detectar ruptures en la instal�lació 
i falta d’estanqueïtat. 

Purgat: consisteix en eliminar o evacuar l’aire de les canonades de la instal�lació. 

Tub d’alimentació: canonada que enllaça la clau de tall general i els sistemes de 
control i regulació de la pressió o el distribuïdor principal. 

Vàlvula de retenció: dispositiu que impedeix automàticament el pas d’un fluid en 
sentit contrari al normal funcionament de la mateixa. 

Vàlvula de seguretat: dispositiu que s’obre automàticament quan la pressió del 
circuit puja per sobre del valor de tarat, descarregant l’excés de pressió a 
l’atmosfera. El seu escapament serà reconduït a desguàs. 
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5.4. Descripció de la instal�lació i els seus 
elements 

La instal�lació de fontaneria es composarà de diverses parts. 

Des de la xarxa de distribució sortirà una escomesa, on es col�locarà una clau de 
presa, una clau de registre i una clau de pas o clau general d’edifici. En aquesta 
darrera clau és on començarà el tub d’alimentació de l’edifici que enllaçarà amb 
la instal�lació interior de l’edifici. 

 

5.4.1. Escomesa: 

L’escomesa es la conducció que enllaça la instal�lació general interior de l’edifici 
amb el tub de la xarxa de distribució pública mitjançant un collarí. Travessarà el 
mur de tancament de l’edifici per un orifici practicat pel propietari o abonat, de 
manera que el tub quedi lliure i permeti la dilatació, si bé haurà de ser rejuntat 
de manera que a la vegada l’orifici quedi impermeabilitzat. Aquest orifici en el 
mur de tancament o passamurs s’haurà de fer amb un passatubs de manera que 
quedi un espai no inferior a 10 mm entre el tub i el passamurs. Aquest espai 
haurà de ser omplert amb massilla plàstica. 

La connexió de l’escomesa la realitzarà la companyia subministradora. 

El punt de connexió, per part de la companyia subministradora, es troba reflectit 
en la documentació gràfica. 

 

5.4.2. Instal�lació general: 

La instal�lació interior general de l’edifici és la que es desenvolupa des de la clau 
de pas fins la instal�lació interior particular, contenint el tub d’alimentació i la 
bateria de comptadors divisionaris o comptador únic. 

Serà realitzada per un instal�lador autoritzat per la Delegació Provincial del 
Ministeri d’Indústria. 

 

5.4.3. Clau presa: 

Es la clau que es troba situada sobre la conducció de la xarxa de distribució i 
obre pas a l’escomesa. La seva instal�lació permet fer preses a la xarxa i 
maniobres a les escomeses sense que la canonada deixi d’estar en servei. La clau 
de presa només podrà ser manipulada per la companyia subministradora. 

 

5.4.4. Clau de registre: 

Es la clau que es troba situada sobre l’escomesa, en la via pública, prop l’edifici. 
La seva maniobra la realitzarà només la companyia subministradora o persona 
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autoritzada sense que els abonats, propietaris ni terceres persones puguin 
manipular-la. 

 

5.4.5. Clau de tall general: 

Es la clau que es troba entre la unió de l’escomesa i el tub d’alimentació, a 
l’interior de l’edifici prop de la via pública. La seva missió es poder tallar el 
subministrament a l’edifici, sempre sota responsabilitat de l’abonat. 

Quedarà allotjada en un pericó situat immediatament després del mur de 
l’immoble i coberta amb una tapa registrable i un desaigua natural, també anirà 
impermeabilitzada. 

La col�locació de la clau de pas es troba reflectida en la documentació gràfica 

 

5.4.6. Filtre de la instal�lació general: 

S’instal�larà el filtre a continuació de la clau general de l’edifici, per a la bona 
circulació de l’aigua i evitar petits residus de la xarxa general. 

 

5.4.7. Vàlvula antiretorn: 

La vàlvula de retenció o antiretorn té com a objecte protegir la xarxa de 
distribució contra el retorn de possibles aigües brutes de la instal�lació de l’edifici 
i evitar la inversió del sentit del flux. 

 

5.4.8. Muntants: 

A nivell general són les canonades verticals que enllacen el distribuïdor principal 
amb les instal�lacions interiors particulars o derivacions col�lectives. Discorreran 
per zones comuns i estaran allotjades en recintes o forats construïts per a tal 
efecte. Els esmentats espais podran ser compartits únicament per altres 
instal�lacions d’aigua de l’edifici, i seran registrables i amb dimensions suficients 
per a que es puguin realitzar operacions de manteniment. 

Els muntants disposaran a la seva base d’una vàlvula de retenció, una clau de tall 
per a operacions de manteniment, i d’una clau de pas amb aixeta o tap de 
buidat, situades en una zona de fàcil accés i senyalitzades convenientment. La 
vàlvula de retenció es col�locarà en primer lloc, segons el sentit de circulació de 
l’aigua. 

En la documentació gràfica es descriu el traçat de cadascun dels muntants, 
juntament amb els seus diàmetres. 

 

5.4.9. Tub d’alimentació: 

Es la conducció que enllaça la clau de pas amb la bateria de comptadors o 
comptador general. 
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5.4.10. Instal�lacions particulars: 

Les instal�lacions particulars són les xarxes de canonades, claus i dipòsits que 
discorren per l’interior de la propietat particular, des de la clau de pas fins als 
corresponents punts de consum. Estarà composta per: 

Una clau de pas situada a l’interior de la propietat particular en un lloc accessible 
per a la seva manipulació. 

Derivacions particulars independents per a cada recinte humit. Cadascuna 
d’aquestes derivacions disposarà d’una clau de tall, tant per a l’AFS com l’ACS. 

 

5.4.11. Derivació particular: 

La derivació particular és la xarxa que distribueix el subministrament dins 
l’edifici, des de la clau del local fins a cada derivació d’aparell. El traçat de la 
derivació particular serà per el sostre, i per les zones comunes. Aquests traçats 
s’aïllaran, segons l’apèndix 03.1 del RITE, amb escuma elastomèrica d’espessor 
mínim de 20mm per evitar condensacions en les canonades d’aigua freda, i 
pèrdues tèrmiques en les canonades d’aigua calenta. Les canonades aniran 
suportades amb abraçadores d’acer galvanitzat. La distancia màxima entre 
suports és 1,80 m en el tram vertical i 1,20 en el tram horitzontal. Els circuits de 
canonades per AFS es separaran de les canonades d’ACS o calefacció com a 
mínim 10 cm 

Les canalitzacions d’aigua sempre aniran per sota de les canalitzacions 
elèctriques 

 

5.4.12. Derivació d’aparell: 

Es la derivació que connecta la derivació particular amb l’aparell a donar servei. 

Les baixades al punt d’utilització es realitzaran encastades, amb tub corrugat de 
protecció de color blau per l’aigua freda, i de color vermell per l’aigua calenta. 

En la documentació gràfica es reflecteixen els diàmetres de les diferents 
derivacions d’aparell. 

 

5.4.13. Aigua freda sanitària: 

Els principals elements consumidors d’AFS seran els rentamans, cisternes dels 
inodors i alguna dutxa. Els recintes humits seran els vestidors, lavabos públics i 
lavabo adaptat. 

Les aixetes de lavabos seran temporitzades amb pulsació suau i tindran elements 
estalviadors d’aigua, com el regulador de cabal.  

Les cisternes dels inodors disposaran de doble mecanisme de descàrrega o 
d’aturada, per tal de minimitzar el consum d’aigua. 
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5.4.14. Aigua calenta sanitària: 

La xarxa d’ ACS s’alimentarà de l’aigua freda la qual serà tractada tèrmicament 
mitjançant una caldera que augmentarà la temperatura de l’aigua de tal forma 
que arribi a una  temperatura mínima en los punts de consum de les dutxes dels 
vestidors. Els aparells de les dutxes podran regular la temperatura de l’aigua 
mitjançant una aixeta monocomandament. 

 

5.5. Execució de la xarxa de canonades 
L’execució de xarxes soterrades atendrà a la protecció de les mateixes davant de 
fenòmens de corrosió i esforços mecànics. Les conductes vistos hauran de ser 
protegits en cas de que pugui sofrir algun cop. 

 

5.5.1. Unions i juntes 

Les unions dels tubs entre si i d’aquests amb la resta d’accessoris es farà d’acord 
amb els materials en contacte i de manera que l’execució de les operacions es 
durà a terme de forma que no es provoquin pèrdues d’estanqueïtat a les unions. 
Per tant, les unions dels tubs seran estanques. 

Les unions dels tubs resistiran correctament la tracció, o bé la xarxa la absorbirà 
mitjançant l’establiment de punts fixes, i en canonades soterrades mitjançant 
estreps i recolzaments situats a corbes i derivacions. 

Les unions dels tubs de polipropilè es realitzaran seguint les instruccions del 
fabricant. 

 

5.5.2. Accessoris 

La col�locació de grapes i abraçadores per a la fixació dels tubs als paraments es 
realitzarà de tal forma que les canonades quedin perfectament alineades, 
respectin les distàncies exigides i no transmetin sorolls i/o vibracions a l’edifici. 

Es col�locaran suports de manera que el pes dels tubs carregui sobre aquests i 
mai sobre els propis tubs o les seves unions. 

 

5.5.3. Protecció 

Contra les condensacions: 

Tant en canonades encastades o ocultes com en canonades vistes, s’ha 
considerat la possible formació de condensacions a la seva superfície exterior. Per 
aquest motiu es col�locarà un element separador de protecció, no necessariament 
aïllant però si amb la capacitat d’actuar com a barrera de vapor. 

Es consideren vàlids els materials que compleixin la UNE 100 171:1989. 
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Tèrmiques: 

Per a altes temperatures s’utilitzaran materials que compleixin la norma UNE 100 
171:1989 com a aïllament tèrmic. 

En el cas de que la temperatura exterior de l’espai per a on passa la xarxa pugui 
assolir valors capaços de congelar l’aigua del seu interior, s’aïllarà tèrmicament 
amb el corresponent aïllament, segons material i diàmetre del tub. Es consideren 
adequats els indicats a la norma UNE EN ISO 12 241:1999. 

Contra esforços mecànics: 

Quan una canonada travessi qualsevol parament de l’edifici o un altre tipus 
d’element constructiu que pugui transferir  esforços perjudicials de tipus mecànic, 
es col�locarà una funda o beina, també de secció circular, de major diàmetre i 
suficientment resistent. 

Contra el soroll: 

Els suports i elements penjats per als trams de la xarxa interior amb tubs 
metàl�lics que transportin l’aigua a velocitats de 1,5 a 2 m/s seran antivibratoris 
S’utilitzaran ancoratges i guies flexibles que estiguin rígidament units a 
l’estructura de l’edifici. 

 

5.6. Instal�lacions interiors 
Es prohibeix la instal�lació de qualsevol classe d’aparells o dispositius que, per la 
seva constitució o modalitat d’instal�lació facin possible la introducció de 
qualsevol fluid en les instal�lacions interiors o el retorn, voluntari o fortuït, de 
l’aigua de les esmentades instal�lacions. 

Es prohibeix la unió directa de la instal�lació d’aigua a una conducció d’evacuació 
d’aigües utilitzades. També es prohibeix establir unions entre les conduccions 
interiors empalmades a les xarxes de distribució pública i altres instal�lacions. 

No es passaran els tubs d’aigua pel terra. Si els muntants no poden anar per 
façana ni encastats, es posaran en un armari registrable. Els tubs de distribució 
es passaran per sobre de portes i finestres. 

 

5.6.1. Disposicions relatives als aparells 

Els aparells han de ser alimentats des de dalt. Les aixetes dels lavabos, dutxes, 
etc; estaran dissenyades per economitzar l’aigua amb un mecanisme 
economitzador, amb un màxim de 12 l/min i un mínim de 9 l/m. 

Es col�locaran sistemes antiretorn per evitar la inversió del sentit del flux després 
dels comptadors, a la base dels muntants i abans dels aparells de refrigeració o 
climatització 

Els dispositius d’antiretorn es col�locaran combinats amb aixetes de buidat de 
forma que sempre sigui possible buidar qualsevol tram de la xarxa. 
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5.7. Càlcul de cabals 
Per a la realització del càlcul de cabals s’ha considerat els següents requisits 
segons el Codi Tècnic de la Edificació secció HS4.El dimensionat dels tubs s’han 
realitzat mitjançant un full d’ Excel.  
 

5.7.1. Característiques de la xarxa de distribució d’aigua 

Segons la informació facilitada per la companyia d’aigües, la xarxa de distribució 
d’aigua presenta els següents paràmetres a l’emplaçament de la nau: 

 

Pressió disponible en escomesa :   60 mcda. 

Cabal disponible:     Suficient i regular. 

Fluctuació de pressió en escomesa :   20 %. 

Alçada màxima des de l’escomesa   24 metres. 

Temperatura de l’aigua d’entrada   12°C. 

 

5.7.2. Cabal instal�lat 

Per al càlcul del cabal instal�lat s’ha fet servir les instruccions de la taula 2.1 de la 
Secció HS 4 del Codi Tècnic a on s’indiquen els cabals instantanis mínims per a 
cada tipus d’aparell instal�lat a la nau: 

 

Taula1. Cabal instal�lat per aparell. 

Tipus d’aparell Cabal instantani 
mínim AFS 

(l/s) 

Cabal instantani 
mínim ACS 

(l/s) 

Lavabo 0,10 0,065 

Dutxa 0,20 0,10 

Inodor amb cisterna 0,10 - 

Abocador 0,20 - 

 

Així, en funció d’aquests consums i del nombre d’aparells existent s’arriba 
directament a les dades sobre el cabal instal�lat que apareixen a l’apartat de 
justificació de càlculs de hidràulics. 
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5.7.3. Dimensionat dels trams 

El dimensionat de la xarxa es realitzarà a partir del dimensionat de cadascun dels 
trams, i per això es partirà del circuit considerant com més desfavorable que serà 
aquell que conti amb la major pèrdua de pressió deguda tant al fregament com a 
la seva alçada geomètrica. 

El dimensionat dels trams es realitzarà d’acord al següent procediment: 

El cabal màxim de cada tram serà igual a la suma dels cabals dels punts de 
consum alimentats d’acord amb la taula del anterior apartat. S’establiran els 
coeficients de simultaneïtat de cada tram d’acord amb un criteri adequat. Es 
determinarà el cabal de càlcul de cada tram com a producte del cabal màxim per 
el coeficient de simultaneïtat corresponent. 

Elecció d’una velocitat de càlcul compresa entre  0,50 i 3,50 m/s 

Obtenció del diàmetre corresponent a cada tram en funció del cabal i de la 
velocitat. 

 

Coeficient de simultaneïtat: 

El coeficient de simultaneïtat s’ha calculat mitjançant la següent expressió : 

  1

1

−
=

n
kv

     (1)                         

On : 

Kv = Coeficient de simultaneïtat entre els aparells. 

n = Número d’aparells instal�lats. 

Qmax = Cabal màxim previsible (l/s) d’aigua freda. 

SumQ = Suma del cabal instantani mínim d’aigua freda dels aparells instal�lats 
(l/s). 

5.7.4. Dimensionat de les derivacions a recintes humits i ramals 
d’enllaç: 

Els ramals d’enllaç als aparells que hi ha a la nau es dimensionaran conforme els 
valors que apareixen a la següent taula 

Taula 2. Diàmetres mínims de les derivacions. 

Diàmetres mínims de derivacions als aparells 

 Diàmetre nominal dels ramal d’enllaç 

Aparell o punt de 
consum 

Tub d’acer (‘’) Tub  de plàstic (mm) 

Lavabo, bidet 1/2 12 

Dutxa 1/2 12 

Inodor amb cisterna 1/2 12 

Abocador 3/4 20 
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Els diàmetres dels diferents trams de la xarxa de subministrament es 
dimensionaran conforme el procediment establert en els apartats anteriors, i com 
a mínim tindran els següents valors: 

Taula 3. Diàmetres mínims de l’alimentació 

Diàmetres mínims d’alimentació 

 Diàmetre nominal del tub d’alimentació 

Tram considerat Tub d’acer (‘’) Tub de coure o plàstic (mm) 

Alimentació a recinte humit 
privat: bany, servei, cuina. 3/4 20 

Alimentació a derivació 
particular: habitatge, apartament, 
local comercial. 

3/4 20 

Columna (muntant o baixant) 3/4 20 

Distribuïdor principal 1 25 

Alimentació equips de 
climatització 

 

< 50 kW 1/2 12 

50 – 250 kW 3/4 20 

250 – 500 kW 1 25 

> 500 kW 1 1/4 32 

 

5.7.5. Xarxa d’aigua calenta sanitària: 

Per al circuit d’impulsió d’ACS es segueix el mateix criteri establert en els 
apartats anteriors per el càlcul de les xarxes d’AFS. 

 

5.8. Càlcul de la instal�lació 
La instal�lació s’ha calculat tenint en compte els paràmetres esmentats 
anteriorment i amb l’objectiu d’obtenir els següents paràmetres de funcionament: 

Velocitat de càlcul entre 0,50 i 2,00 m/s 

Pressió mínima de 100 kPa en aixetes comuns, aquesta no podrà superar en cap 
punt els 500 kPa. 

Com a resultat de tots els càlculs realitzats, s’obté el dimensionat específic per a 
cada un dels elements de la instal�lació que apareix a la documentació gràfica. 

En els plànols corresponents també apareixen aquests paràmetres així com 
també la posició de cada element i el traçats dels tubs per l’edifici. 



Marc Pozo Tornavaca  

 - 194 - 

 

5.8.1. Velocitat del fluid 

Per tal reduir els sorolls generats per la instal�lació d’aigua, s’han calculat les 
canonades de tal manera que la velocitat del fluid a les zones interiors estigui 
dintre del marge de 0,5 m/s a 1,5 m/s i a la resta de zones estigui entre 0,5 m/s 
i 2 m/s. Els càlculs de velocitat del fluid s’han realitzat utilitzant la formula : 

 

 V

Q
DSVQ

⋅
⋅

=⇒⋅=
π

4000

   (2)                                           

On : 

Q = Cabal màxim previsible (l/s). 

V = Velocitat de hipòtesis (m/s). 

D = Diàmetre interior (mm). 

 

5.8.2. Pèrdua de Carrega 

S’ha dimensionat la instal�lació per tal que la pèrdua de càrrega en els punts de 
utilització sigui tal que asseguri una pressió que es mantingui en el marge de 15 
mcda a 45 mcda en els receptors.  

Per al càlcul de la pèrdua de càrrega s’ha emprat la formula empírica de Prandtl-
Colebrook : 
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On : 

V = Velocitat del aigua (m/s). 

D = Diàmetre interior del tub (m). 

I = Pèrdua de carrega lineal (m/m). 

ka = Rugositat uniforme equivalent (m). 

ku = Viscositat cinemàtica del fluid (m²/s). 

g = Acceleració de la gravetat (m²/s). 

 

I la formula de pèrdues de càrrega totals : 

 

 
HLLJJ eqUT ∆++⋅= )(

    (4)                                    



 Nau industrial i instal·lacions per a la producció i logística d’una empresa tèxtil 

 - 195 - 

On : 

JT = Pèrdua de carrega total en el tram (mcda).  

JU = Pèrdua de carrega unitària (mcda/m). 

L = Longitud del tramo (m). 

Leq = Longitud equivalent dels accessoris del tram (m). 

∆H = Diferencia de cotes (m). 

 

Per determinar la pèrdua de càrrega en els accessoris s’ha utilitzat la següent 
relació L/D : 

 Accessori   L/D 

Colze a 90°   45 

 Colze a 45°   18 

 Corba a 180°  150 

 Corba a 90°   18 

 Corba a 45°   9 

 Te Pas directe  16 

 Te derivació   40 

 Creu    50
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5.9. Taules de resultats 
 

Taula 4. Resultats escomesa 

 

 

Taula 5. Amidaments escomesa 

 

 

 

 

Taula 6. Resultats Xarxa AFS 
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Taula 7. Amidaments xarxa d’AFS 
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Taula 8.Resultats xarxa d’ACS 

 

Taula 9. Amidaments xarxa d’ACS 
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CAPÍTOL 6:MEMÒRIA 

INSTAL�LACIÓ 

D’EVACUACIÓ 

D’AIGÜES 

 

6.1. Normes i referències 
En aquest apartat es fa una relació de tots els documents que s’han utilitzat per a 
la redacció d’aquesta instal�lació. 

 

6.1.1. Normes d’aplicació 

Tot seguit s’especifiquen les normes aplicades que s’han contemplat a l’hora de 
redactar aquesta instal�lació. 

 

• Real Decret 314/2006, de 17 de març pel qual s’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació: Secció HS5 “Evacuació d’aigües” del Document Bàsic 
“Salubritat”. 

• UNE EN 607:1996 “Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC. 
Definiciones, exigencias y métodos de ensayo”. 

• UNE 53.114, canonades de PVC per sanejament. 



Marc Pozo Tornavaca  

 - 200 - 

• UNE EN 1329-1:1999 “Sistemas de canalización de materiales plásticos 
para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema”. 

• UNE EN 1329-2:1999 “Sistemas de canalización de materiales plásticos 
para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-C). Parte 2: Guia para la evaluación de la conformidad”. 

• UNE EN 1401-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos 
para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema”. 

• UNE EN 1401-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos 
para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 2: Guia para la evaluación de la conformidad”. 

• UNE EN 1401-3:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos 
para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 3: Práctica recomendada para la instalación“. 

• UNE EN 1453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos 
con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales 
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edifcios. Poli 
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 
los tubos y el sistema”. 

• UNE EN 1453-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos 
con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales 
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edifcios. Poli 
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guia para la evaluación 
de la conformidad”. 

• UNE EN 1456-1:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos 
para saneamiento enterrado o aereo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema”. 

 

6.1.2. Programari de càlcul 

Per a la realització dels càlculs necessaris s’han utilitzats fulls de càlcul tipus 
Excel dissenyats a mida per a les necessitats específiques d’aquest tipus 
d’instal�lacions. 
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6.2. Definicions i abreviatures 
A continuació es defineixen una sèrie de termes necessaris per a entendre 
d’instal�lació d’evacuació d’aigües. 

 

Aigües pluvials: aigües procedents de precipitació natural, bàsicament sense 
contaminar. 

Aigües residuals: les aigües residuals que procedeixen de la utilització dels 
aparells sanitaris comuns de l’edifici. 

Alçada de tancament hidràulic: l’alçada de la columna d’aigua que caldria evacuar 
d’un sifó completament ple abans que, a la pressió atmosfèrica, els gasos i els 
olors poguessin sortir del sifó cap a l’exterior. 

Aparell sanitari: dispositiu empleat per al subministrament local d’aigua per a ús 
sanitari en els edificis, així com per a la seva evacuació. 

Aparells sanitaris domèstics: elements pertanyents a l’equipament higiènic dels 
edificis que estan alimentats per aigua i son utilitzats per a la neteja o el lavabo, 
tals com banyeres, dutxes, lavabos, bidets, inodors, urinaris, aigüeres, 
rentavaixelles i rentadores automàtiques. 

Aparells sanitaris industrials: aparells sanitaris d’ús específic en cuines 
comercials, laboratoris, hospitals, etc. 

Baixants: canalitzacions que condueixen verticalment les aigües pluvials des de 
les buneres sifòniques de coberta i els canalons i les aigües residuals des de les 
reixes de petita evacuació i inodors fins a l’arqueta a peu baixant o fins al 
col�lector suspès. 

Coeficient de rugositat “n”: es un coeficient adimensional que depèn de la 
rugositat, grau de brutícia i diàmetre de la canonada. 

Col�lector: canalització que condueix les aigües des dels baixants fins a la xarxa 
de clavegueram públic. 

Cota d’evacuació: diferencia d’alçada entre el punt d’abocament més baix de 
l’edifici i el de connexió a la xarxa d’abocament. En ocasions serà necessària la 
col�locació d’un sistema de bombeig per a evacuar part de les aigües residuals 
generades a l’edifici. 

Diàmetre exterior: diàmetre exterior mig de la canonada a qualsevol secció 
transversal. 

Diàmetre interior: diàmetre interior mig de la canonada a qualsevol secció 
transversal. 

Diàmetre nominal: designació numèrica de la dimensió que correspon al número 
arrodonit més aproximat al valor real del diàmetre, en mm. 

Escomesa: conjunt de conduccions, accessoris i unions instal�lades fora dels 
límits de l’edifici, que enllacen la xarxa d’evacuació d’aquest a la xarxa general de 
sanejament o al sistema de depuració. 
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Flux en conduccions horitzontals: depèn de la força de la gravetat que es induïda 
pel pendent de la canonada i l’alçada de l’aigua de la mateixa. El flux uniforme 
s’aconsegueix quan l’aigua ha tingut temps suficient d’arribar a un estat en el 
que la pendent de la seva superfície lliure és igual a la de la canonada. 

Flux en conduccions verticals: depèn essencialment del cabal, funció a la vegada 
del diàmetre de la canonada i de la relació entre la seva superfície transversal de 
la làmina d’aigua i la superfície transversal de la canonada. 

Longitud efectiva: d’una xarxa de ventilació, es igual a la longitud equivalent 
dividida per 1,5, per a incloure sense pormenoritzar, les pèrdues localitzades pels 
elements singulars de la xarxa. 

Longitud equivalent: d’una xarxa de ventilació, depèn del diàmetre de la 
canonada, del seu coeficient de fricció i del caudal de l’aire (funció a la seva 
vegada del caudal de l’aigua), expressant-se : 

 

  q2)) x (f / (d5 x 7-10 x 2,58L =     (1)                                

On: 

d: diàmetre de la canonada, en mm 

f: coeficient de fricció, adimensional 

q: cabal de l’aire, en dm3/s 

Per a una pressió de 250 Pa. 

Maniguet de dilatació: accessori amb la funció d’absorbir les dilatacions i 
contraccions lineals de les conduccions provocades per canvis de temperatura. 

Maniguet intermig: accessori destinat a compensar les diferencies de dimensió o 
de material en les unions entre canonades. 

Nivell d’ompliment: relació entre l’alçada de l’aigua i el diàmetre de la canonada. 

Període de retorn: o freqüència de la pluja, es el número d’anys en que es 
considera se superarà una vegada com a promig la intensitat de pluja màxima 
adoptada. 

Pou general de l’edifici: punt de connexió entre les xarxes privada i pública, al 
que escometen els col�lectors procedents de l’edifici i del que surt la escomesa a 
la xarxa general. 

Radi hidràulic: o profunditat hidràulica, es la relació entre la superfície 
transversal del flux i el perímetre mullat de la superfície de la canonada. Per 
canonades de secció circular i amb flux a secció plena o a meitat de la secció, la 
profunditat hidràulica és igual a un quart del diàmetre de la conducció. 

Reflux: Flux de les aigües en direcció contraria a la prevista per a la seva 
evacuació. 

Salt hidràulic: diferència entre el règim de velocitat en la canalització vertical i la 
canalització horitzontal, que comporta un considerable increment de la 
profunditat d’ompliment en la segona. Depèn de la velocitat d’entrada de l’aigua 
en el col�lector horitzontal, de la pendent del mateix, del seu diàmetre, del caudal 
existent i de la rugositat del material. 
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Sifonament: fenomen d’expulsió de l’aigua fora del segell hidràulic per efecte de 
les variacions de pressió en els sistemes d’evacuació i ventilació. 

Sistema de depuració: instal�lació destinada a la realització d’un tractament de 
les aigües residuals prèvies al seu abocament.  

Sistema de desguàs: és el format pels equips i components que recullen les 
aigües a evacuar i les condueixen a l’exterior dels edificis. 

Sistema d’elevació i bombeig: conjunt de dispositius per a la recollida i elevació 
automàtica de les aigües procedents d’una xarxa d’evacuació o de part de la 
mateixa, fins a la cota corresponent de sortida al clavegueram. 

Sistema mixt o semiseparatiu: aquell en que les derivacions i baixants son 
independents per aigües residuals i pluvials, unificant-ne ambdós xarxes en els 
col�lectors. 

Sistema separatiu: aquell en el que les derivacions, baixants i col�lectors son 
independents per aigües residuals i pluvials. 

Tancament hidràulic: o segell hidràulic, es un dispositiu que retè una 
determinada quantitat d’aigua que impedeix el pas de les males olors des de la 
reixa d’evacuació als locals on estan instal�lats els aparells sanitaris, sense 
afectar el flux  d’aigua a través d’ells. 

Tub de ventilació: tub destinat a limitar les fluctuacions de pressió en l’interior 
del sistema de canonades de descàrrega. 

Unitat de desguàs: es un cabal que correspon a 0,47 dm3/s i representa el pes 
que un aparell sanitari té en l’evacuació dels diàmetres d’una xarxa d’evacuació. 

Vàlvula de retenció o antiretorn: dispositiu que permet el pas del flux en un sol 
sentit, impedint els retorns no desitjats. 

Vàlvula d’aireació: vàlvula que permet l’entrada d’aire en el sistema però no la 
seva sortida, a fi de limitar les fluctuacions de pressió dintre del sistema de 
desguàs. 

Ventilació primària: subsistema que té com funció la evacuació de l’aire en el 
baixant per a evitar sobrepressions i subpressions en la mateixa durant el seu 
funcionament i consisteix en la prolongació del baixant per sobre de l’ultima 
planta fins la coberta de forma que quedi en contacte amb l’atmosfera exterior i 
per sobre dels recintes habitables. 

Ventilació secundària o paral�lela o creuada: subsistema que té com funció evitar 
l’excés de pressió en la base del baixant permetent la sortida de l’aire comprimit 
en aquesta. Discorre paral�lela al baixant i es connecta a aquesta. 

Ventilació terciària o dels tancaments hidràulics: subsistema que té com funció 
protegir els tancaments hidràulics contra el sifonament i l’autosifonament. Porta 
implícites la ventilació primària i secundaria. 

Ventilació amb vàlvules d’aireació-ventilació: subsistema que unifica els 
components dels sistemes de ventilació primària, secundaria i terciària, sense 
necessitat de sortir a l’exterior, podent instal�lar-se en espais tals com falsos 
sostres i càmeres. Podent realitzar-se amb sifons combinats. 

Xarxa d’evacuació: conjunt de conduccions, accessoris i unions utilitzats per 
recollir i evacuar les aigües residuals i pluvials d’un edifici. 
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Xarxa de petita evacuació: part de la xarxa d’evacuació que condueix els residus 
des de els tancaments hidràulics, excepte dels inodors, fins als baixants. 

Xarxa general de sanejament: conjunt de conduccions, accessoris i unions 
utilitzats per recollir i evacuar les aigües residuals i pluvials dels edificis. 

 

6.3. Companyia subministradora del servei de 
clavegueram  

El servei de clavegueram públic el proporcionarà l’Ajuntament d’Igualada. Aquest 
servei general de clavegueram circula pel Carrer Alemanya, tal i com es mostra a 
la representació gràfica. 

 

6.4. Descripció de la instal�lació 
La instal�lació bàsicament consistirà en dues xarxes independents de recollida 
d’aigües: una que recollirà les aigües residuals generades a l’edifici i un altre que 
recollirà les aigües pluvials captades per l’edifici. 

Així, la xarxa de la xarxa de recollida d’aigües residuals començarà per la part 
més elevada de l’edifici, recollint-ne les aigües residuals generades pels aparells 
ubicats en aquesta part de l’edifici i conduint-les mitjançant els corresponents 
ramals, baixants i col�lectors, cap a l’exterior de l’edifici. 

La xarxa de recollida d’aigües pluvials també començarà a la part superior de 
l’edifici, on mitjançant un conjunt de buneres sifòniques es realitzarà la recollida 
de les aigües pluvials captades a la coberta. Mitjançant els corresponents 
baixants i col�lectors es conduiran aquestes aigües cap a l’exterior de l’edifici. 

Finalment, aquestes xarxes de recollida d’aigües residuals i pluvials es 
connectaran a la xarxa pública de clavegueram. 

Tots els baixants de cada xarxa arribaran fins als diversos col�lectors que 
existiran a la part inferior de l’edifici i que conduiran les aigües fins al pericó 
sifònic general de l’edifici, del qual sortirà el clavegueró que anirà fins a la 
claveguera pública.  

Per a ambdues xarxes de recollida d’aigües residuals i pluvials, es preveurà el 
corresponent sistema de ventilació.  

 

6.4.1. Tipus de xarxa 

El tipus de xarxa que s’implantarà serà de tipus separatiu, es a dir que hi ha dues 
xarxes diferenciades que connecten amb el clavegueram públic encara que la 
xarxa pública general és de tipus unitari, hi haurà dues connexions a la xarxa 
general. 
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6.4.2. Escomesa 

La connexió a la xarxa pública de clavegueram es realitzarà mitjançant tubs del 
següent diàmetre: 

Col�lector general xarxa residuals: 250 mm de diàmetre. 

Col�lector general xarxa pluvials: 110 mm de diàmetre. 

6.4.3. Material  

El material dels tubs de la instal�lació serà: Polipropilè 

6.4.4. Unions 

Les unions es realitzaran mitjançant els sistemes homologats pels fabricants 
prèvia neteja de les superfícies a unir. 

6.4.5. Suports 

Els suports de les canonades d’evacuació seran abraçadores isofòniques d’acer 
galvanitzat amb junta de goma, collades mitjançant varilla roscada al forjat. 

6.4.6. Dispositius sifònics 

Tots els elements de la instal�lació disposaran del seu dispositiu sifònic, ja estigui 
inclòs en el receptor, o sigui exterior mitjançant un pot sifònic. 

6.4.7. Taula resum 

Taula 1. Descripció de la instal�lació 

Tipus de xarxa Separativa 

Tipus de connexió Separativa 

Material tubs Polipropilè 

Col�lector general xarxa residuals Tub de 250 mm de 
diàmetre 

Col�lector general xarxa pluvials Tub de 110  mm de 
diàmetre 
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6.5. Càlcul d’evacuació  d’aigües residuals 
Per al càlcul de la instal�lació s’han tingut en compte les especificacions de les 
normes existents per a xarxes d’evacuació. Així mateix, per al dimensionat dels 
diversos elements de la xarxa s’han seguit les prescripcions marcades pel 
Document Bàsic referent a Salubritat HS5 “Evacuació d’aigües”, de tal manera 
que s’ha fet servir el mètode basat en les “unitats de desaigua (UD)”. 

El mètode de les unitats de desaigua assigna a cada tipus d’aparell equipat amb 
desaigua un nombre determinat de unitats de desaigua en funció de si es tracta 
d’un edifici d’ús públic o si per contra l’ús que se’n fa és privat. 

En aquest cas l’edifici es considerarà de tipus privat però s’utilitzarà la norma 
pública ja que es mes restrictiu i així està una mica sobre dimensionat per a 
qualsevol imprevist . 

En funció del nombre d’unitats de desaigua que haurà de suportar cada tram i en 
funció del pendent de cada tram, es determinarà el diàmetre que haurà de tenir 
cada un dels elements de la instal�lació. 

 

6.5.1. Aparells individuals 

La ubicació de cada aparell individual apareix als plànols corresponents. 

L’assignació d’unitats de desaigua que s’ha fet servir per al dimensionat de la 
xarxa d’evacuació ha estat la que apareix a la següent taula: 

Taula 2. Unitats d’aigua per aparell 

Tipus d’aparell UD (ús 
Públic) 

Lavabo 2 

Dutxa 3 

Inodor amb cisterna 5 

Abocador 8 

Bunera sifònica 3 

 

Tots els aparells disposaran de sifó individual. Es preveu que, en funció del tipus 
d’aparell, el diàmetre dels sifons i de les derivacions individuals cap als aparells 
seran els que apareixen a la següent taula: 
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Taula3. Diametre dels sifons 

Tipus d’aparell Diametre 
(mm) 

Lavabo 40 

Dutxa 50 

Inodor amb cisterna 100 

Abocador 100 

Bunera sifònica 50 

 

6.5.2. Conductes 

En cas que la derivació reculli els desaigües de diversos aparells d’una mateixa 
cambra humida actuant així com a derivació en col�lector, el diàmetre d’aquesta 
derivació en col�lector haurà de ser el següent en funció del nombre d’unitats de 
descàrrega a que hagi de donar servei i en funció del pendent d’aquesta 
derivació: 

 

Taula 4. Diàmetre del col�lector 

 Màxim nombre d’unitats de descàrrega 
suportades per la derivació en col·lector 

 Pendent 

Diàmetre nominal (mm) 1 % 2 % 4 % 

32 - 1 1 

40 - 2 3 

50 - 6 8 

63 - 11 14 

75 - 21 28 

90 47 60 75 

110 123 151 181 

125 180 234 280 

160 438 582 800 

200 870 1150 1680 
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6.5.3. Baixants 

El funcionament per als baixants es molt semblant al dels conductes comentats 
anteriorment i segueix las especificacions de la següent taula, tenint en compte 
les plantes que té l’edifici, 2 plantes per a la nau industrial. 

 

Taula 5. Diàmetre dels baixants 

 Nombre màxim d’UD per 
baixant 

Nombre màxim d’UD per ramal 

Diàmetre nominal 
(mm) 

Fins a 3 
plantes 

Més de 3 
plantes 

Fins a 3 plantes Més de 3 
plantes 

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 

125 540 1.100 280 200 

160 1.208 2.240 1.120 400 

200 2.200 3.600 1.680 600 

250 3.800 5.600 2.500 1.000 

315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 

6.5.4. Col�lectors 

Es preveu que els col�lectors estiguin instal�lats a la planta de fonaments amb 
una pendent del 2 %. 

En funció del nombre d’unitats de descàrrega a que hagin de donar servei i en 
funció del pendent del col�lector, el diàmetre dels col�lectors seran els que 
apareixen a la següent taula: 
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Taula 6. Diàmetres dels col�lectors. 

 Màxim nombre d’unitats de descàrrega suportades pel col·lector 

 Pendent 

Diàmetre nominal (mm) 1 % 2 % 4 % 

50 - 20 25 

63 - 24 29 

75 - 38 57 

90 96 130 160 

110 264 321 382 

125 390 480 580 

160 880 1.056 1.300 

200 1.600 1.920 2.300 

250 2.900 3.500 4.200 

315 5.710 6.920 8.290 

350 8.300 10.000 12.000 

 

 

6.6. Càlcul de d’evacuació d’aigües pluvials 
 
Es preveu una xarxa independent per a l’evacuació de les aigües pluvials. 

Tot i així, degut a que la xarxa de clavegueram municipal és de tipus unitari, just 
abans del pericó sifònic general de l’edifici, el col�lector general de la xarxa 
d’evacuació d’aigües pluvials s’unirà al col�lector general de la xarxa d’evacuació 
d’aigües residuals de tal manera que al pericó sifònic general de l’edifici hi 
accedirà un únic col�lector que recollirà tan les aigües pluvials com les residuals.  

Per al càlcul de la instal�lació s’han tingut en compte les especificacions de les 
normes existents per a xarxes d’evacuació. Així mateix, per al dimensionat dels 
diversos elements de la xarxa s’han seguit les prescripcions marcades pel 
Document Bàsic referent a Salubritat HS5 “Evacuació d’aigües”, de tal manera 
que s’ha fet servir el mètode basat en el dimensionat dels elements de la xarxa 
en funció de la superfície de captació d’aigua a la qual hauran de donar servei. 

Així, s’han dimensionat els baixants i col�lectors a partir del règim pluviomètric de 
l’emplaçament i en funció de la superfície de recollida d’aigües corresponent a 
cada baixant i col�lector. 
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6.6.1. Boneres 

Es preveu la col�locació de buneres sifòniques a la coberta per a la recollida de 
les aigües pluvials. 

El nombre mínim de buneres que caldrà preveure a la coberta serà el que apareix 
a la següent taula i dependrà de la superfície projectada horitzontalment de la 
coberta a la que serveixen: 

Taula 7. Nombre mínim de boneres. 

Superfície de coberta en projecció horitzontal (m2) Nombre de buneres 

S<100 2 

100 =< S < 200 3 

200 =< S < 500 4 

500 < S 1 cada 150 m2 

 

 

6.6.2. Canalons de recollida d’aigües pluvials 

El diàmetre nominal del canaló d’evacuació d’aigües pluvials de secció 
semicircular dependrà de la intensitat pluviomètrica de la zona, de la pendent del 
canaló i de la superfície a la que dona servei i serà el que apareix a la següent 
taula: 

Taula 8. Canelons segons la intensitat pluviomètrica de la zona 

110 mm/h

Diàmetre nominal
0,5% 1% 2% 4%

32 41 59 86 100
55 73 105 150 125
82 114 159 232 150
168 236 336 473 200
305 432 609 845 250

Pendent del canaló

Intensitat pluviomètrica de la zona:

Màxima superfície, en projecció horitzontal, en m2

 

 

6.6.3. Baixants 

Es preveu que, en funció de la superfície de recollida d’aigües pluvials, en 
projecció horitzontal, i en funció del règim pluviomètric de l’emplaçament, el 
diàmetre dels baixants de pluvials seran els que apareixen a la següent taula: 
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Taula 9. baixants segons intensitat pluviomètrica de la zona 

Intensitat pluviomètrica de la zona: 110

Màxima superfície, en projecció horitzontal, en m2 Diàmetre nominal
59 50
103 63
161 75
289 90
527 110
732 125

1404 160
2455 200  

 

6.6.4. Col�lectors 

Es preveu que, en funció de la superfície de recollida d’aigües pluvials, en funció 
del règim pluviomètric de l’emplaçament i en funció del pendent dels col�lectors, 
el diàmetre dels col�lectors seran els que apareixen a la següent taula: 

Taula 10. Col�lectors segons intensitat pluviomètrica de la zona 

110 mm/h

1% 2% 4%
114 162 230 90
208 294 416 110
282 400 564 125
558 784 1116 160
973 1373 1945 200

1745 2464 3500 250
1833 4172 5909 315

Intensitat pluviomètrica de la zona:

Màxima superfície, en projecció horitzontal, en m2

Pendent del col·lector Diàmetre nominal

 

 

6.7. Ventilació 
La instal�lació d’evacuació d’aigües de la nau haurà de tenir ventilació, tal i com 
dicta la normativa, per evitar que un canvi de pressió pugui fer pujar les aigües 
residuals en sentit contrari del habitual.  

Nomes serà necessària la instal�lació d’una ventilació primària al tenir la nau 
industrial nomes dues plantes. 

Caldrà prolongar els baixants d’aigües residuals un mínim de 1,3 metres per 
sobre de la coberta de l’edifici, ja que aquesta no es transitable. 

La sortida de la ventilació primària no haurà d’estar situada a menys de 6 metres 
de qualsevol presa d’aire exterior per a climatització o ventilació i haurà de 
sobrepassar-la en alçada. 

La sortida de ventilació haurà d’estar convenientment protegida de l’entrada de 
cossos estranys i el seu disseny haurà de ser tal que l’acció del vent afavoreixi 
l’expulsió dels gasos. 
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Pel que fa al diàmetre, la ventilació primària tindrà el mateix diàmetre que la 
baixant de la qual és prolongació. 

 

6.7.1. Ventilació del clavegueram 

Es preveu la ventilació directa del clavegueró de connexió a la claveguera pública 
mitjançant un tub que es connectarà just a la sortida del pericó sifònic general de 
l’edifici i que pujarà de manera directe i exclusiva fins a 2 metres per sobre de la 
coberta de l’edifici. 

 

6.8. Sanejament exterior 
La recollida de les aigües pluvials de la zona exterior de la nau es realitzarà a 
traves de reixetes situades al límit de la compartició i es dirigiran mitjançant els 
pendents del terra. Per tant, aquesta recollida no entrarà dins de la xarxa interior 
de recollida d’aigües, sinó que serà un circuit públic independent. 

 

6.8.1. Pericons 

Es col�locaran pericons de registre a peu de baixant i de pas cada 15 m. 

Els pericons tindran unes dimensions mínimes, en funció del diàmetre dels tubs 
que hi surtin de: 

Taula 11. Pericons en funció del diàmetre dels tubs. 

Diàmetre col·lector de sortida (mm) Dimensions internes (cm) 

100 40 x 40 

150 50 x 50 

200 60 x 60 

250 60 x 70 

300 70 x 70 

350 70 x 80 

400 80 x 80 

450 80 x 90 

500 90 x 90 
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6.9. Sistema de bombeig i elevació 
No es preveu cap grup de bombeig ni dipòsit, ja que la instal�lació treballa en la 
seva totalitat per gravetat al estar sempre a una cota superior a la cota de 
clavegueram. 

 

6.10. Sistema de depuració d’aigües 
Donada la tipologia i ús previstos per a l’edifici, no es preveu cap sistema de 
depuració d’aigües residuals. 

 

6.11. Manteniment i conservació 
Per a un correcte funcionament de la instal�lació de sanejament, s’ha de 
comprovar periòdicament l’estanquitat general de la xarxa amb les seves 
possibles fugues, l’existència d’olors i el manteniment de la resta d’elements. 

Es revisaran i desembussaran els sifons i vàlvules, cada cop que es produeixi una 
disminució apreciable del caudal d’evacuació, o hi hagi obstruccions. 

Cada 6 mesos es netejaran les buneres de locals humits i cobertes transitables, i 
els pots sifònics. Les buneres i calderetes de cobertes no transitables es 
netejaran, com a mínim, un cop a l’any. 

Un cop a l’any es revisaran els col�lectors penjats, es netejaran els pericons 
bunera i la resta de possibles elements de la instal�lació com pous de registre i 
bombes d’elevació. 

Cada 10 anys es procedirà a la neteja dels pericons a peu de baixant, de pas i 
sifònics o abans si s’aprecien olors.  

Cada 6 mesos es netejarà el separador de greixos i fangs si aquest existís. 

Es mantindrà l’aigua permanentment en les buneres, pots sifònics i sifons 
individuals per a evitar olors, així com es netejaran els de les terrasses i 
cobertes. 
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6.12. Taules de resultats 

6.12.1. Ramals col�lectors fecals: 

Taula 12. Resultats ramals col�lectors fecals 

 

 

Taula 13. Amidaments ramals col�lectors fecals 

Diàmetre 32 40 50 63 75 90 110 125 160 200 

Amidament 
total 0 0 0 3,3 0 0 8,9 0 0 0 

6.12.2. Baixants fecals 

Taula 14. Resultats baixants fecals 

 

 

Taula 15. Amidaments baixants fecals 

Diàmetre 50 63 75 90 110 125 160 200 250 315 

Amidament 
total 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 
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6.12.3. Col�lectors fecals 

 

Taula 16. Resultats col�lectors fecals 

 

 

Taula 17. Amidaments col�lectors fecals 

Diàmetre 50 63 75 90 110 125 

Amidament 
total 9,35 0 0 0 118,1 0 
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6.12.4. Cobertes pluvials 

 

Taula 18. Resultats cobertes pluvials 

 

6.12.5. Baixants pluvials 

Taula 19. Resultats baixants pluvials 

 

 

Taula 20. Amidaments baixants pluvials 

Diàmetre 50 63 75 90 110 

Amidament 
total 0 0 112 0 0 
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6.12.6. Col�lectors pluvials 

 

Taula 21. Resultats col�lectors pluvials 

 

 

Taula 22. Amidaments col�lectors pluvials 

Diàmetre 50 63 75 90 110 125 160 200 250 315 

Amidament 
total 0 0 0 23 23 23 69 28,52 18,5 0 
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CAPÍTOL 7:MEMÒRIA 

DE L’ INSTAL�LACIÓ 

ELÈCTRICA 

 

7.1. Normativa 
La normativa i reglamentació adoptada per la elaboració del present projecte ha 
estat : 

• Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT 2002) publicat en el BOE 
18/11/02.  

• Instruccions tècniques complementaries (ITC) del REBT 2002 publicades 
en el suplement del BOE núm. 224 del -18/11/02. 

• Normes UNE referenciades en el REBT 2002. 

• Normes de les companyies subministradores. 

• Recomanacions de les entitats d’inspecció i control. 

• Reglament de seguretat, salut i higiene en el treball. 

7.2. Subministrament 
El subministrament de la energia elèctrica se’n farà càrrec la empresa Fecsa-
Endesa. La xarxa tindrà les següents característiques: 

Xarxa trifàsica 230/400 V de 50 Hz de freqüència. 
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7.3. Embrancament 
 

El seu traçat discorrerà per terrenys de domini públic, minimitzant la seva 
longitud. 

El traçat i disseny d’aquesta, serà donat per la companyia subministradora. 

 

7.4. Previsió de càrregues 
Es segueixen les prescripcions mínimes de la ITC-BT-10 del REBT en quan a 
previsió de càrregues. 

 

7.4.1. Potència instal�lada 

  
La potencia instal�lada (Pi) correspon a la suma de totes les càrregues 
instal�lades a plena càrrega. Pi=132,87 KW. 

7.4.2. Potència Simultània 

 
La potencia simultània és la resultant en aplicar a la potencia instal�lada els 
coeficients de simultaneïtat i d’utilització.   

• Coeficient de simultaneïtat = 0,83 

• Ps = 110,28 Kw 

 

7.4.3. Potencia contractada 

 
La potencia a contractar será de 111 Kw 
 

7.5. Caixa general de protecció 
La caixa general de protecció, d’ara en endavant C.G.P., és el inici de la propietat 
de les instal�lacions de l’usuari. Aquesta conté els dispositius de protecció de la 
línia general d’alimentació. 

Es situarà preferentment en la façana exterior de l’edifici, en llocs de lliure i 
permanent accés. La seva situació s’ha fixat conjuntament amb l’empresa 
subministradora.  

S’instal�larà en un nínxol a la paret. No s’allotjaran més de dos C.G.P. per nínxol. 
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Es guardaran les distàncies mínimes de separació d’aquesta amb altres 
canalitzacions segons en l’especificat en les ITC-BT-06 i ITC-BT-07. 

La caixa general escollida serà: CGP-9-250A 

 

7.6. Linia general d’alimentació 
És aquella que enllaça la C.G.P. amb l’equip de mesura (o centralització de 
comptadors).  

Es compliran les prescripcions de la ITC-BT-14 del REBT. Els cables a utilitzar 
seran de tensió assignada 0,6/1kV, de coure, no propagadors de flama i 
d’emissió de fums i opacitat reduïda, hauran de complir la norma UNE 21.123 
part 4/5. Es disposaran cables unipolars i aïllats de la següent manera : tres per 
fase i un de neutre. S’hi inclourà de la mateixa manera el conductor de protecció. 
La secció mínima de la línia general d’alimentació serà de 10mm2. 

La linia general d’alimentació del edifici serà: 

• Secció:3x120+70 

• Cable tipus: RZ1-K-0,6/1kV 

• Aïllament tipus:XLPE 

• Diàmetre:250 
 

7.7. Equip de Mesura i comptatge 
Es l’equip responsable de la mesura d’energia consumida per l’usuari. Conté les 
proteccions de la derivació individual. 

Es compliran les prescripcions de la ITC-BT-16 i les prescripcions de la companyia 
subministradora 

Denominació: TMF10 ICP 160/160 

Derivació Individual 

Es la línia que uneix l’equip de mesura amb la instal�lació interior de l’usuari. En 
el present projecte aquesta línia anirà des de l’equip de mesura fins al quadre 
general de distribució, del qual partiran les línies d’alimentació de cada edifici. La 
instal�lació de la derivació individual es realitzarà amb conductor aïllat dins de 
canal protectora o tub protector, tapa de la qual només es podrà obrir amb un 
estri, depenent del tram d’aquesta.Distingim el primer tram on els cables que 
formen la derivació individual aniran soterrats, i un segon tram, on aquests 
mateixos cables aniran instal�lats en una canaleta pel forjat. 
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La derivació individual tindrà les següents característiques: 

• Secció: 3x95+50 

• Tipus: RZ1-K-0,6/1kV 

• Aïllament: XLPE 

• Diàmetre: 160 

 

7.8. Dispositius de control: 
El dispositiu general de comandament i control de la instal�lació de l’usuari és 
l’interruptor de control de potència. Aquest té la missió de proporcionar un mitjà 
de tall de la instal�lació, així com el control de la potència subministrada a 
l’usuari.Aquest s’instal�larà en un armari precintable en un local no accessible al 
públic. 

Es complirà el prescrit en la ITC-BT-17 del REBT.L’interruptor serà de tall 
homopolar i tindrà un poder de tall de 10kA. En els esquemes unifilars de la 
instal�lació, queda definit el dispositiu de comandament i control. 

 

7.9. Protecció contra sobreintensitats 
Tots els circuits de la instal�lació estarán protegits contra sobre intensitats. Els 
dispositius per protegir la instal�lació serán els interruptors automàtics 
magnetotèrmics. Aquests tindrán detecció sobre tots els pols i seran de tall 
omnipolar. Els dispositius magnetotèrmics es dimensionan en funció de la carga 
del circuit, i de la naturales de aquesta. 

 

Els diferents circuits quedarán representats en la documentació gràfica on hi ha 
el esquema unifilar amb la taula corresponent de descripció dels circuits. 

 

7.10. Cálculs 

7.10.1. Trifàsic 

Les formules utilitzades per al càlcul son les següents: 

 

 
ϕcosU3

P
=I

L

L ⋅⋅
       (1)                                            

 nn IUPIUP ⋅⋅==⋅⋅⋅= 3;1cos;cos3 ϕϕ    (2)                   
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7.10.2. Monofàsic 

Les formules utilitzades per al càlcul son les següents: 

 
ϕcos⋅

=
U

P
I b        (3)                      

 nn IUPIUP ⋅==⋅⋅= ;1cos;cos ϕϕ      (4)                               
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7.11. Taula de resultats 
 

 

Tub
NºPIAS Secció(ITC-19) Tipo Aïllament Diàmetre(ITC-21) Tipus d'instalació

Preses de corrent 1 - 3450 1,00 3450 1 3450 230 16 1 2x2,5 ES07Z1-K-0,6/1kV PVC 20 B
Preses de corrent 2 - 3450 1,00 3450 1 3450 230 16 1 2x2,5 ES07Z1-K-0,6/1kV PVC 20 B
Preses de corrent 3 - 3450 1,00 3450 1 3450 230 16 1 2x2,5 ES07Z1-K-0,6/1kV PVC 20 B
Máquina de cosir 3 2000 1,00 6000 1 6000 230 10 3 2x1,5 ES07Z1-K-0,6/1kV PVC 16 B
Planxes 3 2000 1,00 6000 1 6000 230 10 3 2x1,5 ES07Z1-K-0,6/1kV PVC 16 B
Talladores 1 5000 1,00 5000 1,25 6250 400 10 1 3x1,5 RZ1-K-0,6/1kV PVC 16 B
Talladores 1 5000 1,00 5000 1,25 6250 400 10 1 3X1,5 RZ1-K-0,6/1kV PVC 16 B
Serigrafia 1 3000 1,00 3000 1,25 3750 400 10 1 3X1,5 RZ1-K-0,6/1kV PVC 16 B2
Máquina de bordar 1 3000 1,00 3000 1,25 3750 400 10 1 3X1,5 RZ1-K-0,6/1kV PVC 16 B2
Fancoil Mural Mic 30 1 200 1,00 200 1,25 250 230 10 2 2X1,5 RZ1-K-0,6/1kV PVC 16 B2
Fancoil Mural Mic 30 8 200 1,00 1600 1 1600 230 2X1,5 PVC 16
Caldera 1 2000 1,00 2000 1 2000 230 6 1 2X1,5 ES07Z1-K-0,6/1kV PVC 16 B2
Bomba calor 1 6500 1,00 6500 1,25 8125 400 16 1 3X2,5 RZ1-K-0,6/1kV PVC 20 B2
Bomba calor vestidors 1 1500 1,00 1500 1 1500 400 PVC
Ventilador 1 1 50 1,00 50 1,25 62,5 230 6 1 2X1,5 RZ1-K-0,6/1kV PVC 16 B
Ventilador 2 1 50 1,00 50 1 50 230 PVC
Recuperador de calor 1 300 1,00 300 1,25 375 230 PVC
LUMINARIAS KUBIC LAMP 140 52 1,80 13104 1 13104 230 10 6 2X1,5 ES07Z1-K-0,6/1kV PVC 16 B
LUMINARIAS HANGAR 20 81 250 1,80 36450 1 36450 230 20 8 2X4 ES07Z1-K-0,6/1kV PVC 20 B
LUMINARIAS EMERGENCIA 60 250 1,80 27000 1 27000 230 6 14 2X1,5 ES07Z1-K-0,6/1kV PVC 16 B

132866,5
0,83

Intensitat admissible 159,1743073 110279,195
Potencia a contractar 111kW
Caixa General de Protecció CGP-9-630
Equips de Mesura TMF10

ICP 400/315
Factor Tensión Intensidad Potencia

Aislamiento Tubo 1,732050808 400 80 55425,6258
Sección Tipo Tipo Diámetro 1 220 16 3520

LGA 3x120+70 RZ1-K-0,6/1kV XLPE 250 *Suponiendo un cos phi=1
DI 3x150+95 RZ1-K-0,6/1kV XLPE 160

COEFICIENTE SIMULTANEIDAD
POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE

POTÈNCIA

POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE

1/COS PHICÀRREGA/CIRCUIT POTÈNCIA PREVISTANºELEMENTsS POTÈNCIA ACTIVA COEF.SEGONS ITC-47

Cable

Cable
V I

POTENCIA INSTALADA
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7.12. Lluminàries  
 
Per fer la il�luminació de la nau s’ha utilitzat el programa DIALUX. Aquest 
programa ens permet calcular el numero de lluminàries necessàries per a 
cada zona de la nau, seguint la norma vigent i mostrant-nos la disposició i 
la llum que ens dona cada lluminària. 

 

7.12.1. Lluminàries elegides: 

 

S’ha escollit dos tipus diferents de lluminàries per a la il�luminació de la 
nau: 

 

LAMP 9042650 LUM. KUBIC 2X26W /E GX24Q-3/4 

• N° d’article: 9042650 

• Flux lluminosos de las lluminàries: 3600 lm 

• Potencia de las lluminàries: 53.0 W 

• Calcificació lluminàries segons CIE: 100 

• Codi CIE Flux: 54 92 100 100 64 

• Armament: 2 x DULUX D/E 26 W/21-840 

• (Factor de correcció 1.000). 

 

 
Figura 1. LAMP 

9042650 
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LAMP 9401025+6510+6300 LUM.HANGAR20 250W ALUM 0,6 

• N° de article: 9401025+6510+6300 

• Flux lluminosos de las lluminàries: 19000 lm 

• Potencia de las lluminàries: 256.0 W 

• Calcificació lluminàries segons CIE: 100 

• Codi CIE Flux: 51 91 99 100 75 

• Armament: 1 x HPI250BU  

• (Factor de correcció1.000). 

 

 

Figura 2. LAMP 9401025
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Taula 1. Resum de les lluminàries de la nau 

Sala Nº de 
lluminàries 

Tipus 

Magatzem superior 36 LAMP 9401025+6510+6300 

Magatzem inferior 45 LAMP 9401025+6510+6300 

Vestidors 15 LAMP 9042650 

Despatxos 20 LAMP 9042650 

Lavabos 12 LAMP 9042650 

Disseny 20 LAMP 9042650 

Comptabilitat 15 LAMP 9042650 

Ventes 24 LAMP 9042650 

Comercial 24 LAMP 9042651 

Passadís 10 LAMP 9042652 

 

Necessitarem doncs un total de: 

• 81 lluminàries tipus LAMP 9401025+6510+6300 

• 141 lluminàries tipus LAMP 9042650 

 

7.12.2. Magatzem superior 

 

En aquest espai s’han posat 36 lluminàries  LAMP 9401025+6510+6300 

 

 

Figura 3. Disposició de les lluminàries 
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7.12.3. Magatzem inferior 

 

En aquest espai s’han posat 36 lluminàries  LAMP 9401025+6510+6300 

 

 

 

Figura 4. Disposició de les lluminàries 

 

7.12.4. Vestidors 

 

En aquest espai s’han posat 15 lluminàries  LAMP 9042650 

 

 

Figura 5. Disposició de les lluminàries. 
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7.12.5. Despatxos 

 

En aquest espai s’han posat 20 lluminàries  LAMP 9042650 

 

 

Figura 6. Disposició de les lluminàries. 

 

 

7.12.6. Lavabos 

 

En aquest espai s’han posat 12 lluminàries  LAMP 9042650 

 

 

Figura 7. Disposició de les lluminàries. 
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7.12.7. Disseny 

 

En aquest espai s’han posat 20 lluminàries  LAMP 9042650 

 

 

Figura 8. Disposició de les lluminàries. 

 

Comptabilitat 

 

En aquest espai s’han posat 15 lluminàries  LAMP 9042650 

 

 

Figura 9. Disposició de les lluminàries. 
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7.12.8. Ventes 

 

En aquest espai s’han posat 24 lluminàries  LAMP 9042650 

 

 

Figura 10. Disposició de les lluminàries. 

7.12.9. Comercial 

 

En aquest espai s’han posat 24 lluminàries  LAMP 9042650 

 

 

Figura 11. Disposició de les lluminàries. 
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7.12.10. Passadís 

 

En aquest espai s’han posat 10 lluminàries  LAMP 9042650 

 

 

 

Figura 12. Disposició de les lluminàries.
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CAPÍTOL 8: 

INSTAL�LACIÓ DE 

PROTECCIÓ CONTRA 

INCENDIS 

 

8.1. Objecte 
Amb el present apartat del projecte es pretén dimensionar la instal�lació de 
protecció contra incendis per a una nau industrial destinada a la producció i 
emmagatzematge de productes tèxtils. 

Aquests tenen la finalitat de prevenir l’aparició d’incendi i donar una resposta 
adequada en cas de produir-se, limitar la seva propagació  i possibilitar la seva 
extinció amb el fi de reduir al màxim el danys o pèrdues que l’incendia pugui 
provocar en bens i persones. 

Així doncs, en aquest apartat es definiran les mesures mínimes segons la 
reglamentació vigent. Aquestes característiques  estan indicades en el reglament  
de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI). Aquest indica 
que en cas de tenir zones administratives de més de 250 m2, com és el cas, 
aquestes es regiran per el Codi Tècnic de la Edificació. Així doncs, la zona 
industrial es regirà per el RSCIEI i la zona d’oficines per el CTE. 
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8.2. Normativa aplicable 
 

• Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials, 
Real Decret 2267/2004 del 17 de desembre, del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç. 

• Correcció d’errades del Real Decret 2267/2004 de data 05/03/2005, BOE 
nº 55. 

• Reglament d’Instal�lacions de Protecció Contra Incendis. Real Decret 
1942/1993, del 5 de novembre, sobre el manteniment mínim dels medis 
materials de lluita contra incendis. 

• Real Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre Condicionants Urbanístics i de 
Protecció Contra Incendis en els Edificis. 

8.3. Característiques de l’establiment industrial 
Segons els articles 2 i 4 del Reglament de Seguretat Contra Incendis en els 
Establiments Industrials, es tracta d’una activitat industrial amb més de 250m2, 
per tant serà obligat presentar un projecte tècnic. 

L’anomenada normativa estableix que els establiments industrials es 
caracteritzen per la seva configuració i ubicació en relació al seu entorn i per el 
nivell de risc intrínsec. 

 

8.3.1. Configuració i ubicació 

 

La configuració i ubicació de l’edificació serà de tipus C, ja que l’activitat ocupa 
totalment l’edificació i estarà a més de tres metres de qualsevol altre edificació, 
en qualsevol de les seves direccions. 

 

 

Figura 1. Imatge del tipus d’edificació 
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8.3.2. Nivell de risc 

 

Per poder determinar el nivell de risc intrínsec de la nau, s’ha de calcular la 
densitat de càrrega de foc. Per poder-la calcular, diferenciarem dues zones, la 
zona de producció i la zona de magatzem. 

La densitat de la carrega de foc en la zona de producció la calcularem utilitzant la 
següent formula: 

 a

i

iisi

s R
A

CSq
Q ⋅

⋅⋅
= ∑1  (1) 

 

 

On: 

QS: Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector d’incendi. 
[MJ/m2] 

Ci: Coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat per la combustió 
de cadascun dels combustibles que existeixen en el sector d’incendi. 

Ra: Coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat per la activació 
inherent a la activitat industrial que es desenvolupa en el sector d’incendi. 

A: Superfície construïda del sector d’incendi. [m2] 

qSi: Densitat de càrrega de foc de cada zona amb procés diferent segons els 
diferents processos que es realitzen en el sector d’incendi. [MJ/m2] 

Si: Superfície de cada zona amb procés diferent i densitat de càrrega de foc 
diferent. [m2] 

 

La densitat de càrrega de foc total  de la zona de producció serà: 

 

Taula 1. Resultats dels càlculs de la densitat de la carrega de foc a la 
zona de producció. 

Zona qSi [MJ/m
2]  Si [m

2] Ci Ra A Qs [MJ/m
2] 

Tall  500 107,81 1,5 

Estampat 700 82,17 1,5 

Bordat 300 52,06 1 

Confecció 300 34,44 

1 

1 

276,48 698,37 
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La densitat de la carrega de foc en la zona de magatzem la calcularem utilitzant 
la següent formula: 

 

 a

i

iivi

s R
A

Chisq
Q ⋅

⋅⋅⋅
= ∑1  (2) 

On: 

 

Qs, Ci, A i Ra: Tenen el mateix significat que en l’apartat anterior. 

qvi: Carrega de foc aportada a cada m2 de cada zona i, en [MJ/m2]. 

si: Superfície ocupada en planta per a cada zona i, en m2. 

hi: Altura de emmagatzemen, en m. 

 

La densitat de càrrega de foc total de la zona de magatzem serà: 

 

Taula 2. Resultats dels càlculs de la densitat de la carrega de foc a la 
zona de magatzem. 

Zona qvi [MJ/m
2]  si [m

2] hi Ci Ra A Qs [MJ/m
2] 

Magatzem 1000 355,2 3,5 1 2 3021,35 822,94 

 

El nivell de risc intrínsec del  conjunt del edifici, es calcularà amb la següent 
expressió, que calcula la densitat de carrega de foc, ponderada y corregida Qe del 
esmentat edifici. 

 

 MJ/m250,812
35,302148,276

35,302194,82248,27637,698

1

1 =
+

⋅+⋅=
⋅

=
∑

∑
i

i

i

isi

e
A

AQ
Q   (3) 

 

Per tant, amb els càlculs realitzats i segons la taula 1.3. del Reglament de 
Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials, per una densitat de 
càrrega de foc de 812,50 MJ/m2, el nivell de risc intrínsec serà baix, de valor 2. 
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Taula 3. Nivell de risc intrínsec. 

 

 

8.4. Requisits constructius de l’establiment 
industrial 

8.4.1. Sectors d’incendis 

Tot establiment industrial amb configuració de tipus C, segons el Reglament de 
Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials, ha de tenir almenys 
un sector d’incendi. 

D’acord amb la taula 2.1 del anomenat reglament, no hi ha cap sector d’incendi, 
atenent el nivell de risc intrínsec i la configuració, que superi la superfície 
màxima admissible per sector. Per tant es pot considerar que en l’establiment 
industrial només hi haurà un únic sector d’incendi. 

 

Taula 4. Sectors d’incendis. 
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8.4.2. Materials 

Les exigències de comportant dels productes vers el foc, es definiran fixant la 
classe que deuen tenir segons la norma UNE 23727. Llavors es definiran com: 

 

• M0: No combustible. 

• M1: Combustible però no inflamable. 

• M2, M3 i M4: Grau d’inflamabilitat moderat, mig o alt respectivament. 

 

Segons l’apartat 3 del Reglament de Seguretat Contra Incendis en els 
Establiments Industrials, el comportament dels materials vers el foc haurà de 
ser: 

 

• Paviments: M2, o més favorable. 

• Tancament de coberta i lateral: M2, o més favorable. 

• Revestiments interiors: M2, o més favorable. Únicament utilitzats en la 
zona d’oficines i vestuaris, la resta de la nau no en disposarà. 

• Revestiments exteriors: M2, o més favorable. 

• Els productes situats sobre falsos sostre, tant els utilitzats per el 
revestiment de conductes d’aire condicionat o de ventilació, hauran de ser 
M1 o més favorable.  

• Els productes de construcció petris, ceràmics i metàl�lics, així com el 
vidres, mortes, formigons y guixos, es consideraran de classe M0. 

 

8.4.3. Estabilitat al foc de l’estructura 

 

L’estabilitat al foc de l’estructura es un valor que marca la capacitat portant dels 
elements estructurals per a impedir el col�lapse de l’estructura en cas d’incendi i 
dels elements de tancament i compartimentació per a impedir la ignició i 
propagació de les flames a espais pròxims en cas d’incendi. Es mesura en temps, 
a major sigui el temps serà més favorable per la evacuació de persones. 

Estructura de la nau: estarà constituïda per perfils metàl�lics. Per tant, s’haurà de 
protegir mitjançant una pintura intumescent convenientment certificada i amb 
certificat d’aplicació per tal d’aconseguir EF-30. 

Estructura principal de coberta lleugera: es requerirà EF-15. En aquest cas es 
necessitaran pintures intumescent per als perfils principal de l’estructura de la 
coberta. 

Tancaments de coberta i laterals: amb panells tipus “sandwich”. Com a mínim, 
tindran la certificació RF-30. 



 Nau industrial i instal·lacions per a la producció i logística d’una empresa tèxtil 

 - 239 - 

 

8.4.4. Evacuació 

Per a l’aplicació de les exigències relatives a la evacuació dels establiments 
industrials, s’ha de determinar la ocupació del mateix (P), obtinguda de la 
següent expressió quan el número de persones en plantilla és inferior a 100: 

 11  1,10·10 p 1,10· P ===   (4) 

Sent:  

P: ocupació de l’establiment industrial. 

p: número de persones en plantilla. (S’estimen unes 10 persones) 

 

L’evacuació dels establiments industrials que tinguin una configuració de tipus C, 
amb risc de intrínsec baix hauran de satisfer les següents condicions: 

 

- Nº de sortides mínimes = 1  

La nau disposa de 2 sortides   Compleix 

 

- Recorregut màxim d’evacuació = 50 m 

Recorregut màxim de la nau = 40 m  Compleix 

 

- Amplada escales previstes per evacuació descendent  

 m 0,31  5/160  P/160 A ===  (5) 

On : 

P: Nº de persones en plantes superiors 

L’amplada de les escales es de A = 1,15 m  Compleix 

 

- Amplada portes de sortida mínimes = 0,8 m 

Amplada portes sortida mínima de la nau = 1m Compleix 

 

- Amplada de passadissos = 1m 

Amplada passadissos nau = 1,2 m 

 

- Senyalització i enllumenat d’emergència 

La nau disposarà de senyalització i enllumenat d’emergència. Veure 
apartat plànols. 
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8.4.5. Ventilació 

L’eliminació dels fums i gasos de la combustió generats en els espais ocupats per 
sectors d’incendi de l’establiment industrial, es durà a terme de forma natural. 
Això es degut a que el nivell de risc intrínsec és baix. 

 

8.4.6. Emmagatzematge 

L’emmagatzematge dels materials en magatzem de la nau industrial es durà a 
terme amb l’ajuda de prestatges metàl�lics. Aquest sistema d’emmagatzematge 
es classifica com independent i manual, ja que els prestatges no estaran units a 
l’estructura de la nau i el transport i elevació dels productes es farà amb l’ajuda 
de carretons elevadors. 

En el  magatzem de la nau, segons el Reglament de Seguretat Contra Incendis 
en els Establiments Industrials, s’hauran de complir els següents requisits: 

 

• El material dels prestatges metàl�lics haurà de ser d’acer de la classe M0. 

• Els revestiments dels prestatges hauran de ser de la classe M1. 

• Les dimensions dels prestatges no tindran més limitacions que les 
corresponents al sistema d’emmagatzematge dissenyat. 

• Els passos longitudinals i els recorreguts d’evacuació hauran de tenir una 
amplada mínima d’1m. 

• Els passos transversals entre prestatges hauran de tenir una amplada 
màxima de 10m. 

 

 

8.5. Requisits de la instal�lació 
Tots els aparells, equips, sistemes i components de la instal�lació de protecció 
contra incendis de la nau industrial, així com el disseny, l’execució, la posta en 
funcionament i el manteniment de la instal�lació,compliran el que dicta el 
Reglament de les Instal�lacions de Protecció Contra Incendis. 

 

8.5.1. Sistema automàtic de detecció d’incendis 

Com el sector d’incendi té un nivell de risc intrínsec baix, no és necessari 
instal�lar el sistema automàtic de detecció d’incendis segons el Reglament de 
Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials. 
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8.5.2. Sistema manual d’alarma d’incendis 

Al ser una nau d’emmagatzematge amb superfície total mes gran de 800 m 
s’instal�larà un sistema manual de detecció d’incendis. 

S’instal�laran polsadors d’alarma d’incendi amb les següents característiques: 

 

• Estarà protegit per evitar falses alarmes: amb una protecció fàcil de 
trencar i amb la indicació de ‘Trencar en cas d’incendi’, d’acord a normes 
UNE. 

• S’instal�larà un polsador en cada sortida d’emergència de la nau. 

• No es podran recórrer més de 25m per tal d’arribar a un polsador. 

8.5.3. Sistema de comunicació d’alarma 

El sistema de comunicació d’alarma serà una central d’incendis que comptarà 
amb les següents característiques: 

• Constarà d’alarma sonora.  

• Comptarà amb connexió a una empresa de seguretat o a la central de 
bombers. 

• Tindrà capacitat de gestió dels diferents dispositius de manera 
independent, permetent rebre senyals dels sistemes de detecció i dels 
polsadors d’alarma. 

• L’alimentació elèctrica s’efectuarà des de la xarxa elèctrica i també des 
d’una bateria d’acumuladors que entrarà en funcionament en cas de 
fallada de la primera. 

 

8.5.4. Extintors d’incendi 

Es disposarà d’extintors de pols sec polivalent ABC, ja que segons el reglament 
són d’obligada instal�lació. Aquests es distribuiran segons els plànols adjunts. 

Els extintors hauran de complir les següents condicions: 

• Nombre mínim d’extintors: 10 unitats a la planta baixa i 8 a la superior.. El 
primer extintor fins 600m2 i els següents cada 200m2.  

• No es podran recorren més de 15m per a arribar a un extintor. 

• Sempre que sigui possible s’hauran de situar en els paraments, de tal 
forma que l’extrem superior de l’extintor estigui a menys de 1,7m del 
nivell del terra. 

• L’eficàcia mínima de l’agent extintor serà 21A-113B. 
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8.5.5. Boques d’incendi equipades (BIE) 

El sector d’incendi té un nivell de risc intrínsec baix, per tant, fa que el sector 
d’incendi no reuneixi les característiques necessàries per a la instal�lació d’aquest 
sistema. 

 

8.5.6. Sistema de ruixadors d’aigua 

Com succeeix en l’apartat anterior, el sector d’incendi té un nivell de risc intrínsec 
baix, per tant, fa que el sector d’incendi no reuneixi les característiques 
necessàries per a la instal�lació d’aquest sistema. 

 

8.5.7. Hidrant exterior d’incendis 

Com succeeix en l’apartat anterior, el sector d’incendi té un nivell de risc intrínsec 
baix, per tant, fa que el sector d’incendi no reuneixi les característiques 
necessàries per a la instal�lació d’aquest sistema. 

 

8.5.8. Senyalització dels mitjans de protecció contra incendis 

Es procedirà a la senyalització de les sortides d’us habitual o d’emergència, així 
com dels medis de protecció contra incendis d’utilització manual, quan no siguin 
fàcilment localitzables des d’algun punt de la zona protegida. Sempre tenint en 
compte el que disposa el Real Decret 485/1997, Reglament de Senyalització dels 
Centres de Treball. 

 

8.6. Zona d’oficines 
Com ja s’ha comentat anteriorment, la zona administrativa de la nau, al tenir una 
superfície  superior als 250 m2, seguirà la normativa contra incendis del Codi 
Tècnic de la Edificació. Únicament es tindran en compte els punts  3 Evacuació 
d’ocupants  i, 4 Instal�lacions contra incendis, ja que la el conjunt de la nau ja 
s’ha analitzat amb la normativa especifica per establiments industrials.  

 

8.6.1. Sectors d’incendis 

Al tractar-se d’una zona administrativa amb una superfície menor que 2500 m2, 
tota la zona d’oficines serà un únic sector d’incendis. 

 

 

 

 



 Nau industrial i instal·lacions per a la producció i logística d’una empresa tèxtil 

 - 243 - 

8.6.2. Evacuació dels ocupants 

 
Càlcul d’ocupació 

Segons la taula 2.1 de densitat d’ocupació, les zones administratives tindran una 
ocupació de 10 m2 per persona.  Així doncs, com que la zona d’oficines de la nau 
té una superfície de 343 m, l’ocupació de la zona d’oficines serà de 34 persones. 

 

Numero de sortides i longitud del recorregut de evacuació 

En la zona d’oficines nomes hi ha una sola sortida, això comporta que es 
compleixin les següents premisses: 

 

• L’ocupació no excedeixi de 100 persones. Es compleix, nomes n’hi ha 34. 

• La longitud màxima del recorregut de evacuació no excedeixi de 50 m. Es 
compleix, la zona nomes fa 25 m de longitud i 14 d’amplada, el punt més 
allunyat de la sortida estarà a 39 m. 

• L’altura descendent màxima no superi el 28 m. Es compleix, l’altura a la 
que esta la planta superior on es troba la zona es de 4 m. 

 

En els documents gràfics es mostra el recorregut de sortida. 

 

Dimensionat dels mitjans d’evacuació 

  

- Portes i passos: 

 m 0,80  200 / P  Amplada ≥≥   (6) 

Les amplades de les portes i els passos hauran de ser superiors a P / 200 
= 0,17m i 0,8 m. Es compleix les portes mesuren 0,8 m 

 

- Passadissos i rampes 

 m 1,00  200 / P  Amplada ≥≥  (7) 

L’amplada dels passadissos hauran de ser superiors a 0,17 m i a 1m. Es 
compleix, el passadís de menor amplada de la zona d’oficines mesura 1,2 
m 

 

- Escales sense protecció d’evacuació descendent 

 601 / P  Amplada≥  (8) 
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L’amplada de les escales sense protecció d’evacuació descendent haurà de 
ser superior a 0,21 m. Es compleix, l’escala té una amplada de 1,15 m. 

 

Protecció de les escales 

No serà necessària la protecció de les escales, ja que l’altura no supera els 14 
metres exigits per la norma. 

 

Senyalització dels mitjans d’evacuació 

• Les sortides del recinte, planta o edifici tindrà una senyal amb el ròtol 
“sortida”. 

• La senyal amb el ròtol “Sortida  d’emergència” són de us exclusiu per  a 
les sortides únicament d’emergència. 

• S’han de posar senyals visibles indicatius de la direcció del recorregut 
d’emergència des de l’origen fins que la sortida sigui visible.  

• En els punts del recorregut d’evacuació on existeixin alternatives que 
puguin induir a l’error, es disposaran dels senyals anteriorment citats de 
manera que quedi clarament definida alternativa correcte. 

Les senyals ha de ser visibles en cas de no funcionar el subministra d’enllumenat 
normal. 

 

Control del fum del incendi 

No es necessària la instal�lació de controladors del fum dels incendis, d’acord 
amb les característiques de la nau. 

 

8.6.3. Instal�lació de protecció contra incendis 

 
Extintors 

Es disposarà d’un extintor d’eficàcia 21A-113B cada 15 metres de recorregut 
d’evacuació. Es a dir es disposaran de 2 extintors. 

 

Boques d’incendis equipades 

No necessària ja que la superfície no excedeix de 2000 m2 

 

Columna seca 

No necessària ja que l’altura d’evacuació no excedeix de 24 m. 
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Sistema de detecció i d’alarma de incendi 

No necessària ja que la superfície no excedeix de 1000 m2. Tot i això, la zona 
despondrà del mateix sistema d’alarma manual que té la resta de la nau.  

S’instal�laran polsadors d’alarma d’incendi amb les següents característiques: 

 

• Estarà protegit per evitar falses alarmes: amb una protecció fàcil de 
trencar i amb la indicació de ‘Trencar en cas d’incendi’, d’acord a normes 
UNE. 

• No es podran recórrer més de 25m per tal d’arribar a un polsador. 

 

Hidrants exteriors 

No necessària ja que la superfície no arriba a 5000 m2. 
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CAPÍTOL 9: 
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