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1  Objecte 

L’objecte del  present projecte és el de realitzar el càlcul de l’estructura 

d’un poliesportiu semi soterrat al barri de Gràcia de Barcelona. 

A partir del projecte arquitectònic, es determinarà la tipologia estructural 

més adequada i es passarà a dissenyar i calcular tots els elements estructurals 

que la formen. 

2 Situació de partida 

La realització del projecte, està motivada per fer un estudi de les 

possibilitats constructives dels diferents elements estructurals que intervenen en 

el projecte i valorar la possible solució que millor s’adapta a les exigències de 

l’edifici i del seu ús. 

El projecte arquitectònic original, del qual s’ha extret la informació per la 

realització del present Projecte Final de Carrera, ha estat agafat de l’empresa on 

l’autora treballa, P.B.X. Centre de càlcul, empresa dedicada al càlcul 

d’estructures. 

S’ha escollit aquest projecte, per ser un edifici amb diferents usos, cosa 

que el feia atractiu a l’hora  d’estudiar les diferents alternatives de forjats, i 

permet modernes i diferents solucions constructives pels diferents tipus de 

forjats. I el fet que l’edifici tingui usos socials motiva encara més a l’autora en la 

realització d’aquest tipus de projecte. 
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3 Abast del projecte 

Inicialment, s’han de tenir en compte els plànols d’arquitectura i els 

requisits del client. D’aquesta manera es poden veure les limitacions que es 

poden tenir a l’hora de realitzar el càlcul estructural. També cal esmentar, que el 

present projecte s’ha calculat segons el Codi Tècnic de l’Edificació i la Instrucció 

Espanyola de formigó Estructural 2008. 

El projecte inclou un estudi de les alternatives possibles per cada un dels 

diferents elements estructurals, escollin la millor opció per cada cas. Des dels 

fonaments on es decideix si fer fonamentació profunda o superficial, fins als 

forjats, on es considerarà la millor alternativa tenint en compte els usos de cada 

planta passant pels pilars que podran ser de formigó o metàl·lics. 

Una vegada seleccionada l’alternativa que millor s’adapta a les diferents 

necessitats de l’edifici, es procedeix al seu desenvolupament, calculant-ne tots 

els elements estructurals. Finalment es realitzarà l’estudi d’Impacte ambiental. 

El projecte també inclou, els plànols, plec de condicions, estat 

d’amidaments, pressupost i annex on principalment si adjunta l’estudi geotècnic, 

els resultats més rellevants dels càlculs informàtics i les comprovacions i càlculs 

manuals que s’han anat fent al llarg del projecte. 
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Figura 4.1  Emplaçament del solar 

Figura 4.2  Situació de la parcel·la Figura 4.3  Vista aèria del solar 

4 Programa de necessitats 

4.1 Emplaçament geogràfic del solar 

L’emplaçament del solar, on es preveu realitzar el present projecte, es 

troba al Barri de Gràcia de Barcelona. 

 

 

El solar es troba en el carrer Neptú 6-12, en el tram paral·lel a Via 

Augusta que està  entre el carrer de Luis Antúnez i la plaça del Narcís Oller del 

barri de Gràcia de Barcelona.  
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Figura 4.4  Vista escola 

4.2 Descripció general del projecte d’arquitectura 

L’edifici objecte d’estudi està destinat a una sèrie d’equipaments d’ús 

social pel barri de Gràcia de Barcelona. 

És important, remarcar que l’edifici a 

estudiar, està situat darrera l’escola pública 

Josep Maria Jujol, Escola que se situa en 

l’antic edifici dels Tallers Manyach, 

dissenyat per Josep Maria Jujol, arquitecte 

modernista, col·laborador i deixebla den 

Gaudí. Aquest fet s’ha tingut en compte 

arquitectònicament a l’hora de projectar 

l’edifici.  

Cal tenir en compte que el sòl a Barcelona és un 

bé limitat i escàs i per tant s’ha d’intentar aprofitar al 

màxim l’espai del que es disposa, per intentar treure el 

màxim rendiment. 

En aquest cas es disposa d’una parcel·la d’uns 1500 m2, i el què s’ha 

projectat són quatre plantes d’aparcament soterrat, una planta amb una pista 

poliesportiva semi soterrada on a la planta superior, que serà la planta d’accés i 

està a nivell de carrer, hi trobem els vestidors i la resta d’equipaments necessaris 

per un poliesportiu com són els lavabos i la recepció. I finalment a la planta 

superior, s’hi edificarà una escola bressol, que s’hi podrà arribar a través d’unes 

rampes d’accés. 

o Les plantes d’aparcaments tenen una distància entre forjats de 

2,55 m, es troben a les cotes 36’80, 39’60, 42’4 i 45’2 

respectivament. En aquestes plantes s’hi a projectat una mitja de 

53 places d’aparcament per a cotxes. 

o La pista poliesportiva té una alçada de 7’00m, quedant-ne 3’70 

entre la planta de la pista poliesportiva i la planta d’accés. Es troba 

a la cota 48’00 m. En aquesta planta únicament hi ha la pista 

poliesportiva pròpiament dita amb un gimnàs i les rampes d’accés 

tant de persones com per accedir a l’aparcament que tenim a la 

planta de sota. 

o La planta d’accés, queda a peu de carrer i es troba a la cota 

52’17m, té una alçada de 3’00m. Aquesta planta fa venir al cap la 

idea d’un balcó, des de on es pot veure la pista poliesportiva. En 
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Figura 4.5  Vista arquitectònica Figura 4.6  Vista façana c/ Neptú 

aquesta planta s’hi troben tots els equipaments necessaris pel 

correcte ús d’un poliesportiu, com són els vestidors, lavabos, 

recepció... 

El forjat superior d’aquesta planta, s’haurà de solucionar amb 

jàsseres posttesades degut a les grans llums que hi ha per poder 

cobrir la pista poliesportiva 

o La planta superior estarà destinada a una escola bressol, es 

trobarà a la cota 56’00m. Té una llum entre forjats de 2’60 metres, 

encara que hi ha zones on varia degut a la inclinació de parts de 

la coberta. 

En aquesta planta s’hi accedeix mitjançant unes rampes d’accés 

des del carrer. Una vegada s’arriba a la planta s’hi troba una plaça 

que alhora fa de pati de l’escola, i el què és l’edifici de l’escola 

pròpiament dit, que te forma de L. 

o La coberta de l’edifici es troba a la cota màxima de 60’60 metres a 

una alçada d’us 9’60 m des del carrer complint d’aquesta forma 

amb l’ordenança municipal de Barcelona.  

L’edifici disposa de dos nuclis d’escales situats un a cada extrem de 

l’edifici i un dels nuclis, està dotat amb un ascensor. 
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4.3 Usos previstos de l’edifici 

Abans de començar, és necessari fer un incís, pel correcte enteniment del 

projecte. En el càlcul d’estructures, per referir-se als forjats de l’edifici a estudi, 

és habitual fer-ho com a sostres de la planta corresponent, contràriament de com 

es defineixen en arquitectura que ho fan referint-se a la planta a la qual fa 

referència. Per tant quan es vulgui fer referència a la planta soterrani -3, 

s’anomenarà sostre del soterrani -5 (SS-5) 

Un cop realitzat aquest aclariment es poden analitzar els usos que té 

cada planta de l’edifici segons el “Documento Bàsico Seguridad Estructural- 

Acciones Edificación” (DB SE-AE), taula 3.1, que classifica els usos en varies 

categories: 

o Als fonaments (FO) o la planta soterrani -5, sostre soterrani -5 

(SS-5) , sostre soterrani -4 (SS-4), sostre soterrani -3 (SS-3) es té 

un ús d’aparcament, per tant es classifiquen totes aquestes 

plantes com a zona de trànsit i d’aparcament per vehicles lleugers 

(pes total < 30 kN), sent segons el CTE  categoria d’ús E. 

o Al sostre soterrani -2 (SS-2), es té un ús de pista poliesportiva, i 

es classifica segons el CTE com a categoria d’ús C, zona d’accés 

al públic (amb excepció de les superfícies que pertanyen a les 

categories A, B i D)  i com a subcategoria la classe C4, zones 

destinades al gimnàs o activitats físiques. A excepció de la part de 

rampa destinada a l’entrada de l’aparcament que al igual que les 

plantes anteriors tenen una categoria d’ús E, zona de trànsit i 

d’aparcament per vehicles lleugers (pes total < 30 kN), 

o Al sostre soterrani -1 (SS-1), que arquitectònicament és la planta 

accés i que no hem de confondre amb la part de la pista 

poliesportiva que té com ha sostre la planta de l’escola bressol 

degut al gran forat del forjat de la planta d’accés. És la planta 

destinada als equipaments de la pista poliesportiva com són els 

vestidors, lavabos recepció, i grades. Té una categoria d’ús C, 

zona d’accés al públic (amb excepció de les superfícies que 

pertanyen a les categories A, B i D)  i com a subcategoria la 

classe C3, destinada a zones sense obstacles que impedeixin el 

lliure moviment de les persones com vestíbuls d’edificis públics, 

administratius, hotels, sales d’exposició de museus, etc. 
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o Al sostre poliesportiu (S.Poli.), hi ha dues categories d’ús. 

La primera, és a la zona on hi ha l’escola bressol pròpiament dita, 

aquesta zona te una categoria d’ús C, zona d’accés al públic (amb 

excepció de les superfícies que pertanyen a les categories A, B i 

D)  i com a subcategoria la classe C1, zones amb taules i cadires. 

La segona és una plaça que farà de zona d’esbarjo per  l’escola 

bressol, aquesta zona també és de la categoria C, però en aquest 

cas la subcategoria és la C3, destinada a zones sense obstacles 

que impedeixin el lliure moviment de les persones com vestíbuls 

d’edificis públics, administratius, hotels, sales d’exposició de 

museus, etc. 

o La coberta (CO), té la categoria G ( cobertes accessibles 

únicament per a conservació), sent de la categoria G1, pertanyent 

ales cobertes amb una inclinació inferior a 20º 
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5 Dades estructurals 

5.1 Estat de càrregues i sol·licitacions 

La determinació de les accions que actuen sobre l’edifici, i com a 

conseqüència en la seva estructura, es realitza Segons CTE “Documento Bàsico 

Seguridad Estructural- Acciones Edificación” (DB SE-AE). Aquestes accions 

serveixen per verificar el compliment dels requisits de seguretat estructural de 

resistència i estabilitat i d’aptitud del servei, establerts en el DB-SE. 

Segons el DB SE-AE, les accions que actuen sobre l’edifici es poden 

classificar en tres categories: Accions permanents, Accions variables i Accions 

accidentals. 

Les consideracions particulars de cada una de les categories s’explica en 

els següents apartats. 

5.1.1 Accions permanents 

Les accions permanents (G) són aquelles que actuen en tot instant sobre 

l’edifici amb posició constant. La seva magnitud pot ser constant o no però amb 

variació insignificant. Són les càrregues de pes propi de l’element resistent, 

pesos dels elements constructius i instal·lacions fixes, accions de pretesat i 

posttesat i les accions degudes al terreny.  

5.1.1.1 Pesos propis 

Per la determinació dels pesos propis dels forjats i les càrregues 

permanents degudes als materials i sistemes constructius emparats, s’han tingut 

en comte els valors que figuren a les taules de l’annex C de la norma referida al 

començar aquest apartat. 

Pesos propis forjats 

Com que en aquest punt del projecte encara s’ha de fer un estudi de les 

diferents alternatives per a determinar els tipus de forjats, no es pot determinar 

quin és el pes propi del forjat, aquest tipus d’acció es determina en l’estudi de les 

alternatives per cada un dels possibles tipus de forjats. 

  



                                                                                                                                               -Memòria- 
             Projecte estructural d’un  
               poliesportiu semi soterrat 

- 12 - 
 

 

Càrregues permanents 

Les càrregues permanents degudes als materials, venen determinades 

per la taula C.5 pes propi dels elements constructius, de l’annex C. 

En els aparcaments no es consideraran càrregues permanents, ja que el 

propi forjat farà de paviment.  

En el S.S-2 es considera una càrrega de  , ja que la paviment de la 

pista poliesportiva es considera que serà de fusta amb un gruix total inferior a 

0’08 metres. 

En el S.S-1, es considerarà una càrrega de  , ja que els vestidors 

tindran el terra enrajolat. 

El S. Poliesportiu, se li considera una càrrega de  degut a que el 

paviment de l’escola bressol serà un paviment ceràmic o similar. A la plaça se li 

considera una càrrega de   ja que hi haurà plaques de pedra de gruix total 

inferior a 0’15m. 

La coberta tindrà una càrrega permanent de  , ja que es considera 

que sobre el forjat de la coberta, s’hi posaran faldons de xapa o panells lleugers. 

5.1.1.2 Pretesat i posttesat 

En aquest cas el pretesat i posttesat, s’avaluarà segons lo que s’estableix 

a la Instrucció de formigó estructural EHE 2008 tal i com indica el DB SE-AE. 

De la mateixa forma que pels pesos propis del forjat, les accions de 

pretesat no es podran determinar fins que es faci l’estudi de les diferents 

alternatives de forjats. Apartat del projecte on es determina aquesta acció. 

El que si que es pot dir, tal i com diu l’article 10.4 de la EHE 2008, és que 

en general les accions degudes al pretesat en un element estructural, es 

dedueixen de les forces de pretesat dels tendons que constitueixen l’armadura 

activa. Aquestes accions varien al llarg del seu traçat i del transcurs del temps. 

A cada tendó, per mitja d’un gat o element de tesat utilitzat, s’aplica una 

força denominada força de tesat (P0), i en cada secció s’han de calcular les 

pèrdues instantànies (Pi) i diferides de força (Pdif). A partir del valor de la força de 

tesat i les pèrdues, es pot determinar el valor característic de força de pretesat 

(Pk) 



                                                                                                                                               -Memòria- 
             Projecte estructural d’un  
               poliesportiu semi soterrat 

- 13 - 
 

 

5.1.1.3 Accions del terreny 

Tal i com indica el DB SE-AE les accions derivades de l’empenta del 

terreny, tant procedents del seu pes com d’altes accions que actuen sobre ell, o 

les accions degudes als desplaçaments i deformacions, s’avaluen i tracten 

segons estableix el DB SE-C. 

La determinació de les accions geotècniques sobre la cimentació que es 

transmeten o generen a través del terreny, tal i com diu l’apartat 2.3.2.3 del DB 

SE-C, es classifiquen segons tres tipus. 

o Accions que actuen directament sobre el terreny i que per raons 

de proximitat poden afectar la fonamentació. 

o Cargues i empentes degudes al pes propi del terreny. 

o Accions de l’aigua existent en l’interior del terreny. 

Per a la determinació de les accions en els elements de contenció tal i 

com diu l’article 6.2.1 del DB ja esmentat. S’han de considerar les 

sobrecàrregues degudes a la presència de edificacions pròximes. Les forces de 

puntals i ancoratges també es consideren accions.  

Les accions principals a considerar són:  

o El pes propi de l’element de contenció, d’acord amb el material 

previst per la seva execució. 

o L’empenta i el pes del terreny circumdant, tenint en comte la 

posició del nivell freàtic. 

o Les empentes degudes a l’aigua, ja sigui en forma de pressió 

intersticial, subpressió o pressió de filtració. 

o Les sobrecàrregues sobre l’estructura de contenció o sobre el 

terreny del trasdós. 

Els casos d’empenta depenen del desplaçament del terreny i són els 

següents: 

o Empenta activa: quan l’element de contenció gira o es desplaça 

cap a l’exterior, sota les pressions del reblert o la deformació del 

seu fonament fins a arribar a unes condicions d’empenta mínima. 
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o Empenta passiva: quan l’element de contenció és comprimit 

contra el terreny degut a les càrregues transmeses per una 

estructura o altre efecte similar fins a arribar a unes condicions de 

màxima empenta. 

o Empenta en repòs: quan es produeix un estat entremig, que és el 

que correspon a l’estat tensional inicial del terreny. 

La determinació de tots aquests paràmetres es farà a l’apartat on es 

desenvolupi la solució adoptada. 

5.1.2 Accions variables 

Tal i com el seu nom indica, les accions variables (Q) són aquelles que 

poden actuar o no sobre l’edifici, com les degudes a l’ús o les climàtiques. 

5.1.2.1 Sobrecàrrega d’ús 

La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot allò que pot gravitar sobre l’edifici 

degut al seu ús. Els valors de sobrecàrregues distribuïdes uniformement que es 

consideren en l’estructura estudiada, són els valors característics facilitats a la 

taula 3.1 del DB SE-AE, segons l’ús de la planta. 

Els usos de les diferents plantes són les que estan indicades a l’apartat 

4.3 del present document. 

A la següent taula resum es determina la sobrecàrrega d’ús en funció del 

ús. 

Forjat 
Categoria 

d’ús 

Subcategoria 

d’ús 

Carga uniforme 

kN/m2 

FO, SS-5, SS-4, 

SS-3 
E -  

SS-2 C C4  

SS-1 C C3  

S. Poliesportiu C C1, C3  ,   

Coberta G G1  

Taula 5.1 Sobrecàrregues d’ús 
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5.1.2.2 Accions sobre elements divisoris 

Es considerarà una càrrega uniformement repartida de  , degut a 

els elements divisoris com són els envans. 

En aquest cas només es considerarà aquesta càrrega en el sostre de la 

planta accés, concretament a la zona on hi ha l’escola bressol, degut a que és la 

planta on hi pot haver una concentració més important d’envans. 

5.1.2.3 Acció del vent 

Les accions del vent són les produïdes per la incidència que exerceix 

aquest  sobre els elements de l’edifici exposats. 

Per la determinació de l’acció del vent, et bases en l’article 3.3 de la 

normativa DB SE-AE. On s’indica, que l’acció del vent, en general una  força 

perpendicular a la superfície de cada punt exposat, o pressió estàtica qe pot 

expressar-se com: 

          [Eq. 5.1] 

On:  

qb:  Pressió dinàmica del vent (  ) 

ce:  coeficient d’exposició, variable segons l’altura del punt considerat, 

en funció del  grau de rugositat de l’entorn. 

cp: coeficient eòlic o de pressió, depenen de la forma o orientació de 

la superfície respecte el vent. 

 

o Pressió dinàmica: 

Per la determinació de la pressió dinàmica del vent, qb, s’ha de 

veure l’annex D de la normativa esmentada en aquest apartat. 

Es pot veure que Barcelona està a la zona C, i en conseqüència, 

te una pressió dinàmica de   
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o Coeficient d’exposició 

Per la seva determinació es considera el grau de rugositat de 

l’entorn i l’altura del punt considerat segons la taula 3.3.3 del citat 

DB. 

El grau de rugositat de l’entorn, es considera IV, ja que és una 

zona urbana en general. 

Pel què fa a la altura es pren el punt més alt de l’edifici des de la 

cota de carrer, i en aquest cas és de 9’5 metres. 

Per tant, el valor del coeficient d’exposició (ce) és de 1’7. 

o Coeficient eòlic o pressió 

Per a la determinació del coeficient eòlic o de pressió, s’ha 

considerat l’esveltesa en el pla paral·lel al vent, segons la taula 3.4 

del DB. 

L’esveltesa, en cada direcció d’influència del vent, es calcula 

utilitzant la següent fórmula. 

        [Eq 5.2] 

On: hsr: altura sobre la rasant 

 d: profunditat en planta de la direcció paral·lela al vent 

Per simplificar, només es calcularà el coeficient eòlic per la 

direcció més desfavorable, quedant al costat de la seguretat. 

Per tant de l’Eq 5.2: 

    

  I de la taula 3.4 se sap que el coeficient eòlic (cp) és 0’7 

Amb aquestes dades i l’equació 5.1, ja es pot trobar la pressió estàtica qe 
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5.1.2.4 Accions tèrmiques 

Els edificis i els seus elements estan sotmesos a deformacions i canvis 

geomètrics degut a les variacions de la temperatura ambient exterior. La 

magnitud d’aquestes deformacions depèn de les condicions climàtiques del lloc 

l’orientació i l’exposició en que es troba l’edifici, les característiques dels 

materials constructius i dels acabats o revestiments, i del règim de calefacció i de 

ventilació interior, així com l’aïllament tèrmic. 

Segons l’apartat 3.4 de DB SE-AE, per edificis en que no existeixin 

elements constructius de més de 40 mestres, pot no considerar-se aquest tipus 

d’acció. 

5.1.2.5 Accions de la neu 

Segons l’apartat 3.5.1 del DB SE-AE, el valor de càrrega de neu per 

unitat de superfície, pot determinar-se a partir de la fórmula 

         [Eq 5.3] 

Sent:  

µ: coeficient de forma de la cobeta 

sk: valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal 

En cobertes en que no hi ha impediment pel lliscament de la neu, i que 

tenen una inclinació inferior a 30º, el factor de forma (µ), pren com a valor 1. 

El valor característic de la càrrega de neu sk, es pot trobar a la taula E.2, 

de l’annex E del citat DB.  

Depèn de la zona climàtica d’hivern en que es troba Barcelona, que com 

indica la figura E.2 de l’annex, aquesta ciutat es troba a la zona 2. I de l’alçada 

respecte el nivell del mar en que estarà situat el nostre edifici és 

aproximadament de 60 metres. 

Veient la taula E.2, el valor de la sobrecàrrega de neu en un terreny 

horitzontal (sk), és de  . 

Per tan substituint a l’equació 5.3, la càrrega de neu considerada és de 

 . 
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5.1.3 Accions accidentals 

5.1.3.1 Sisme 

Les accions sísmiques estan regulades per la NCSE-02, “Norma de 

construcción sismorresistente: Parte general y edificación” 

En funció de l’ús al qual es destina l’edifici, amb els danys que pot 

ocasionar la seva destrucció i independentment del tipus d’obra del que es 

tracta, les construccions es poden classificar en funció de la seva importància. 

Segons l’apartat 1.2.2 de la NCSE, l’edifici d’aquest projecte, es pot 

classificar dins la categoria d’edificis d’importància normal. En aquesta categoria, 

es troben aquells edificis, els quals la seva destrucció degut a un terratrèmol, pot 

ocasionar víctimes, interrompre un servei per la col·lectivitat, o produir importants 

pèrdues econòmiques, sense que en cap cas es tracti d’un servei imprescindible, 

ni pugui donar a lloc a efectes catastròfics. 

En l’annex 1 de la norma NCSE, es pot trobar l’acceleració sísmica 

bàsica a Barcelona ab= 0’04g. 

Finalment, per l’apartat 1.2.3 de la norma ja esmentada, es pot deduir que 

l’aplicació de la norma, no és obligatòria en el present projecte, ja que l’edifici 

està classificat d’importància normal i la seva acceleració bàsica és de 0’04g. 

5.1.3.2 Incendi 

Tal i com el DB SE-AE especifica en l’apartat 4.3, a les zones de trànsit 

de vehicles destinats als serveis de protecció contra incendis, es considera una 

acció de   disposats en una superfície de 3 m d’ample per 8 metres de 

longitud, en qualsevol de les posicions d’una banda de 5  m d’ample, i les zones 

de maniobra per on es preveu el pas d’aquest tipus de vehicles. 

En el present projecte aquesta càrrega no es considerarà, ja que no 

poden entrar camions de bombers dintre els soterranis. 
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5.1.3.3 Impacte  

Segons el punt 4.3 de DB SE-AE es considera l’impacte de vehicles, en 

totes les zones en el que el seu ús suposi la circulació de vehicles. Els valors de 

càlcul de les forces estàtiques equivalents degudes al impacte de vehicles de 

fins a 30 kN de pes total, són de 50 kN en la direcció paral·lela a la via i de 25 kN 

en la perpendicular. L’aplicació de la força equivalent d’impacte es considerarà 

actuant en un pla horitzontal i s’aplicarà sobre una superfície rectangular de 0’25 

metres d’alçada i 1’5 d’amplada. El punt d’aplicació de les forces estàtiques es 

troba a una altura de 0’6 metres sobre el nivell de rodadura. 

En el cas d’aquest projecte, aquesta força es considera actuant sobre els 

pilars de les plantes soterrani, ja que són susceptibles de rebre aquest impacte. 

5.1.4 Estat de càrregues de la solució final 

En aquest apartat, es resumeixen els estats de càrrega considerats per al 

càlcul de la solució final, amb l’alternativa dels forjats seleccionats. 

El càlcul dels pesos propis es determina en l’apartat de estudi de les 

alternatives per cada un dels possibles tipus de forjats. Estan aquí indicats 

només els definitius. 

Les unitats de la taula són   

 
FO SS-5 SS-4 SS-3 SS-2 SS-1 S.Poli.  

S.Poli. 

(Plaça) 
CO 

Pes propi - 5’50 5’50 5’5 5’50 6’25 
5’00- 

6’25 

5’00- 

6’25 
4’00 

Paviment / 

Coberta 
- - - - 1’00 1’50 1’00 1’50 1’00 

Envans / 

Neu 
- - - - - - 1’00 - 0’45 

S.ús 4’00 4’00 4’00 4’00 5’00 5’00 3’00 5’00 1’00 

Total 4’00 9’50 9’50 9’50 11’50 12’75 
10’00- 

11’25 

11’50- 

12’75 
6’45 

Taula 5.2 Estat de càrregues solució final 
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5.1.5 Coeficients de seguretat 

Els coeficients de seguretat adoptats, afecten tant a les accions que 

actuen sobre l’estructura com a les característiques mecàniques dels materials 

que la formen. 

5.1.5.1 Coeficient de minoració de la resistència dels materials 

Els materials tenen un coeficient de seguretat per al càlcul dels Estats 

Límits Últims, aquest coeficients de minoració dels valors característics depenen 

dels materials amb els quals es construeixi l’edifici. 

o Formigó armat 

Els coeficients de minoració del formigó armat es troben a l’article 

15.3 de la EHE 2008. 

Per a la determinació dels coeficients parcials de seguretat de 

resistència del formigó és necessari distingir entre els diferents materials 

que el formen, i els que s’han considerat són per situacions persistents o 

transitòries. 

  per al formigó 

  per l’acer actiu i passiu 

Per al càlcul dels Estats Límits de Servei, la normativa EHE 2008, 

ens indica que el coeficient és la unitat. 

o Acer laminat 

Per a la determinació dels coeficients parcials de seguretat, per a 

la resistència de l’acer laminat, s’adopten els valors facilitats a 

l’apartat 2.3.3 del “ Documento Básico Seguridad Estructural – 

Acero” (DB SE-A). Els coeficients que es prenen en aquest 

projecte són: 

   Coeficient relatiu a la plastificació del material 

   Coeficient relatiu a fenòmens d’inestabilitat 

   Coeficient relatiu a la resistència última del material 

o secció, i la resistència dels medis d’unió 
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5.1.5.2 Coeficients de majoració de les accions 

Els següents coeficients de majoració  són aplicables pel càlcul dels 

Estats Límits Últims (E.L.U) 

Per a la simplificació de la combinació d’accions s’adopten els mateixos 

coeficients de majoració tant pel formigó armat, com per l’acer laminat. 

Els valors dels coeficients de seguretat  , per la aplicació dels DB-SE 

del CTE, s’extreuen de la taula 4.1 del Document Bàsic Seguretat Estructural. 

 

Taula 5.3 Coeficients parcials de seguretat d’accions per E.L.U segons CTE 

 

En el cas del formigó els coeficients de seguretat, es treuen de la taula 

12.1.a del article 12.1 de la EHE 2008. 

 

Taula 5.4 Coeficients parcials de seguretat d’accions per E.L.U segons EHE 2008  
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En aquest cas, per simplificar  s’agafaran els de la taula de la EHE 2008, 

ja que pels efectes desfavorables es tenen els mateixos valors , i en aquest cas 

també es tenen en compte els valors de majoració del pretesat, opció 

constructiva que s’haurà de considerar en l’alternativa de tipus de forjats. 

Per a la comprovació dels Estats Límits de Servei (E.L.S), es prenen com 

a coeficients parcials de seguretat els següents valors. Aquests valors provenen 

de la taula 12.2 del article 12.2 de la normativa EHE 2008. 

 

Taula 5.5 Coeficients parcials de seguretat d’accions per E.L.S segons EHE 2008  
 

5.1.6 Combinacions d’accions 

Per a cada una de les situacions estudiades, s’estableixen les possibles 

combinacions de les accions. Una combinació d’accions consisteix en un conjunt 

d’accions compatibles que es consideren actuant simultàniament per a una 

comprovació determinada. 

Cada combinació en general està formada per les accions permanents i 

per una o varies accions variables. 

Les combinacions es faran segons els criteris indicats a la EHE 2008, que 

es troben a l’article 13, dintre aquest criteris es troben incloses les combinacions  

indicades al punt 4.2.2 del CTE DB-SE. 

Aquestes combinacions també es classificaran segons si s’estan 

calculant E.L.U com E.L.S 
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5.1.6.1 Estats Límits Ultims (E.L.U.) 

Per a les diferents situacions del projecte, les combinacions d’accions es 

definiran d’acord amb els següents criteris. 

 Situacions permanents o transitòries    [Eq 5.4] 

   

 Situacions accidentals        [Eq 5.5] 

  

Per aquestes hipòtesis considerades, s’utilitzen els coeficients parcials de 

seguretat indicats a l’apartat 5.1.5.2 d’aquest projecte. 

 

5.1.6.2 Estats Límits de Servei (E.L.S.) 

Per a aquests tipus d’estats límits, es consideren únicament les situacions 

del projecte persistents i transitòries. En aquest cas, les combinacions es 

defineixen d’acord amb els següents criteris. 

 Combinació poc probable o característica    [Eq 5.6] 

  

 Combinació freqüent       [Eq 5.7] 

  

 Combinació quasi permanent      [Eq 5.8] 

  

Per a aquestes combinacions, s’utilitzen els coeficients indicats a la taula 

anterior. 
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On, per les hipòtesis dels dos apartats anteriors: 

Gk,j   Valor característic de les accions permanents. 

G*
k,j Valor característic de les accions permanents de valor no 

constant 

Pk  Valor característic de l’acció de pretesat 

Qk,i  Valor característic de l’acció variable determinant 

Ψ0,i·Qk,i  Valor representatiu de combinació de les accions variables 

   concomitants 

Ψ1,1·Qk,1 Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 

Ψ2,i·Qk,ji Valor representatiu freqüent quasi permanent de les 

accions variables amb l’acció determinant o amb 

l’accidental 

Ak Valor característic de l’acció accidental 

 

5.1.6.3 Coeficients de simultaneïtat 

Els coeficients de simultaneïtat s’utilitzen per combinar accions a les 

diferents hipòtesis i simular l’acció sobre l’edifici de varies càrregues actuant 

simultàniament. La norma EHE 2008, ens indica a l’annex 20 punt 1.6, que els 

coeficients es troben en la normativa d’accions vigent, que en aquest cas és el 

CTE DB SE.  

En aquesta normativa a la taula 4.2, es troben els coeficients de 

simultaneïtat, i que per aquest projecte són. 

Les categories d’ús són les indicades en l’apartat 4.3 d’aquest projecte 

 Ψ0 Ψ1 Ψ2 

Zones de trànsit (categoria E) 0’7 0’7 0’6 

Zones destinades al públic (categoria C) 0’7 0’7 0’6 

Cobertes accessibles només per conservació (categoria G) 0’0 0’0 0’0 

Neu (altitud ≤ 1000m) 0’5 0’2 0’0 

Vent 0’6 0’5 0’0 

Taula 5.6 Coeficients de simultaneïtat 
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5.2 Característiques dels materials 

Segons les normativa EHE 2008 i DB SE-A, les característiques dels 

materials utilitzats per l’estudi d’alternatives i per l’anàlisi dels elements 

estructurals de la solució adoptada són els següents. 

5.2.1 Formigó 

En aquest projecte s’utilitzarà tant formigó armat com posttesat. Per 

definir el tipus de formigó s’han de definir diferents paràmetres que s’exposen a 

continuació. 

Inicialment, s’ha de considerar el tipus d’ambient i per tant la classe 

d’exposició a la que està sotmesa l’estructura del projecte. 

El tipus d’ambient al que està sotmès un element estructural, es 

determina pel conjunt de condicions físiques i químiques a la que està exposat. 

El tipus d’ambient, ve definit per la combinació d’una de les classes 

generals d’exposició i unes classes específiques relatives a altres processos de 

degradació que procedeixin per cada cas. 

A la taula 5.7 del present document, s’especifiquen les exposicions de 

classe general a la que pot estar sotmès un element de formigó. Tenint en 

compte les especificacions d’aquesta taula i amb l’ajuda del mapa d’ambients de 

Catalunya que es troba a l’Annex 4: Taules, en l’estructura d’estudi es tenen la 

següents classes. 

o Exposició IIIa per a tota la part exterior l’edifici, ja que el l’edifici 

estudi es troba a menys de 5 km de la costa 

o Exposició IIa per la part interior de l’edifici, degut a que a 

Barcelona segons l’Ajuntament hi ha una humitat relativa superior 

al 65%. Les dades de les humitats relatives a Barcelona es troben 

a l’Annex 4: Taules.  

Els murs de contenció de les terres també es consideraran IIa, ja 

que no es considera un element exterior, si no que és un element 

enterrat al formar part de les fonamentacions de l’edifici. 

Per a la simplificació dels formigons utilitzats a l’obra, tota l’obra està 

calculada per un ambient IIIa, exceptuant els murs de contenció que es 

consideraran IIa i els forjats dels sostres soterranis -5 al -2. 
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És important dir, que pel present projecte, no es consideren cap classe 

d’exposició específica, ja que no hi ha corrosió en front de cap atac químic, 

gelades ni erosió. 

 

Taula 5.7 Classes generals d’exposició   
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Una vegada definida la classe d’exposició, ja es pot definir la resistència 

mínima que s’ha de garantir pels formigons. S’escollirà considerant les 

recomanacions de la EHE 2008 en el seu article 37.3. 

Per l’ambient IIIa, es farà cas a la resistència mínima recomanada a la 

taula 5.8 del present projecte. Però per l’ambient IIa, tot i que la norma recomana 

una resistència característica   per motius de càlcul s’utilitzarà 

una resistència igual a . 

 

Taula 5.8 Resistència mínima recomanada de formigó en funció de la classe d’exposició 
 

Pel què fa a la consistència, l’article 31.5 de la EHE 2008, especifica que 

la consistència del formigó ha de ser la necessària perquè amb els mètodes 

previstos de compactació i posada en obra, el formigó envolti les armadures i 

ompli completament els forats perquè no s’hi facin cuqueres.   

Per determinar la consistència es fa mitjançant un assaig experimental on 

es mesura l’assentament en el con d’Abrams. 

La normativa ja esmentada recomana no utilitzar consistències Seca (S) 

o Plàstica (P), exceptuant circumstàncies específiques, ni la consistència Líquida 

(L) a menys que s’aconsegueixi amb additius. 

Per tant per la present estructura s’utilitzarà una consistència Tova (B), 

que té un assentament al con d’Abrams de 6-9 [cm], per a tota l’estructura 

exceptuant els elements estructurals amb una resistència característica 

  que tindran una consistència Fluida (F), és a dir  amb un assentament 

al con d’Abrams de 10-15 [cm]. 

També s’ha de considerar la composició del formigó, ja que el formigó és 

un material compost format per: el ciment, l’aigua i els àrids. 

Ciment 

Tal i com especifica l’article 26 de la EHE 2008, el ciment utilitzat tant pel 

formigó armat com pretesat serà de la classe CEM I altrament conegut com a 

ciment Portland d’una classe resistent no inferior a 32’5. 
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En funció de la classe d’exposició, es troba la màxima relació aigua-

ciment, i el mínim contingut de ciment per unitat de volum. Aquestes dades es 

poden trobar  a l’article 37.3 de la norma ja esmentada. 

 

 Taula 5.9 Característiques del ciment en funció de la classe d’exposició 

 

Aigua 

L’article 27 de la normativa, precisa que no es poden utilitzar aigües amb 

components que afectin a les propietats del formigó o a la protecció de les 

armadures davant la corrosió. 

Àrids 

Tal i com especifica l’article 28.3.1, la mida màxima de l’àrid utilitzat per 

formar el formigó serà menor que les dimensions següents. 

- 0’8 vegades la distància horitzontal entre baines o armadures que no 

formin un grup, o entra la vora de la peça i una beina o una armadura 

que formi un angle major de 45º amb la direcció de formigonat. 

- 1’25 vegades la distància entre la vora d’una peça i una baina o 

armadura que formi un angle no major de 45º a la direcció de 

formigonat 

- 0’25 vegades la dimensió mínima de la peça exceptuant el cas d’una 

llosa superior de forjat, on la mida màxima de l’àrid serà menor de 0’4 

vegades l’espessor mínim. 

En el projecte l’àrid màxim utilitzat serà de 20 mm, exceptuant els 

elements estructurals amb formigons de resistència característica   

que estaran formats per àrids del 12, com són bàsicament les jàsseres 

posttesades. 
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Una vegada establertes les característiques del formigó, pels elements 

del present projecte. Per indicar-lo correctament, es farà amb la següent 

tipificació extreta de la EHE 2008 article 39.2: 

T-R/C/TM/A 

On els indicatius corresponen a 

T:  Indicatiu que serà HM en el cas del formigó en massa, HA 

en el cas del formigó armat i HP en formigó pretesat 

R: Resistència característica a compressió especificada en 

N/mm2 

C: Lletra inicial del tipus de consistència 

TM:  Mida màxima de l’àrid en mm 

A: Designació del ambient 

 Per tant en aquest projecte, els formigons utilitzats són: 

o HA-30/B/20/IIIa 

o HA-30/B/20/IIa 

o HP-30/B/20/IIa 

o HA-50/F/12/IIIa 

o HP-50/F/12/IIIa 

5.2.1.1 Característiques mecàniques 

En aquest apartat es consideren les característiques mecàniques més 

rellevants del formigó considerades en el càlcul d’aquesta estructura segons la 

EHE 2008. 

a) Resistència característica del formigó 

La resistència característica del formigó (fck), tal i con s’especifica 

en l’apartat anterior, es determina en funció de la classe 

d’exposició.  

Així doncs, pel tipus d’ambient que es té en els elements de 

formigó armat serà: 
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En alguns punts del projecte, degut a les grans sol·licitacions que 

tenen, certes parts de l’estructura degut a les grans llums al sostre 

del poliesportiu, aquesta resistència característica s’augmenta a: 

  

En els elements de formigó posttesat, la resistència característica  

de les jàsseres posttesades del sostre poliesportiu també és més 

elevada que la mínima recomanada per l’ambient i en aquest cas 

pel formigó posttesat es pren: 

  

Cal remarcar que hi haurà elements posttesats en els forjats del 

sostre soterrani -5 al -2 que tindran una resistència característica 

de: 

  

 

b) Resistència de càlcul del formigó 

La resistència de càlcul del formigó (fcd) es determina segons la 

següent equació del article 39.4 de la norma ja esmentada. 

        [Eq 5.9] 

On:   

αcc:  Factor que té en compte l’esgotament del formigó, quan 

està sotmès a alts nivells de tensió de compressió degut a 

les càrregues de llarga duració. La norma agafa com a 

general el valor de la unitat. 

fck: Resistència característica del formigó 

γc: Coeficient parcial de seguretat, que s’adopta dels valors 

indicats de l’apartat 5.1.5.1 del present projecte. 
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Substituint de l’equació 5.9, es té que: 

o  Pel formigó armat i posttesat de resistència característica 

 : 

  

o Pel formigó armat i posttesat de resistència característica  

 : 

  

c) Densitat 

La densitat del formigó armat considerada és 2’5 [T/m3] 

5.2.1.2 Recobriments 

La norma EHE 2008, en el seu capítol 1, com a requisit ens diu que els 

edificis de vivendes, oficines o civils de repercussió econòmica baixa o mitja, han 

de tenir una vida útil mínima de 50 anys. 

Els recobriments de les armadures del formigó armat, són una condició 

important a l’hora de garantir la durabilitat de l’estructura. Tenint en compte que 

la durabilitat d’una estructura de formigó és la capacitat de suportar durant la 

vida útil per la que ha estat projectada les condicions físiques i químiques a les 

que està sotmesa, i que podrien arribar a provocar la seva degradació com a 

conseqüència dels efectes diferents a les càrregues i sol·licitacions considerades 

a l’anàlisi estructural. 

El recobriment del formigó és la distància entre la superfície exterior de 

l’armadura (incloent-hi cèrcols i estreps) i la superfície de formigó més propera. I 

depèn del nivell de control d’execució, de l’ambient d’exposició, de la vida útil i el 

ciment utilitzat. 

Es defineix com a recobriment mínim d’una armadura passiva, a aquell 

que ha de complir-se a qualsevol punt, i per garantir aquests valors mínims, en el 

projecte s’hi posarà un recobriment nominal. 

                  [Eq 5.10] 

On: 

rnom: Recobriment nominal 

rmin:  Recobriment mínim  
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∆r: Marge de recobriment, en funció del nivell de control d’execució 

El marge de recobriment en funció del nivell de control d’execució, 

segons l’article 37.2.4 de la EHE 2008, és de 10 mm, ja que la nostra estructura, 

tindrà un nivell de control d’execució normal. 

En el mateix article  de la norma, es pot determinar el recobriment mínim 

que depèn de la classe d’exposició, la vida útil i la classe de ciment utilitzat. Es 

determinarà mitjançant la taula 5.10 del present projecte per a l’ambient IIIa i 

mitjançant  la taula 5.11 per a l’ambient IIa. 

 

Taula 5.10 Taula de recobriments mínims en mm, per ambients III i IV 

 

Com es pot veure el recobriment mínim per un ambient IIIa, per una obra 

amb una vida útil de 50 anys i de ciment classe CEM I, és de 45 mm. 
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Taula 5.11 Taula de recobriments mínims en mm, per ambients I i II 
 

Com es pot veure el recobriment mínim per un ambient IIa, per una obra 

amb una vida útil de 50 anys i de ciment classe CEM I, és de 15 mm. 

Cal tenir en compte que la norma també ens diu, que els recobriments 

mínims per a les peces formigonades contra el terreny, serà de 70 cm. 

Així doncs, de l’equació 5.10, es determina que el recobriment nominal de 

l’estructura de formigó armat serà de 55 [mm] exceptuant els forjats dels sostres 

soterranis del -5 al -2 que serà de 25 [mm] i encara que en els murs de contenció 

a la part del intradós al ser ambient IIa podrien tenir un recobriment de 25 [mm] 

serà de 70 [mm] al igual que per als fonaments.  

També cal esmentar, que per les armadures actives de l’estructura 

posttesa, el recobriment mínim serà 40 [mm], o el més gran dels valors següents, 

la menor dimensió o la meitat de la major dimensió de la baina o grups de baines 

en contacte. 

Finalment, cal comprovar que el recobriment nominal obtingut, compleixi 

els requeriment de resistència al foc dels sostres de l’edifici. El CTE DB-SI a la 

seva secció 6, resistència al foc de les estructures, a la taula de l’apartat 3, que 

es troba a l’Annex 4: Taules, especifica que per aquest tipus de projecte 

l’estructura ha de tenir una resistència R120, exceptuant l’escola bressol que és 

suficient amb un R60. 
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En l’annex C de la normativa contra incendis citada en aquest apartat,s’hi 

troben unes taules on hi diu el recobriment mínim necessari per complir amb les 

resistències mínimes establertes per la norma. Aquestes taules es troben a 

l’annex 4: Taules. Amb el recobriment necessari per durabilitat, ja es compleix 

amb aquesta normativa. per tant hi haurà un recobriment de 55 [mm] exceptuant 

els forjats dels sostre soterranis -5 al -2 que serà de 25 [mm] i els fonaments que 

seran 80 [mm]. 

5.2.2 Acer per a armadures passives 

Per les armadures passives utilitzades en aquest projecte s’utilitzen 

barres corrugades del tipus B 500 S, amb les següents característiques segons 

l’article 32 de la normativa pel formigó ja esmentada: 

 

Taula 5.12 Característiques de les taules corrugades d’acer 
 

5.2.2.1 Característiques mecàniques 

En aquest apartat es faciliten les característiques més rellevants de l’acer 

per al càlcul de l’estructura. 

a) Resistència característica de l’acer per a armadures passives 

La resistència característica de l’acer per a armadures passives 

(fyk), per les barres corrugades tipus B 500 S és: 
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b) Resistència de càlcul de l’acer per a armadures passives 

La resistència de càlcul de l’acer per a armadures passives (fyd), 

es determina segons la següent equació 

                     [Eq 5.11] 

 On: 

fyk: Resistència característica de l’acer 

γs: Coeficient parcial de seguretat, que s’adopta dels valors 

indicats de l’apartat 5.1.5.1 del present projecte. 

Substituint a l’equació 5.11, es troba que: 

  

5.2.3 Acer per a armadures actives 

Per a les armadures actives que hi haurà en el present projecte, s’utilitzen 

cordons de pretesat de la classe Y 1860 S7 15’2. Aquests tipus de cordons són 

cordons formats per set cables i té un diàmetre de 15’2 mm (0’6 ’’). 

Per aquest tipus d’armadura, segona l’article 34.5 de la norma, es tenen 

les següents característiques: 

 

Taula 5.13 Característiques dels cordons 
 

5.2.3.1 Característiques mecàniques 

En aquest apartat s’especifiquen les característiques més rellevants de 

l’acer per armadures actives. 

a) Carga unitària màxima a tracció 

La càrrega unitària màxima  per a les armadures actives (fmàx), de 

l’acer Y 1860 S7 és: 
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b) Resistència característica de l’acer per a armadures actives 

La resistència característica (fpk) de l’acer Y 1860 S7, és a dir el 

límit elàstic, segons l’article 34 de la norma EHE 2008, es defineix 

com: 

  

Pel present projecte es pren: 

               [Eq 5.12] 

 

c) Resistència de càlcul de l’acer per armadures actives 

La resistència de càlcul de l’acer (fpd) es determina segons la 

següent equació de l’article 38 de la normativa del formigó. 

                     [Eq 5.13] 

On: 

fpk: Resistència característica del projecte 

γp: Coeficient parcial de seguretat, que s’adopta dels valors 

indicats de l’apartat 5.1.5.1 del present projecte. 

Substituint a l’equació 5.13, es troba que: 

  

5.2.4 Acer laminat 

En aquest apartat es faciliten les característiques del material utilitzat per 

als elements estructurals metàl·lics. Aquest tipus de material ja no segueix la 

normativa EHE 2008, si no que es regeix segons el CTE DB SE-A. 

Tal i com es pot veure a la taula 5.14, d’aquest document, el nom del 

tipus d’acer és funció de la tensió de límit elàstic, relacionat amb la resiliència 

extreta de l’assaig de Charpy de l’acer i la temperatura de l’assaig de resiliència. 

L’acer seleccionat per al càlcul del present projecte, en el cas que es 

decideixi resoldre l’estructura amb pilars metàl·lics serà el S 275 JR 
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Taula 5.14 Característiques mecàniques mínimes de l’acer laminat 

 

5.2.4.1 Característiques mecàniques 

En aquest apartat, es faciliten les característiques mecàniques més 

rellevants de l’acer per a perfils laminats, necessaris per al càlcul de les 

estructures metàl·liques. 

No es calcularan les tensions de càlcul ja que dependran del gruix de 

l’element estructural en estudi. 

a) Tensió límit elàstic 

Com es pot comprovar a la taula 5.13, la tensió de límit elàstic (fy), 

depèn del gruix nominal (t) de l’element resistent. 

b) Resistència de càlcul 

La resistència de càlcul de l’acer laminat (fyd) es determina 

mitjançant la següent equació, extreta de l’apartat 4.5 de la norma 

ja esmentada en aquest apartat. 

                  [Eq 5.14] 

 On : 

 fy límit elàstic de l’acer 

γM coeficient de seguretat, que s’adopta dels valors de 

l’apartat 5.1.5.1 del present projecte 
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En canvi, per a les comprovacions de la resistència última, 

s’adopta com a resistència  de càlcul el valor: 

                  [Eq 5.15] 

On : 

 fud resistència última de càlcul 

fu tensió de roptura 

γM2 coeficient de seguretat per resistència última, que s’adopta 

dels valors de l’apartat 5.1.5.1 del present projecte 

c) Densitat 

Finalment, la densitat (ρ )que es considera per l’acer laminat és de 

7’85 T/m3 

5.3 Característiques del terreny 

Les característiques del terreny, s’extreuen de l’estudia geotècnic, 

adjuntat a l’Annex 1: Informe geotècnic d’aquest projecte. 

En l’informe, s’especifica que el nostre sòl està composat per tres unitats 

geològiques. La més superficial correspon al rebliment antròpic amb un gruix 

variable de 0’2 a 2’6 metres. 

 La segona unitat, que està subjacent a la unitat anterior, i que es 

denominarà Unitat A, està format per un quaternari de argiles rogenques, llims 

marrons-groguencs, crostes carbonatades i nivells de graves en matriu de fins a 

la base de la unitat. Aquesta capa té un gruix de 22 a 25 metres. 

 I la última unitat és la unitat B, Substrat Pliocè, que es troba a mínim 22 

metres de profunditat i està format per argilites, llims, margues i sorres molt 

compactes i consolidades de tonalitat de marró a verdosa. 

L’informe geotècnic per a la fonamentació recomana arribar a la unitat A, 

concretament a 17 metres de profunditat on hi ha un increment significatiu de 

graves. 
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Les característiques geotècniques d’aquesta unitat geològica són les 

següents: 

Cohesió:     

Densitat:       

Angle de fregament intern:   

Les càrregues admissibles segons l’informe geotècnic són: 

  

  

  

  

On: 

Rf: Resistència per fuste, suma de les dues cares 

Rp: Resistència per punta 

E:  Penetració en nombre d’espessors 

Finalment no es preveuen problemes amb el nivell freàtic, ja que es troba 

a 22 metres de profunditat, i en l’obra no s’arriba a aquesta profunditat. 
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6 Estudi i justificació de les alternatives estructurals 

En aquest apartat, el que es busca és fer un estudi de les diferents 

alternatives estructurals i justificar la que es considera que és la més adequada 

en cada cas pel projecte que s’està estudiant. 

6.1 Sistemes de contenció i fonaments 

Tant els sistemes de contenció com els fonaments, són els elements 

estructurals que interaccionen amb el terreny. 

6.1.1 Sistemes de contenció 

Com a sistemes de contenció s’entenen els murs de contenció, que tenen 

com a principal funció contenir les terres en part o en tota l’altura d’una de les 

seves cares, mentre que l’altra cara queda exposada a l’acció dels elements. 

A l’hora d’escollir el tipus de mur de contenció cal tenir en compte que el 

mur que s’està estudiant és un mur de mínim 17 metres d’altura, ja que gran part 

del projecte es troba a nivells soterranis. 

Els diferents tipus de murs es poden classificar en 3 classes. 

a) Mur de gravetat 

Són el tipus de mus més elementals, basen el seu funcionament i 

estabilitat en el pes propi i les seves característiques principals 

són: construcció en base a engravament de grans blocs petris o 

de formigó en massa, no van armats, no solen tenir una 

fonamentació diferenciada del cos i són avantatjosos per alçades 

moderades inferiors a 6 metres i no gaire llargs. 

b) Mur a flexió 

Són el tipus de murs més freqüent, construïts amb formigó armat 

treballen com a voladís encastat a la fonamentació. 

És el tipus de mur més econòmic per a una alçada de entre 10 i 

12 metres i els seus principals costos depenen del cost 

d’excavació i de cubicatge de formigó i acer. 

c) Pantalles 

Són elements resistents que realitzen tasques de contenció i 

sustentació al mateix temps. Així doncs, els murs pantalla reben 
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simultàniament  càrregues verticals dels pilars i càrregues 

horitzontals degut a l’empenta de les terres. 

Un dels principals avantatges d’aquest tipus de mur és que 

solucionen els problemes d’excavació i contenció de terres quan 

preocupen l’estabilitat de l’excavació i la seguretat dels edificis 

veïns, com per exemple en la construcció de soterranis de grans 

profunditats. 

Aquests tipus de mur són elements de contenció flexibles que 

treballen a resultes de l’equilibri de l’empenta passiva i l’activa. 

Aquest tipus de pantalles poden ser murs taula estanques, que 

són murs generalment constituïts per elements metàl·lics clavats 

al terreny, murs amb panells prefabricats, pantalles discontinues 

formades per pilotis i pantalles continues formades per panells de 

formigó armat in situ, i si es necessari se’ls hi col·loquen uns 

ancoratges. 

A l’hora d’escollir el tipus de mur s’ha decantat per escollir un tipus de 

mur pantalla continuo amb ancoratges, ja que en el cas del projecte com ja s’ha 

comentat, el mur a construir és un mur de gran alçada, i el edifici està paret amb 

paret amb edificacions veïnes. I els ancoratges ajudaran a que, degut a la gran 

alçada, no necessitem un ample de mur que faci que l’element de contenció sigui 

exageradament car. 

6.1.2 Fonaments 

Els fonaments són els elements constructius que tenen la funció de 

suportar i transmetre al terreny sobre el que descansa la combinació de 

càrregues degudes al pes propi i a les sobrecàrregues, de tal forma que no es 

produeixin assentaments diferencials, ni altres moviments que puguin 

comprometre l’estabilitat o causar danys a l’edifici. 

El tipus de fonamentació, dependrà de l’estudi geotècnic que es troba en 

l’Annex 1: Estudi geotècnic. 

Inicialment, en el projecte arquitectònic hi havia tres plantes 

d’aparcament, i s’arribava a una profunditat d’uns 12 metres. En aquest cas. 

l’informe geotècnic el què proposava era un tipus de fonamentació profunda, 

formada per pantalles. Com s’havia d’arribar a una profunditat mínima de 17 

metres, es va proposar als arquitectes construir una planta més de soterrani, per 

d’aquesta manera aprofitar encara més el sòl, i poder tenir un tipus de 
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fonamentació superficial que és un tipus de fonamentació més simple i 

econòmica. 

Després de la proposta, i de fer un estudi de viabilitat sobre la construcció 

de 56 places d’aparcament, es va decidir construir la quarta planta 

d’aparcaments. 

Per tant la solució final per a  la fonamentació d’aquesta estructura, és 

amb sabates, un tipus de fonamentació superficial, que treballen amb una 

càrrega admissible de 4’50 kg/cm2 per a sabates quadrades o 4’00 kg/cm2 per a 

sabates rectangulars, segons l’ampliació del estudi geotècnic adjunt a l’Annex 1: 

Estudi geotècnic. 

Les sabates són un tipus de fonamentacions en zones aïllades de l’edifici, 

s’utilitzen quan el terreny presenta ja en superfície, una resistència mitja o alta en 

relació amb les càrregues de l’estructura. Són el tipus de fonamentació més 

freqüent , generalment són de formigó armat i a ser possible de planta quadrada. 

6.2 Suports  

Els pilars son el suport vertical de les estructures encarregats de 

transmetre les càrregues dels forjats cap als fonaments. I com a conseqüència, 

són els responsables màxims de la seva estabilitat. Els col·lapses estructurals 

més notables casi sempre comencen per errades relacionades en pilars i per 

aquest motiu se li ha de donar especial atenció. 

Les alternatives que es consideraran seran pilars metàl·lics o de formigó 

armat. 

Posar pilars metàl·lics en comptes de pilars de formigó, no resulta 

aconsellable a no ser que tota la estructura sigui d’acer, degut a que el cost d’un 

pilar metàl·lic de perfils convencionals pot arribar a triplicar el cost d’un pilar de 

formigó armat. Per un altra banda el risc de vinclament, encara que es pot 

produir als dos tipus de suports, és més comú dels metàl·lics que els de formigó.  

També s’ha de considerar que la unió dels pilars metàl·lics a les plaques 

de formigó siguin del tipus que siguin poden resultar problemàtiques. A més 

aquest tipus de pilars, també necessiten d’algun recobriment per a la protecció 

contra el foc. 

En general els pilars s’haurien de projectar amb el criteri d’armats mínims, 

aprofitant al màxim la capacitat de resistir les compressions que posseeix el 

formigó, material molt més econòmic que l’acer de les armadures. 
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Figura 6.1 Forjat reticular 

Per aquests motius, el tipus de pilars utilitzats en aquest projecte, seran 

de formigó armat. 

6.3 Forjats i coberta 

En aquest apartat primer es farà una descripció dels diferents tipologies 

de forjats que s’estudiaran com a possibilitat per després escollir la millor 

alternativa en funció dels usos de cada un dels forjats 

6.3.1 Tipologia de forjats 

El forjat, és l’element estructural horitzontal o inclinat, en el cas d’algunes 

cobertes, que rep directament la càrrega i és l’encarregat de transmetre-les als 

pilars o altres elements de l’estructura. Arquitectònicament té la funció de 

separar dues plantes. 

6.3.1.1 Forjat reticular 

El forjat reticular pertany a la família de les lloses de formigó armat in situ, 

no homogènies, alleugerides i armades en dos direccions ortogonals. 

L’estructura així formada, admet que les seves flexions puguin ser 

descompostes i analitzades segons les direccions d’armat, i forma amb els 

suports un conjunt estructural especial, capaç de suportar les accions verticals 

de forma molt adequada i les horitzontals realment bé. 

 

Els forjats reticulars, no solen tenir grans bigues a la seva configuració, i 

per tant també pertanyen al grup de forjats plans, imposats ja a la construcció 

d’edificis. 

Són forjats amb nervis de formigó armat disposats en dues direccions 

perpendiculars entre si, i incorporant-se entre els nervis els elements 

alleugeridors (cassetons). 
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Figura 6.2 Secció forjat reticular 

Els elements alleugeridors emparats en aquests tipus de forjats poden ser 

de diferents tipus: recuperables que serien de plàstic, o no recuperables com 

serien els de formigó o poliestirè expandit.  

. En els forjats reticulars i al voltant de les pilars, es prescindeix dels blocs 

alleugeridors i la placa passa a ser massissa. Aquesta zona massissa a través 

de la qual la placa recolza sobre el pilar, se l’anomena àbac. L’àbac acostuma a 

estar embegut normalment dintre l’espessor de la placa. 

Els paràmetres bàsics que defineixen les característiques del forjat 

reticular són els següents, i que es poden veure a la figura 6.2: 

o Separació entre eixos de nervis (e) 

o Espessor bàsic dels nervis (b) 

o Cantell total de la placa (H) 

o Altura del bloc alleugeridor (h)  

o Espessor de la capa de compressió (c)  

 

 

 

 

 

Finalment , dintre la descripció bàsica que s’està fent sobre el forjat 

reticular, cal destacar, per ser un dels elements de vital importància dintre del 

reticular, els cèrcols. Tant els perimetrals com els que voregen els forats interiors 

que normalment existeixen a les plaques. 

El procés constructiu consta d’un encofrat a tota la superfície, una 

col·locació i fixació prèvia dels cassetons per sobre l’encofrat, un armat dels 

nervis entre els cassetons i un formigonatge per sobre els cassetons. Després, 

quan el forjat ha adquirit unes característiques resistents suficients, es retira 

l’encofrat i els cassetons en el cas que siguin recuperables. 

Són forjats que treballen amb llums de fins a 6-7 metres si els cassetons 

són no recuperables, i fins a 12 metres quan són recuperables. 
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Figura 6.3 Llosa massissa 

Els forjats reticulars presenten els següents avantatges: 

o Gran llibertat del disseny pel fet de no trobar-se limitats per 

recolzaments lineals. 

o Màxim aprofitament de l’estructura al distribuir-se les càrregues en 

dues direccions. 

o Reducció de la deformabilitat dels forjats, ja que es reparteix en 

dues direccions  

 

6.3.1.2 Llosa massissa 

La llosa massissa pertany a la família de les lloses de formigó armat in 

situ, homogènies i com el seu nom indica massisses, és a dir no alleugerides. 

Aquest és un element portant sense nervadures i que constitueix el sistema de 

forjat més senzill. 

La llosa és un sistema de forjat bidireccional pla, amb un espessor més 

petit respecte la resta i la seva sol·licitació principal, és la flexió en dues 

direccions. 

 

 

Es realitzen sobre encofrat de taulells que constituiran tota la superfície 

sobre la qual s’estendrà la llosa. Per sobre de l’encofrat es col·loquen les 

armadures d’acer, les quals són elements senzills i la seva col·locació és fàcil. 

Posteriorment s’hi aboca el formigó. 
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Són forjats que treballen amb llums de fins a 7-8 metres i un dels 

principals inconvenients és que tenen un major pes. 

Les lloses massisses presenten els següents avantatges: 

o És molt més fàcil la col·locació de les armadures i la seva 

supervisió. La qual cosa implica menys cost de mà d’obra i control 

d’execució. 

o És molt més fàcil la col·locació i vibrat del formigó. 

o Tenen menys cantell total que el forjat reticular. I no necessiten 

bigues i nervis, que disminueixen l’altura lliure i/o l’estètica. 

o L’acabat arquitectònic pot aplicar-se directament a la cara inferior 

de la placa. En alguns casos en aparcament o locals d’ús 

industrial o comercial, pot deixar-se la superfície inferior com a 

formigó vist, disminuint els costos i temps d’execució. 

o Permeten un bon aïllament acústic. Garanteixen un aïllament 

tèrmic superior al de les lloses nervades. 

o Permeten una major llibertat en el disseny, ja que és possible de 

disposar de forats amb més facilitat. 

o Dóna una elevada flexibilitat a la ubicació dels pilars, sense que 

això tingui que complicar significativament la geometria de 

l’estructura. 

o No tenen zones on es produeixen variacions de l’espessor, pel 

que no hi ha problemes durant les operacions d’abocament i vibrat 

del formigó, i existeixen menys probabilitats de que es 

desenvolupin patologies que afectin a la durabilitat de l’estructura. 

o Molt bon comportament davant d’incendis. Tant per la seva funció 

separadora com per la seva capacitat portant 

o Hi ha menor risc d’accidents laborals, ja que no existeixen 

elements pesats com els revoltons ni biguetes, que puguin caure 

durant el muntatge o trencar-se. 
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6.3.1.3 Llosa posttesada 

Les lloses posttesades uni o bidireccional són una tècnica que permet en 

edificació projectar estructures amb llums més grans i cantells reduïts amb ritmes 

de construcció molt elevats. 

Un dels aspectes que ha limitat a Catalunya la utilització massiva 

d’aquest tipus de forjats, és el desconeixement d’aquesta tècnica, però països 

com els Estats Units, és una tècnica molt utilitzada. 

Aquesta tipologia de forjats estan formats per: 

o Tendons: Són els elements que donen funcionalitat al sistema, 

poden estar constituïts per un o més cordons. Existeixen dos tipus 

fonamentals de tendons que donen lloc a dues variants 

d’estructures postteses. 

- Armadura adherent: el cordó o cordons treballa embeguda 

en una beina de plàstic o metàl·lica, reomplerta amb una 

beurada de ciment. S’aconsegueix que els elements 

treballin com un. 

- Armadura no adherent: s’utilitza un únic cordo recobert per 

una beina de plàstic que evita que el cable s’adhereixi al 

formigó. Els cordons es replantegen abans de formigonar i 

una vegada el formigó s’ha endurit es tesen, permeten que 

es puguin estirar lliurement 

o Beines: És  el conducte que es col·loca dintre el formigó de la 

llosa, per l’interior de la qual transcorren els cordons de pretesat 

o Ancoratges: Són les terminals del tendó i són capaços de 

mantenir el cordó en el seu estat de deformació i transmetre la 

càrrega dels cordons de l’estructura. Principalment es diferencien 

en: 

- Ancoratge actiu: Aquell al que se li aplica la força del gat 

- Ancoratge passiu: Reté la força que exerceix el cordó en 

l’extrem oposat d’on s’aplica el gat 
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Figura 6.4 Llosa posttesada 

En el procés constructiu d’aquest tipus de forjat, primer es col·loquen els 

puntals i la superfície d’encofrat per seguidament col·locar les armadures. 

Després s’aboca al formigó, però s’ha de fer amb molta cura perquè no mogui de 

posició ni canviï la curvatura de les armadures actives. També s’ha de tenir 

precaució a l’hora del vibrat en les zones en les que es troben els ancoratges 

actius i passius, sobre tot per sota de les agrupacions dels ancoratges i cables, 

per evitar la formació de cuqueres. 

Una vegada s’ha arribat a la resistència mínima establerta i abans de 

tesar es retiren els taulells de l’encofrat i després es tesa i finalment si les 

armadures actives són adherents, s’haurà de fer la injecció de la beurada. 

 

 

Aquests tipus de forjat poden treballar amb llums superior a 12 metres i 

un dels principals inconvenients és que al ser un sistema constructiu nou, i 

tecnològicament avançat necessita una mà d’obra molt especialitzada. 

Els principals avantatges d’aquest tipus de fotjat són els següents: 

o Reducció del cantell de forjat respecte el formigó armat. 

o La compressió que el posttesat introdueix al formigó redueix 

considerablement els problemes de fissuració del forjat així com la 

pèrdua de rigidesa que això comporta. D’aquesta manera es 

poden aconseguir llums més grans sense perjudicar l’adequada 

funcionalitat de l’edifici i la seva vida útil. 

o Major altura lliure entre plantes 
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Figura 6.5  Forjat de jàsseres posttesades amb prelloses 

o Possibilitat de retirar els apuntalaments a partir del tesat del 

cordons 

o  Redueix notablement les quanties d’armadura passiva 

o Al aconseguir fer lloses planes, facilita el muntatge d’encofrats i la 

ferralla 

o La reducció del pes propi de forjat disminueix la càrrega total que 

arriba a la fonamentació 

o El menor volum de formigó i pes de l’armadura passiva unida a la 

facilitat de col·locació de l’armadura activa, condueixen a 

reduccions de terminis i estalvis econòmics 

 

6.3.1.4 Jàsseres posttesades amb prelloses 

Aquesta alternativa combina elements constructius prefabricats i 

elements realitzats “in situ”. El forjat de prellosa és un forjat mixt, amb una part 

prefabricada però també amb elements realitzats a l’obra. A més, aquest tipus de 

forjat no necessita d’apuntalament ni d’encofrat per a la seva execució. 

El forjat de prellosa es recolza en les jàsseres de cantell posttesades de 

formigó. Cal esmentar que les jàsseres si que necessiten estar encofrades i 

apuntalades. 
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La prellosa és un element amb una part prefabricada i una part realitzada 

“in situ”. Tenen una modulació determinada del taller. Una vegada col·locada la 

modulació a l’obra, es formigona la part restant conjuntament amb els elements 

de suport d’aquest forjat, que en aquest cas són les jàsseres de cantell. 

En les bigues posttesades, s’utilitzen cordons de tesat col·locats 

acuradament formant tendons dins les beines. Al igual que per les lloses 

posttesades, en aquest tipus de forjat hi haurà l’ancoratge actiu i passiu. 

En el procés constructiu primer s’encofra i es col·loca l’armadura passiva 

de les jàsseres, seguidament es posa la beina. En aquest punt ja es poden posar 

les prelloses i si es volgués l’armadura negativa d’aquestes. Després ja es pot 

introduir l’armadura activa dintre les beines. Finalment, es formigona i a la que 

s’arriba a la resistència necessària es tensa i es fa la injecció de la beurada.  

Els principals avantatges d’aquest tipus de forjat, són: 

o S’aconsegueixen grans llums superiors a 12 metres 

o Al estar format per elements prefabricats, serà de ràpid muntatge 

o S’estalvia l’apuntalament i l’encofrat dels forjats 

 

6.3.1.5  Biguetes i revoltons 

Aquesta tipologia de forjats està dintre de la família de forjats 

unidireccionals semi prefabricats. 

Aquesta tipologia de forjats, són forjats constituïts per biguetes o 

semibiguetes generalment de formigó encara que també poden ser d’acer, 

disposades en una mateixa direcció i recolzades sobre elements estructurals 

amb una major funció estàtica, com poden ser les jàsseres. En aquestes 

biguetes es disposen de revoltons, que són blocs ceràmics o de formigó foradats 

amb la funció d’alleugerir el pes propi del forjat.  

Una vegada s’han col·locat les biguetes i els revoltons, es realitza la capa 

de compressió. Per formar-la, abans d’abocar el formigó es col·loquen unes 

armadures d’acer de reforç i una malla electrosoldada de repartiment per sobre 

el conjunt. Posteriorment s’aboca el formigó, el qual anirà omplint els espais 

buits, cohesionant els diferents elements. El conjunt del formigó i la malla d’acer 

constitueix la capa de compressió, normalment aquesta presenta un gruix de 5 

centímetres. 
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Figura 6.6  Forjat de biguetes i revoltons 

 

 

Aquesta tipologia de forjat ens permet llums de fins a 10 metres i els 

principals avantatges són: 

o Reducció del pes: L’ús de revoltons als forjats representa una 

reducció molt important en el seu pes propi. Aquest fet es tradueix 

en un considerable estalvi de material constructiu, cosa que 

permet la reducció de seccions tant a les jàsseres com als pilars i 

conseqüentment en la cimentació. 

o Facilitat i rapidesa en la col·locació: els elements alleugeridors, 

gràcies al seu pes reduït i grans dimensions, ofereixen notables 

rendiments de col·locació. 

o Facilitat d’enguixat: Els revoltons disposen en la seva cara inferior 

d’un estriatge que en facilita la bona adherència dels enguixats i 

acabats en general de sostres. 
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6.3.2 Justificació de les solucions adoptades 

6.3.2.1 Forjats pels sostres dels soterranis -5 al -2 

Pel forjat dels sostres d’aquests soterranis, s’han estudiat com a 

alternatives aplicables, el forjat reticular, la llosa massissa i la llosa posttesada. 

Finalment la que es considera que és la millor solució per aquesta zona de 

l’edifici és la llosa posttesada.  

Un dels motius principals per escollir aquesta tipologia de forjats ha estat 

el cantell que tindria el forjat. 

Per una llum entre pilars de 7’5 metres, com és en el cas que s’està 

estudiant. Si es volgués fer un forjat reticular el cantell hauria de ser de 35 cm 

(L/22), si fos la llosa massissa seria de 25 cm (L/32) i si fos una jàssera 

posttesada el cantell seria de 22 cm (L/35). 

Al fer aquesta tipologia de forjat, amb el cantell més petit, primer de tot 

s’aconsegueix una major llum entre plantes. Però no només això, al tenir menys 

cantell, pesa menys i per tant es reduirà la càrrega total que arriba a la 

fonamentació.  

A més de reduir-se el cantell, gràcies a l’armadura activa, es redueixen 

considerablement les quanties d’acer de l’armadura passiva i per tant, al tenir 

menor volum de formigó i pes d’armadura passiva i això unit a la facilitat de 

col·locació de l’armadura activa i la facilitat de l’encofrat a ser una llosa plana, es 

redueixen els terminis i els costos. 

Aquesta tipologia de forjat té altres avantatges: no tenen zones on es 

produeixen variacions de l’espessor, pel que no hi ha problemes durant les 

operacions d’abocament i vibrat del formigó i existeixen menys probabilitats de 

que es desenvolupin patologies que afectin a la durabilitat de l’estructura, tenen 

molt bon comportament davant dels incendis, tant per la seva funció separadora 

com per la seva capacitat portant, permeten un bon aïllament acústic, hi ha 

menor risc d’accidents laborals ja que no hi ha cap element pesat com els 

revoltons, les biguetes o els cassetons que puguin caure durant el muntatge. 

 I un altre fet important és que com a acabat arquitectònic al ser 

aparcaments, es pot deixar la superfície inferior com a formigó vist. 

 

. 
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6.3.2.2 Forjat sostre soterrani -1 

Aquesta planta, és la planta que està a nivell de carrer, per la que 

s’accedeix al recinte, exceptuant l’escola bressol que s’hi accedeix mitjançant 

unes rampes que arriben fins el sostre de la planta accés. 

La tipologia de forjat que s’ha escollit és la llosa massissa, un dels 

principals motius pel que s’ha escollit aquesta tipologia i no s’ha continuat amb la 

llosa posttesada és que aquest forjat és el que té menys superfície, ja que 

aquesta planta ens dóna la idea d’un balcó des del que es pot veure la pista 

poliesportiva, i per tant hi ha pocs pòrtics consecutius. 

Un dels avantatges d’aquesta tipologia de forjat, és que constitueix el 

sistema de forjat més senzill. En aquesta tipologia de forjats, la col·locació de les 

armadures és molt fàcil al igual que l’abocament del formigó i el seu vibrat, la 

qual cosa implica menys cost de mà d’obra i control d’execució i si es volgués 

com a acabat arquitectònic es pot deixar a la superfície inferior el formigó vist.  

6.3.2.3 Forjat sostre poliesportiu 

Aquest forjat, és el que té les llums més grans, ja que és el que cobriria la 

pista poliesportiva i té una llum màxima entre pilars de 24’5 metres. Aquesta llum 

ens limita molt la tipologia de forjats a utilitzar. 

Per aquesta planta s’ha pensat amb un forjat de jàsseres posttesades i 

prelloses. Les jàsseres posttesades són ideals per la gran llum que hi ha entre 

pilars i les prelloses perquè d’aquesta manera no cal encofrar ni apuntalar,i així 

ens estalviem un encofrat de gran altura, perquè la llum que hi ha entre forjats, 

respecte l’inferior, és a dir en el que es recolzarien els puntals, serà de mínim 7’5 

metres. I només caldrà apuntalar i encofrar les jàsseres. 

Un dels altres avantatges d’aquesta tipologia de forjat, és el ràpid 

muntatge al estar format en part per elements prefabricats. 

6.3.2.4 Coberta 

La coberta, serà només la coberta de l’escola bressol, i es busca una 

tipologia de forjat de ràpid muntatge i lleugera. Al estar els pilars bastant alineats, 

s’ha pensat amb una tipologia de forjat unidireccional i alleugerida. El que sigui 

alleugerida és important perquè els pilars arrencaran de les jàsseres posttesades 

que tenen una gran llum i interessa que se’ls hi afegeixi la menor càrrega 

possible. I la millor opció considerada són les biguetes i revoltons ja que és una 

tipologia de forjat alleugerit i de ràpid muntatge ja que és semi prefabricat. 
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7 Càlcul i desenvolupament de la solució adoptada 

En aquest apartat es desenvoluparà la solució al problema original, és a 

dir, el que es farà és dimensionar cada una de les parts de l’estructura. 

Per arribar als resultats definitius segons l’element estructural s’ha fet un 

dimensionat manual (Annex 2: Càlculs manuals) o s’ha calculat amb diferents 

programes informàtics i s’han anat afinant els càlculs fins a arribar a la solució 

definitiva obtenint els següents resultats (Annex 3: Càlculs informàtics) 

A més, l’estructura de l’edifici i els seus elements es troben representats 

en l’apartat de plànols del present projecte. Aquest plànols permetran una 

representació visual dels elements que formen l’estructura que ajudarà a 

entendre el funcionament estructural de l’edifici i a interpretar millor els resultats. 

7.1 Sistemes de contenció i fonaments 

Per al càlcul dels fonaments i sistemes de contenció s’ha utilitzat la norma 

EHE 2008 i el CTE DB-C. 

7.1.1 Sistemes de contenció 

Tal i com s’indica a l’apartat 6.1 del present document, la tipologia 

escollida com a sistema de contenció ha estat el mur pantalla. 

El mur pantalla ha d’aguantar l’empenta de les terres que s’han calculat 

segons els paràmetres geotècnics de la taula 7.1 extrets de l’informe geotècnic 

de l’Annex 1: Informe .geotècnic. 

 
Rebliment Antròpic 

(R) 

Quaternari 

(Unitat A) 

Substrat Pliocè 

(Unitat B) 
 

Cohesió (c) 0 0’35 0’1-1’0  

Densitat (γ) 1’70 2’10 2’2  

Angle de fregament (φ) 26º 28º 30º  

Taula 7.1 Paràmetres geotècnics 

 

Hi ha dos murs pantalles diferents, els de façana que són els mur que 

estarien a les cares que donen els carrers i els de mitgera que són els que estan 

de cara a la casa veïna.  

El dos murs s’han calculat a partir del programa informàtic, Cype, 

Elements de contenció (Annex3: Càlculs informàtics), exceptuant l’ample mínim 
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Figura 7.1 Mur Mitgera 

de mur necessari i les longituds d’ancoratge que s’han calculat de forma manual 

(Annex 2: Càlculs manuals) 

Seguidament s’especifiquen les dades més rellevants per poder calcular 

els murs i els resultats obtinguts. S’ha de tenir en compte que degut a la gran 

alçada del mur, ja que té més de 6 metres d’alçada, no és gens recomanable fer 

un mur autoestacable, i s’hi hauran de posar ancoratges actius a cada un d’ells. 

Al tenir un mur d’aproximadament 18 metres, es decideix posar 3 ancoratges per 

mur. 

7.1.1.1 Mur Mitgera 

o Materials 

Formigó: HA-30 

Acer barres: B-500-S 

Acer ancoratges: Y 1860 S7 15’2 

Ciment beurada: CEM I – 42,5 

Tipus d’ambient: IIa 

Recobriment: 7’00 cm 

Grandària màxima de granulat: 20 mm 

 

o Accions 

Les accions s’han majorat amb un coeficient de seguretat de 1’50 tant en 

construcció com en servei. 

 

o Dades generals 

Cota de la rasant: 0’00 m 

Alçària del mur sobre la rasant: 0’00m 

Tipologia: mur pantalla de formigó armat. 

 

o Geometria 

Alçaria total: 18’00 m 

Gruix: 60’00 cm 

Longitud tram: 2’50 m 

 

o Ancoratges 

 

Tirant NºCordons Tesat Longitud neta Longitud bulb Inclinació 

1 4 50 Tn 11’50 m 17’00 m 15º 

2 5 65 Tn 8’00 m 12’50 m 25º 

3 5 65 Tn 5’00 m 10’50 m 30º 

Taula 7.2 Dades ancoratges mur mitgera 
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Figura 7.2 Mur Façana 

 

 

o Armadura 

 

Armat vertical extradós Armat vertical intradós 
Armat base 

horitzontal 

Ø 16 c/20 

Reforços: 

Ø 20 L= 10’00 m, D: 0’00 m 

D: Distància des de 

coronació 

 

Ø 16 c/20 

Reforços: 

Ø 20 L= 12’00 m, D: 4’00 

m 

D: Distància des de 

coronació 

 

Ø 12 c/20 

Taula 7.3 Armadura Mur Mitgera 
 

 

7.1.1.2 Mur Façana 

o Materials 

Formigó: HA-30 

Acer barres: B-500-S 

Acer ancoratges: Y 1860 S7 15’2 

Ciment beurada: CEM I – 42’5 

Tipus d’ambient: IIa 

Recobriment: 7’00 cm 

Grandària màxima de granulat: 20 mm 

 

o Accions 

Les accions s’han majorat amb un coeficient de seguretat de 1’50 tant en 

construcció com en servei. 

 

o Dades generals 

Cota de la rasant: 0’00 m 

Alçària del mur sobre la rasant: 0’00m 

Tipologia: mur pantalla de formigó armat. 

 

o Geometria 

Alçaria total: 18’00 m 

Gruix: 45’00 cm 

Longitud tram: 2’50 m 
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o Ancoratges 

 

Tirant NºCordons Tesat Longitud neta Longitud bulb Inclinació 

1 3 35 Tn 11’50 m 12’00 m 15º 

2 4 47 Tn 8’00 m 11’00 m 25º 

3 4 47 Tn 5’00 m 9’00 m 30º 

Taula 7.4 Dades ancoratges Mur Façana 
 

o Armadura 

 

Armat vertical extradós Armat vertical intradós 
Armat base 

horitzontal 

Ø 16 c/20 

Reforços: 

Ø 20 L= 9’00 m, D: 0’00 m 

D: Distància des de 

coronació 

 

Ø 16 c/20 

Reforços: 

Ø 20 L= 11’50 m, D: 4’50 m 

D: Distància des de 

coronació 

 

Ø 12 c/20 

Taula 7.5 Armadura Mur Façana 
 

7.1.2 Fonaments 

Com ja s’ha esmentat en l’apartat de l’estudi i  justificació de les 

alternatives estructurals, el tipus de fonamentació escollida per aquest edifici, és 

una fonamentació superficial mitjançant sabates. 

Les sabates són aquells elements constructius encarregats de transmetre 

les càrregues de l’estructura al terreny que les sustenta. 

Segons l’ampliació de l’estudi geotècnic de l’Annex 1: Informe geotècnic, 

les sabates hauran de reposar sobre la unitat A, i tindran una càrrega admissible 

de 4’50   si són quadrades i 4’00  si són rectangulars. 

Pel càlcul de les sabates és necessari saber les càrregues a l’arrencada 

de cada pilar i que es troben a l’annex 3 de càlculs informàtics extretes del 

programa Cype, Cypecad, una vegada se saben les arrencades ja es poden 

dimensionar les sabates  mitjançant el programa informàtic ja esmentat, les 

comprovacions es troben en el mateix annex 3. 

Seguidament, a la taula 7.6 s’exposen els resultats obtinguts tant de 

geometria com d’armat dels fonaments. 
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Referències Material Geometria Armat 

3 Tensió admissible en situacions persistents: 4.50 kp/cm² 
Tensió admissible en situacions accidentals: 4.50 kp/cm² 

Sabata quadrada 
Ample: 200.0 cm 
Gruix: 80.0 cm 

X: 13Ø16 c/ 15 
Y: 13Ø16 c/ 15 

4, 22, 37 Tensió admissible en situacions persistents: 4.50 kp/cm² 
Tensió admisisble en situacions accidentals: 4.50 kp/cm² 

Sabata quadrada 
Ample: 250.0 cm 
Gruix: 100.0 cm 

X: 16Ø16 c/ 15 
Y: 16Ø16 c/ 15 

6, 6 Tensió admissible en situacions persistents: 4.50 kp/cm² 
Tensió admissible en situacions accidentals: 4.50 kp/cm² 

Sabata quadrada 
Ample: 300.0 cm 
Gruix: 120.0 cm 

X: 15Ø20 c/ 20 
Y: 15Ø20 c/ 20 

7 Tensió admissible en situacions persistents: 4.50 kp/cm² 
Tensió admissible en situacions accidentals: 4.50 kp/cm² 

Sabata quadrada 
Ample: 320.0 cm 
Gruix: 120.0 cm 

X: 21Ø20 c/ 15 
Y: 21Ø20 c/ 15 

11, 14 Tensió admissible en situacions persistents: 4.00 kp/cm² 
Tensió admissible en situacions accidentals: 4.00 kp/cm² 

Sabata rectangular centrada 
Ample sabata X: 300.0 cm 
Ample sabata Y: 450.0 cm 
Gruix: 120.0 cm 

X: 44Ø20 c/ 10 
Y: 29Ø20 c/ 10 

12 Tensió admissible en situacions persistents: 4.00 kp/cm² 
Tensió admissible en situacions accidentals: 4.00 kp/cm² 

Sabata rectangular centrada 
Ample sabata X: 340.0 cm 
Ample sabata Y: 480.0 cm 
Gruix: 150.0 cm 

X: 47Ø20 c/ 10 
Y: 33Ø20 c/ 10 

13 Tensió admissible en situacions persistents: 4.00 kp/cm² 
Tensió admissible en situacions accidentals: 4.00 kp/cm² 

Sabata rectangular centrada 
Ample sabata X: 330.0 cm 
Ample sabata Y: 460.0 cm 
Gruix: 140.0 cm 

X: 45Ø20 c/ 10 
Y: 32Ø20 c/ 10 

15 Tensió admissible en situacions persistents: 4.00 kp/cm² 
Tensió admissible en situacions accidentals: 4.00 kp/cm² 

Sabata rectangular centrada 
Ample sabata X: 290.0 cm 
Ample sabata Y: 440.0 cm 
Gruix: 110.0 cm 

X: 43Ø20 c/ 10 
Y: 28Ø20 c/ 10 

18, 21, 26 , 
29, 33, 36 

Tensió admissible en situacions persistents: 4.50 kp/cm² 
Tensió admissible en situacions accidentals: 4.50 kp/cm² 

Sabata quadrada 
Ample: 220.0 cm 
Gruix: 80.0 cm 

X: 14Ø16 c/ 15 
Y: 14Ø16 c/ 15 

19, 20, 27, 
28, 30, 34, 35 

Tensió admissible en situacions persistents: 4.50 kp/cm² 
Tensió admissible en situacions accidentals: 4.50 kp/cm² 

Sabata quadrada 
Ample: 240.0 cm 
Gruix: 90.0 cm 

X: 16Ø16 c/ 15 
Y: 16Ø16 c/ 15 

40, 44 Tensió admissible en situacions persistents: 4.00 kp/cm² 
Tensió admissible en situacions accidentals: 4.00 kp/cm² 

Sabata rectangular centrada 
Ample sabata X: 280.0 cm 
Ample sabata Y: 420.0 cm 
Gruix: 110.0 cm 

X: 27Ø20 c/ 15 
Y: 18Ø20 c/ 15 

41, 42, 43 Tensió admissible en situacions persistents: 4.00 kp/cm² 
Tensió admissible en situacions accidentals: 4.00 kp/cm² 

Sabata rectangular centrada 
Ample sabata X: 310.0 cm 
Ample sabata Y: 460.0 cm 
Gruix: 120.0 cm 

X: 45Ø20 c/ 10 
Y: 30Ø20 c/ 10 

Taula 7.6 Resultats Sabates 
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7.2 Suports 

Els suports, és a dir l’estructura vertical de l’estructura, són pilars de 

formigó armat dimensionats mitjançant el programa informàtic Cype, Cypecad 

(Annex 3: Càlculs informàtics). 

Els pilars són els elements estructurals encarregats de transmetre les 

càrregues dels forjats cap als fonaments. Són de formigó HA-30, exceptuant els 

pilars 11, 12, 13, 14, 15, 40, 41, 42, 43, 44 que degut a les altes sol·licitacions 

que tenen en el cap del pilar com a resultat de sustentar les jàsseres 

posttesades del sostre del poliesportiu són de formigó HA-50. 

Els estreps  dels pilars de formigó HA-50 es calcularan de forma manual 

degut a les important sol·licitacions i es poden trobar a l’Annex 2: Càlculs 

manuals  

Les sol·licitacions en el cap dels pilars es troben a l’Annex 3: Càlculs 

informàtics.  

Tot seguit a la taula 7.7, s’hi troben els resultats obtinguts, tant la 

geometria com l’armat dels pilars de formigó HA-30 i a la taula 7.8 els pilars de 

formigó HA-50. 

L’armadura passiva en tots els pilars com ja s’ha esmentat en el capítol 

de les dades estructurals d’aquest document seran B 500 S. 

7.2.1 Armat de pilars de formigó HA-30 

Pl:  Nombre de plantes 

Tram:  Nivell inicial / nivell final del tram entre plantes 

Armadures: Primer sumant: Armadura de cantell 

  Segon sumant: Armadura de cara X 

  Tercer sumant: Armadura de cara Y 

Estreps: S’indica solament l’estrep perimetral amatent. Si existeixen 

altres estreps i branques s’ha de consultar el dibuix del 

quadre de pilars. 
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Pilar Pl Dimensió Tram Armadures Estreps 

1 6 0.50x0.25 15.42/18.90 4Ø20+   4Ø20 Ø6c/25 

2 6 0.30x0.40 15.42/18.75 4Ø16+       +2Ø16 Ø6c/20 

3 5 0.40x0.40 11.20/15.17 4Ø20+   2Ø20+2Ø20 Ø6c/25 

 4 0.40x0.40  8.40/10.80 4Ø20+   2Ø20+2Ø20 Ø6c/25 

 3 0.40x0.40  5.60/8.00  4Ø20+   2Ø20+2Ø20 Ø6c/25 

 2 0.45x0.45  2.80/5.20  4Ø20+   2Ø20+2Ø20 Ø6c/25 

 1 0.50x0.50  0.00/2.40  4Ø20+   4Ø20+4Ø20 Ø6c/25 

4 5 0.30x0.50 11.20/14.92 4Ø20+       +4Ø20 Ø6c/25 

 4 0.30x0.50  8.40/10.95 4Ø20+       +4Ø20 Ø6c/25 

 3 0.30x0.50  5.60/8.15  4Ø20+       +4Ø20 Ø6c/25 

 2 0.30x0.60  2.80/5.35  4Ø20+       +6Ø20 Ø6c/25 

 1 0.35x0.65  0.00/2.55  4Ø20+   2Ø20+6Ø20 Ø6c/25 

4A 6 0.50x0.25 15.42/18.40 4Ø20+   4Ø20 Ø6c/25 

5 6 0.30x0.45 15.42/18.40 4Ø20+       +2Ø20 Ø6c/25 

 5 0.30x0.50 11.20/14.92 4Ø20+       +4Ø20 Ø6c/25 

 4 0.30x0.50  8.40/10.95 4Ø20+       +4Ø20 Ø6c/25 

 3 0.30x0.60  5.60/8.15  4Ø20+       +6Ø20 Ø6c/25 

 2 0.35x0.65  2.80/5.35  4Ø20+   2Ø20+6Ø20 Ø6c/25 

 1 0.35x0.70  0.00/2.55  4Ø20+   2Ø20+8Ø20 Ø6c/25 

6 6 0.30x0.45 15.42/18.40 4Ø20+       +2Ø20 Ø6c/25 

 5 0.30x0.50 11.20/15.17 4Ø20+       +4Ø20 Ø6c/25 

 4 0.30x0.50  8.40/10.95 4Ø20+       +4Ø20 Ø6c/25 

 3 0.30x0.60  5.60/8.15  4Ø20+       +6Ø20 Ø6c/25 

 2 0.35x0.65  2.80/5.35  4Ø20+   2Ø20+6Ø20 Ø6c/25 

 1 0.35x0.70  0.00/2.55  4Ø20+   2Ø20+8Ø20 Ø6c/25 

7 4 0.30x0.70  8.40/10.70 4Ø20+       +8Ø20 Ø6c/25 

 3 0.30x0.70  5.60/8.15  4Ø20+       +8Ø20 Ø6c/25 

 2 0.35x0.75  2.80/5.35  4Ø20+   2Ø20+8Ø20 Ø6c/25 

 1 0.40x0.75  0.00/2.55  4Ø20+   2Ø20+10Ø20 Ø6c/25 

7A 6 0.30x0.70 15.42/18.40 4Ø20+       +8Ø20 Ø6c/25 

 5 0.35x0.70 11.20/15.17 4Ø20+   2Ø20+8Ø20 Ø6c/25 

8 6 0.30x0.45 15.42/18.40 4Ø20+       +2Ø20 Ø6c/25 

9 6 0.30x0.45 15.42/18.90 4Ø20+       +2Ø20 Ø6c/25 

10 6 0.30x0.45 15.42/18.15 4Ø20+       +2Ø20 Ø6c/25 

16 6 0.30x0.45 15.42/18.15 4Ø20+       +2Ø20 Ø6c/25 

17 7 0.30x0.30 19.05/22.65 4Ø16 Ø6c/20 

6 0.30x0.45 15.42/18.75 4Ø20+       +2Ø20 Ø6c/25 
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18 4 0.30x0.30  8.40/10.95 4Ø16 Ø6c/20 

 3 0.35x0.30  5.60/8.15  4Ø16+   2Ø16 Ø6c/20 

 2 0.40x0.30  2.80/5.35  4Ø20+   2Ø20 Ø6c/25 

 1 0.50x0.30  0.00/2.55  4Ø20+   4Ø20 Ø6c/25 

19 4 0.35x0.30  8.40/10.95 4Ø16+   2Ø16 Ø6c/20 

 3 0.40x0.30  5.60/8.15  4Ø20+   2Ø20 Ø6c/25 

 2 0.50x0.30  2.80/5.35  4Ø20+   4Ø20 Ø6c/25 

 1 0.60x0.30  0.00/2.55  4Ø20+   6Ø20 Ø6c/25 

20 4 0.35x0.30  8.40/10.95 4Ø16+   2Ø16 Ø6c/20 

 3 0.40x0.30  5.60/8.15  4Ø20+   2Ø20 Ø6c/25 

 2 0.50x0.30  2.80/5.35  4Ø20+   4Ø20 Ø6c/25 

 1 0.60x0.30  0.00/2.55  4Ø20+   6Ø20 Ø6c/25 

21 4 0.30x0.30  8.40/10.95 4Ø16 Ø6c/20 

 3 0.35x0.30  5.60/8.15  4Ø16+   2Ø16 Ø6c/20 

 2 0.40x0.30  2.80/5.35  4Ø20+   2Ø20 Ø6c/25 

 1 0.50x0.30  0.00/2.55  4Ø20+   4Ø20 Ø6c/25 

22 5 0.30x0.50 11.20/15.17 4Ø20+       +4Ø20 Ø6c/25 

 4 0.35x0.60  8.40/10.95 4Ø20+   2Ø20+6Ø20 Ø6c/25 

 3 0.35x0.65  5.60/8.15  4Ø20+   2Ø20+6Ø20 Ø6c/25 

 2 0.35x0.70  2.80/5.35  4Ø20+   2Ø20+8Ø20 Ø6c/25 

 1 0.35x0.75  0.00/2.55  4Ø20+   2Ø20+8Ø20 Ø6c/25 

23 6 0.30x0.45 15.42/18.95 4Ø20+       +2Ø20 Ø6c/25 

24 7 0.30x0.30 19.05/22.65 4Ø16 Ø6c/20 

6 0.30x0.45 15.42/18.75 4Ø20+       +2Ø20 Ø6c/25 

25 6 0.30x0.45 15.42/18.75 4Ø20+       +2Ø20 Ø6c/25 

26 4 0.30x0.30  8.40/10.95 4Ø16 Ø6c/20 

 3 0.35x0.30  5.60/8.15  4Ø16+   2Ø16 Ø6c/20 

 2 0.40x0.30  2.80/5.35  4Ø20+   2Ø20 Ø6c/25 

 1 0.50x0.30  0.00/2.55  4Ø20+   4Ø20 Ø6c/25 

27 4 0.35x0.30  8.40/10.95 4Ø16+   2Ø16 Ø6c/20 

 3 0.40x0.30  5.60/8.15  4Ø20+   2Ø20 Ø6c/25 

 2 0.50x0.30  2.80/5.35  4Ø20+   4Ø20 Ø6c/25 

 1 0.60x0.30  0.00/2.55  4Ø20+   6Ø20 Ø6c/25 

28 4 0.35x0.30  8.40/10.95 4Ø16+   2Ø16 Ø6c/20 

 3 0.40x0.30  5.60/8.15  4Ø20+   2Ø20 Ø6c/25 

 2 0.50x0.30  2.80/5.35  4Ø20+   4Ø20 Ø6c/25 

 1 0.60x0.30  0.00/2.55  4Ø20+   6Ø20 Ø6c/25 
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29 4 0.30x0.30  8.40/10.95 4Ø16 Ø6c/20 

 3 0.35x0.30  5.60/8.15  4Ø16+   2Ø16 Ø6c/20 

 2 0.40x0.30  2.80/5.35  4Ø20+   2Ø20 Ø6c/25 

 1 0.50x0.30  0.00/2.55  4Ø20+   4Ø20 Ø6c/25 

30 5 0.30x0.50 11.20/15.17 4Ø20+       +4Ø20 Ø6c/25 

 4 0.35x0.60  8.40/10.95 4Ø20+   2Ø20+6Ø20 Ø6c/25 

 3 0.35x0.65  5.60/8.15  4Ø20+   2Ø20+6Ø20 Ø6c/25 

 2 0.35x0.70  2.80/5.35  4Ø20+   2Ø20+8Ø20 Ø6c/25 

 1 0.35x0.75  0.00/2.55  4Ø20+   2Ø20+8Ø20 Ø6c/25 

31 6 0.30x0.45 15.42/18.95 4Ø20+       +2Ø20 Ø6c/25 

32 6 0.30x0.45 15.42/18.75 4Ø20+       +2Ø20 Ø6c/25 

33 4 0.30x0.30  8.40/10.95 4Ø16 Ø6c/20 

 3 0.35x0.30  5.60/8.15  4Ø16+   2Ø16 Ø6c/20 

 2 0.40x0.30  2.80/5.35  4Ø20+   2Ø20 Ø6c/25 

 1 0.50x0.30  0.00/2.55  4Ø20+   4Ø20 Ø6c/25 

34 4 0.35x0.30  8.40/10.95 4Ø16+   2Ø16 Ø6c/20 

 3 0.40x0.30  5.60/8.15  4Ø20+   2Ø20 Ø6c/25 

 2 0.50x0.30  2.80/5.35  4Ø20+   4Ø20 Ø6c/25 

 1 0.60x0.30  0.00/2.55  4Ø20+   6Ø20 Ø6c/25 

35 4 0.35x0.30  8.40/10.95 4Ø16+   2Ø16 Ø6c/20 

 3 0.40x0.30  5.60/8.15  4Ø20+   2Ø20 Ø6c/25 

 2 0.50x0.30  2.80/5.35  4Ø20+   4Ø20 Ø6c/25 

 1 0.60x0.30  0.00/2.55  4Ø20+   6Ø20 Ø6c/25 

36 4 0.30x0.30  8.40/10.95 4Ø16 Ø6c/20 

 3 0.35x0.30  5.60/8.15  4Ø16+   2Ø16 Ø6c/20 

 2 0.40x0.30  2.80/5.35  4Ø20+   2Ø20 Ø6c/25 

 1 0.50x0.30  0.00/2.55  4Ø20+   4Ø20 Ø6c/25 

37 5 0.30x0.50 11.20/15.17 4Ø20+       +4Ø20 Ø6c/25 

 4 0.35x0.60  8.40/10.95 4Ø20+   2Ø20+6Ø20 Ø6c/25 

 3 0.35x0.65  5.60/8.15  4Ø20+   2Ø20+6Ø20 Ø6c/25 

 2 0.35x0.70  2.80/5.35  4Ø20+   2Ø20+8Ø20 Ø6c/25 

 1 0.35x0.75  0.00/2.55  4Ø20+   2Ø20+8Ø20 Ø6c/25 

38 6 0.30x0.45 15.42/18.95 4Ø20+       +2Ø20 Ø6c/25 

39 6 0.30x0.45 15.42/18.15 4Ø20+       +2Ø20 Ø6c/25 

45 6 0.30x0.45 15.42/18.95 4Ø20+       +2Ø20 Ø6c/25 

46 6 0.40x0.30 15.42/18.75 4Ø16+   2Ø16 Ø6c/20 

47 
 

8 0.30x0.35 20.89/22.68 4Ø16+       +2Ø16 Ø6c/20 

7 0.30x0.35 19.15/20.89 4Ø16+       +2Ø16 Ø6c/20 

6 0.30x0.40 15.42/18.75 4Ø16+       +2Ø16 Ø6c/20 

48 
 

8 0.30x0.35 20.89/22.68 4Ø16+       +2Ø16 Ø6c/20 

7 0.30x0.35 19.15/20.89 4Ø16+       +2Ø16 Ø6c/20 

6 0.30x0.40 15.42/18.90 4Ø16+       +2Ø16 Ø6c/20 
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49 8 0.30x0.35 20.89/22.68 4Ø16+       +2Ø16 Ø6c/20 

7 0.30x0.35 19.15/20.89 4Ø16+       +2Ø16 Ø6c/20 

6 0.30x0.40 15.42/18.90 4Ø16+       +2Ø16 Ø6c/20 

50 
 

8 0.30x0.35 20.89/22.68 4Ø16+       +2Ø16 Ø6c/20 

7 0.30x0.35 19.15/20.89 4Ø16+       +2Ø16 Ø6c/20 

6 0.30x0.40 15.42/18.90 4Ø16+       +2Ø16 Ø6c/20 

51 8 0.30x0.35 20.89/22.68 4Ø16+       +2Ø16 Ø6c/20 

7 0.30x0.35 19.15/20.89 4Ø16+       +2Ø16 Ø6c/20 

6 0.30x0.40 15.42/18.90 4Ø16+       +2Ø16 Ø6c/20 

52 8 0.35x0.30 20.89/22.68 4Ø16+   2Ø16 Ø6c/20 

7 0.35x0.30 19.15/20.89 4Ø16+   2Ø16 Ø6c/20 

6 0.40x0.30 15.42/18.90 4Ø16+   2Ø16 Ø6c/20 

53 7 0.30x0.30  19.15/22.65 4Ø16 Ø6c/20 

54 8 0.30x0.30  22.95/24.05 4Ø16 Ø6c/20 

7 0.30x0.30  19.15/22.65 4Ø16 Ø6c/20 

55 8 0.30x0.30  22.95/24.05 4Ø16 Ø6c/20 

7 0.30x0.30  19.15/22.65 4Ø16 Ø6c/20 

56 7 0.30x0.30  19.15/22.65 4Ø16 Ø6c/20 

57 7 0.30x0.30  19.15/22.65 4Ø16 Ø6c/20 

58 7 0.30x0.30  19.15/22.65 4Ø16 Ø6c/20 

59 8 0.30x0.30  22.95/24.05 4Ø16 Ø6c/20 

7 0.30x0.30  19.15/22.65 4Ø16 Ø6c/20 

60 8 0.30x0.30  22.95/24.05 4Ø16 Ø6c/20 

7 0.30x0.30  19.15/22.65 4Ø16 Ø6c/20 

61 7 0.30x0.30  19.15/22.65 4Ø16 Ø6c/20 

62 7 0.30x0.30  19.15/22.65 4Ø16 Ø6c/20 

64 8 0.30x0.30  22.95/24.05 4Ø16 Ø6c/20 

7 0.30x0.30  19.15/22.65 4Ø16 Ø6c/20 

65 8 0.30x0.30  22.95/24.05 4Ø16 Ø6c/20 

7 0.30x0.30  19.15/22.65 4Ø16 Ø6c/20 

66 7 0.30x0.30  19.15/22.65  4Ø16 Ø6c/20 

67 7 0.30x0.30 19.15/22.65 4Ø16 Ø6c/20 

69 8 0.40x0.30  22.95/24.05 4Ø16+   2Ø16 Ø6c/20 

7 0.40x0.30  19.15/22.65 4Ø16+   2Ø16 Ø6c/20 

70 8 0.40x0.30  22.95/24.05 4Ø16+   2Ø16 Ø6c/20 

7 0.40x0.30  19.15/22.65 4Ø16+   2Ø16 Ø6c/20 

71 7 0.40x0.30  19.15/22.65 4Ø16+   2Ø16 Ø6c/20 

72 7 0.40x0.30  19.15/22.65 4Ø16+   2Ø16 Ø6c/20 

73 7 0.30x0.30  19.15/22.65 4Ø16 Ø6c/20 

74 7 0.30x0.30  19.15/22.65 4Ø16 Ø6c/20 

75 7 0.30x0.30  19.15/22.65 4Ø16 Ø6c/20 

76 7 0.30x0.35  19.15/22.65 4Ø16+       +2Ø16 Ø6c/20 

77 7 0.30x0.30  19.15/22.65 4Ø16 Ø6c/20 

78 8 0.35x0.60  22.95/24.05 4Ø20+   2Ø20+6Ø20 Ø6c/25 

7 0.35x0.60  19.15/22.65 4Ø20+   2Ø20+6Ø20 Ø6c/25 
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79 8 0.35x0.60  22.95/24.05 4Ø20+   2Ø20+6Ø20 Ø6c/25 

7 0.40x0.60  19.15/22.35 4Ø20+   4Ø20+6Ø20 Ø6c/25 

80 7 0.40x0.60  19.15/22.35 4Ø20+   4Ø20+6Ø20 Ø6c/25 

81 7 0.40x0.60  19.15/22.35 4Ø20+   4Ø20+6Ø20 Ø6c/25 

82 8 0.30x0.45 22.95/24.07 4Ø20+       +2Ø20 Ø6c/25 

7 0.30x0.45  19.15/22.65 4Ø20+       +2Ø20 Ø6c/25 

83 8 0.40x0.40  22.95/23.77  4Ø20+   2Ø20+2Ø20 Ø6c/25 

84 8 0.40x0.40  22.95/23.77 4Ø20+   2Ø20+2Ø20 Ø6c/25 

85 8 0.40x0.40 22.95/24.07 4Ø20+   2Ø20+2Ø20 Ø6c/25 

86 8 0.30x0.30  22.95/24.07 4Ø16 Ø6c/20 

7 0.30x0.30  19.15/22.65 4Ø16 Ø6c/20 

87 8 0.30x0.30  22.95/24.07 4Ø16 Ø6c/20 

7 0.30x0.30  19.15/22.65 4Ø16 Ø6c/20 

88 8 0.30x0.30  22.95/24.07 4Ø16 Ø6c/20 

7 0.30x0.30 19.15/22.65 4Ø16 Ø6c/20 

89 8 0.35x0.45  22.95/24.07 4Ø20+       +2Ø20 Ø6c/25 

7 0.35x0.45  19.15/22.65 4Ø20+       +2Ø20 Ø6c/25 

90 8 0.30x0.30  22.95/23.11  4Ø16 Ø6c/20 

7 0.30x0.30  19.15/22.95 4Ø16 Ø6c/20 

91 8 0.30x0.30   22.95/23.11 4Ø16 Ø6c/20 

7 0.30x0.30  19.15/22.95 4Ø16 Ø6c/20 

92 8 0.30x0.30  22.95/23.11 4Ø16 Ø6c/20 

7 0.30x0.30  19.15/22.95 4Ø16 Ø6c/20 

93 8 0.30x0.30  22.95/23.11 4Ø16 Ø6c/20 

7 0.30x0.30  19.15/22.95 4Ø16 Ø6c/20 

94 8 0.30x0.35  22.95/23.11 4Ø16+       +2Ø16 Ø6c/20 

7 0.30x0.35  19.15/22.95 4Ø16+       +2Ø16 Ø6c/20 

95 8 0.30x0.35  20.89/22.68 4Ø16+       +2Ø16 Ø6c/20 

7 0.30x0.35 19.15/20.89 4Ø16+       +2Ø16 Ø6c/20 

96 8 0.30x0.35  20.89/22.68 4Ø16+       +2Ø16 Ø6c/20 

7 0.30x0.35 19.15/20.89 4Ø16+       +2Ø16 Ø6c/20 

R 6 0.25x0.25 15.42/18.95 4Ø12 Ø6c/15 

Taula 7.7 Armat pilars HA-30 
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7.2.2 Armat de pilars de formigó HA-50 

Pl:  Nombre de plantes 

Tram:  Nivell inicial / nivell final del tram entre plantes 

Armadures: Primer sumant: Armadura de cantell 

  Segon sumant: Armadura de cara X 

  Tercer sumant: Armadura de cara Y 

Estreps: S’indica solament l’estrep perimetral amatent. Si existeixen 

altres estreps i branques s’ha de consultar el dibuix del 

quadre de pilars. 

 

Pilar Pl Dimensió Tram Armadures Estreps 

11 6 0.50x1.00 15.42/18.15 4Ø32+   8Ø32+18Ø32 Ø12c/12’5 

 5 0.50x1.00 11.20/15.17 4Ø32+   8Ø32+18Ø32 Ø12c/12’5 

 4 0.50x1.00  8.40/10.95 4Ø20+   8Ø20+18Ø20 Ø8c/25 

 3 0.50x1.00  5.60/8.15  4Ø20+   8Ø20+18Ø20 Ø8c/25 

 2 0.50x1.00  2.80/5.35  4Ø20+   8Ø20+18Ø20 Ø8c/25 

 1 0.50x1.00  0.00/2.55  4Ø20+   8Ø20+18Ø20 Ø8c/25 

12 6 0.50x1.00 15.42/18.15 4Ø32+  10Ø32+22Ø32 Ø12c/10 

 5 0.50x1.00 11.20/14.92 4Ø32+  10Ø32+22Ø32 Ø12c/10 

 4 0.50x1.00  8.40/10.95 4Ø20+  10Ø20+22Ø20 Ø8c/25 

 3 0.50x1.00  5.60/8.15  4Ø20+  10Ø20+22Ø20 Ø8c/25 

 2 0.50x1.00  2.80/5.35  4Ø20+  10Ø20+22Ø20 Ø8c/25 

 1 0.50x1.00  0.00/2.55  4Ø20+  10Ø20+22Ø20 Ø8c/25 

13 6 0.50x1.00 15.42/18.15 4Ø32+   8Ø32+18Ø32 Ø12c/12’5 

 5 0.50x1.00 11.20/15.17 4Ø32+   8Ø32+18Ø32 Ø12c/12’5 

 4 0.50x1.00  8.40/10.95 4Ø20+   8Ø20+18Ø20 Ø8c/25 

 3 0.50x1.00  5.60/8.15  4Ø20+   8Ø20+18Ø20 Ø8c/25 

 2 0.50x1.00  2.80/5.35  4Ø20+   8Ø20+18Ø20 Ø8c/25 

 1 0.50x1.00  0.00/2.55  4Ø20+   8Ø20+18Ø20 Ø8c/25 

14 6 0.50x1.00 15.42/18.15 4Ø32+   8Ø32+18Ø32 Ø12c/12’5 

 5 0.50x1.00 11.20/15.17 4Ø32+   8Ø32+18Ø32 Ø12c/12’5 

 4 0.50x1.00  8.40/10.95 4Ø20+   8Ø20+18Ø20 Ø8c/25 

 3 0.50x1.00  5.60/8.15  4Ø20+   8Ø20+18Ø20 Ø8c/25 

 2 0.50x1.00  2.80/5.35  4Ø20+   8Ø20+18Ø20 Ø8c/25 

 1 0.50x1.00  0.00/2.55  4Ø32+   8Ø32+18Ø32 Ø8c/25 

15 6 0.50x1.00 15.42/18.15 4Ø25+   8Ø25+18Ø25 Ø12c/15 

 5 0.50x1.00 11.20/15.17 4Ø25+   8Ø25+18Ø25 Ø12c/15 

 4 0.50x1.00  8.40/10.95 4Ø16+   8Ø16+18Ø16 Ø8c/30 

 3 0.50x1.00  5.60/8.15  4Ø16+   8Ø16+18Ø16 Ø8c/30 

 2 0.50x1.00  2.80/5.35  4Ø16+   8Ø16+18Ø16 Ø8c/30 

 1 0.50x1.00  0.00/2.55  4Ø16+   8Ø16+18Ø16 Ø8c/30 
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8 0.30x0.60 22.95/23.11 4Ø16+       +6Ø16 Ø6c/25 

7 0.30x0.60 19.15/22.95 4Ø16+   2Ø16+10Ø16 Ø6c/25 

6 0.50x1.00 15.42/18.15 4Ø32+   8Ø32+18Ø32 Ø12c/12’5 

5 0.50x1.00 11.20/15.09 4Ø32+   8Ø32+18Ø32 Ø12c/12’5 

 4 0.50x1.00  8.40/10.95 4Ø20+   8Ø20+18Ø20 Ø8c/25 

 3 0.50x1.00  5.60/8.15  4Ø20+   8Ø20+18Ø20 Ø8c/25 

 2 0.50x1.00  2.80/5.35  4Ø20+   8Ø20+18Ø20 Ø8c/25 

 1 0.50x1.00  0.00/2.55  4Ø20+   8Ø20+18Ø20 Ø8c/25 

41 6 0.50x1.00 15.42/18.15 4Ø32+  10Ø32+22Ø32 Ø12c/10 

 5 0.50x1.00 11.20/15.09 4Ø32+  10Ø32+22Ø32 Ø12c/10 

 4 0.50x1.00  8.40/10.95 4Ø20+  10Ø20+22Ø20 Ø8c/25 

 3 0.50x1.00  5.60/8.15  4Ø20+  10Ø20+22Ø20 Ø8c/25 

 2 0.50x1.00  2.80/5.35  4Ø20+  10Ø20+22Ø20 Ø8c/25 

 1 0.50x1.00  0.00/2.55  4Ø20+  10Ø20+22Ø20 Ø8c/25 

42 6 0.50x1.00 15.42/18.15 4Ø32+  10Ø32+22Ø32 Ø12c/10 

 5 0.50x1.00 11.20/15.09 4Ø32+  10Ø32+22Ø32 Ø12c/10 

 4 0.50x1.00  8.40/10.95 4Ø20+  10Ø20+22Ø20 Ø8c/25 

 3 0.50x1.00  5.60/8.15  4Ø20+  10Ø20+22Ø20 Ø8c/25 

 2 0.50x1.00  2.80/5.35  4Ø20+  10Ø20+22Ø20 Ø8c/25 

 1 0.50x1.00  0.00/2.55  4Ø20+  10Ø20+22Ø20 Ø8c/25 

43 6 0.50x1.00 15.42/18.15 4Ø32+  10Ø32+22Ø32 Ø12c/10 

 5 0.50x1.00 11.20/15.09 4Ø32+  10Ø32+22Ø32 Ø12c/10 

 4 0.50x1.00  8.40/10.95 4Ø20+  10Ø20+22Ø20 Ø8c/25 

 3 0.50x1.00  5.60/8.15  4Ø20+  10Ø20+22Ø20 Ø8c/25 

 2 0.50x1.00  2.80/5.35  4Ø20+  10Ø20+22Ø20 Ø8c/25 

 1 0.50x1.00  0.00/2.55  4Ø20+  10Ø20+22Ø20 Ø8c/25 

44 6 0.50x1.00 15.42/18.15 4Ø32+   8Ø32+18Ø32 Ø12c/12’5 

 5 0.50x1.00 11.20/15.17 4Ø32+   8Ø32+18Ø32 Ø12c/12’5 

 4 0.50x1.00  8.40/10.95 4Ø20+   8Ø20+18Ø20 Ø8c/25 

 3 0.50x1.00  5.60/8.15  4Ø20+   8Ø20+18Ø20 Ø8c/25 

 2 0.50x1.00  2.80/5.35  4Ø20+   8Ø20+18Ø20 Ø8c/25 

 1 0.50x1.00  0.00/2.55  4Ø20+   8Ø20+18Ø20 Ø8c/25 

Taula 7.8 Armat pilars HA-50 
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Figura 7.3 Esquema estructura 

7.3 Forjats i coberta 

En aquest apartat, el què es fa es una descripció de com s’han acabat 

dimensionant les diferents solucions adoptades en cadascun dels forjats de 

l’edifici. 

Per a la simplificació dels càlculs, s’han agrupat els forjats del Sostre 

Soterrani -5 fins al -2. 

Per a una millor interpretació dels resultats és recomana mirar l’apartat 

dels plànols on hi ha la descripció gràfica. 

Tots els forjats de l’obra s’han calculat mitjançant la normativa EHE 2008 i 

el CTE. I els càlculs es troben en els annexos 2 i 3 en funció de si són manuals o 

informàtics. 
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7.3.1 Forjats del Sostre Soterrani -5 al Sostre Soterrani -2 

Els forjats dels sostres soterranis -2 al -5, s’han solucionat amb lloses 

posttesades. Aquestes lloses tindran un cantell de 22 centímetres equivalent a 

un L/35 i seran de formigó HA-30. 

El càlcul d’aquest forjat s’ha realitzat mitjançant el mètode dels pòrtics 

virtuals. 

El posttesat serà del tipus no adherent ja que d’aquesta manera es poden 

aconseguir cantells de forjats més petits que no permeten la disposició de baines 

amb el diàmetre suficientment com per què la injecció pugui circular per elles. 

L’armadura activa estarà dimensionada per compensar el 100% del pes propi del 

forjat (48% de la càrrega total). Anirà armat amb cordons unifilars de 0’6’’ d’acer 

Y 1860 S7 i a la zona de pilars hi haurà una major concentració de cordons 

anant-se reduint el número a mesura que t’allunyes d’aquests. 

El tipus d’ancoratge que es pot utilitzar per aquesta tipologia de forjats 

amb aquestes característiques seria l’ancoratge MUNB 1/0’6’’ de la casa Mekano 

4. 

El dimensionat de la força de posttesat necessària en les dues direccions 

es realitza mitjançant el mètode de compensació de càrregues. 

L’armadura passiva és d’acer B-500-S, es calcularà considerant les 

sobrecàrrega d’ús i les carregues permanents no considerades pel càlcul de 

l’armadura activa. 

Al calcular-se mitjançant el mètode dels pòrtics virtuals, el forjat es 

dividirà en dos tipus de bandes, bandes de suports i bandes centrals. A partir 

d’aquestes bandes es calcula la distribució de moments que suporta l’estructura 

col·locant una armadura base a tota la llosa que en aquest cas serà una graella 

# 1r 10 c/20 reforçant-la a les zones on sigui necessari. Aquesta armadura es pot 

veure a l’apartat dels plànols d’aquest projecte. 
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Figura 7.4 Grades prefabricades 

7.3.2 Forjat Sostre Soterrani -1 

El Sostre Soterrani -1, exceptuant la part de les grades, s’ha solucionat 

amb una llosa massissa de 25 centímetres de cantell. 

Primer el què s’ha fet ha estat fer un predimensionat del cantell, per 

seguidament comprovar-ne tant els estats límit de servei (E.L.S) com els estats 

límits últims (E.L.S). 

S’ha calculat mitjançant el mètode dels pòrtics virtuals, on l’estructura es 

divideix en bandes de suport i bandes centrals. A partir d’aquestes bandes es 

calcula el moment que suporta l’estructura i s’arma posant-hi una armadura base 

que en aquest cas serà una graella superior i inferior de 1r12c/20 reforçant 

l’estructura a les zones on sigui necessari amb armadura de reforç tal i com es 

pot veure en els plànols 11 i 12 de l’apartat de plànols del present projecte. 

La zona de les grades, s’ha solucionat mitjançant unes grades 

prefabricades d’Hormipresa, que es van recolzant sobre unes bigues armades 

anomenades porta grades. Les grades arribaran a l’obra de la mida desitjada per 

poder-les anar col·locant  i tindran un gruix de 10 centímetres. 

L’esquema de muntatge seria el que es pot veure a la figura 7.4 
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7.3.3 Forjat Sostre Poliesportiu 

Tal i com s’esmenta en l’apartat 6.3.2 d’aquesta memòria, aquest forjat 

s’ha solucionat mitjançant jàsseres posttesades i prelloses degut a la gran llum 

de 24’5 metres que hi ha entre pilars.  

En total en aquest forjat hi ha 9 jàsseres posttesades 4 d’elles estan entre 

pilars, 4 estan recolzades sobre una jàssera de 100x100 centímetres i la última 

per un dels costats està recolzada sobre un pilar i per l’altre sobre la jàssera. 

Les jàsseres posttesades tindran una secció en T, d’un metre d’alçada, 

del qual l’alçada de les ales seran de 20 centímetres i una amplada de 50 

centímetres de base i 100 en el cap. 

Aquesta secció en T, té el cap una mica baixat, que fa recordar a una 

creu, per facilitar el pas de les instal·lacions de les estructures, tal i com es pot 

veure en els plànols.  

Les jàsseres tenen una longitud de 24’5 metres i una armadura activa 

formada per 2 tendons de 19 cordons d’acer Y 1860 S7 de diàmetre 0’6’’ (15’2 

mil·límetres). Cada un dels tendons està tensat a 327 tones, se situen a 50 i 84 

centímetres respectivament de la base de la jàssera i han estat dimensionats per 

a suportar les càrregues permanents. Les càrregues variables s’han solventat 

amb l’armadura passiva on en  total s’han utilitzat 24 rodons de 25 mil·límetres 

de diàmetre . 

Les prelloses de la part principal de la planta són de 6 cm de gruix i  

tenen una capa de compressió de 14, donant un gruix de 20 centímetres al forjat.  

En les parts laterals on no hi ha jàsseres posttesades si no que hi ha 

jàsseres planes o de cantell, els forjat té un gruix de 25 centímetres ja que el 

forjat és del tipus 7+18, és a dir les prelloses tenen un gruix de 7 centímetres i la 

capa de compressió de 18.  

S’ha de tenir en compte que d’aquest forjat hi neixen varis pilars 

estintolats que seran els encarregats de sustentar la coberta. 

Un dels punts a donar especial atenció en aquesta planta, és que les 

jàsseres de 100x100 s’hauran d’armar a torsió, ja que se li recolzen unes grans 

jàsseres i a més es vol que en la unió entre jàsseres hi hagi suficient rigidesa 

perquè no es consideri solament un recolzament si no que hi hagi una cert grau 

d’empotrament. 
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Figura 7.5 Coberta 

7.3.4 Coberta 

La coberta ha estat solucionada com la tipologia de forjats de biguetes i 

revoltons, ja que és una tipologia de forjat unidireccional que va bé degut a la 

alineació dels pilars i alhora és una tipologia alleugerida que és important perquè 

d’aquesta manera no es carreguen tan els pilars que arrenquen de les jàsseres 

posttesades del forjat inferior.  

Aquesta tipologia de forjat està format per jàsseres majoritàriament 

planes a les quals se’ls hi recolzen les biguetes que estan subjectant els 

revoltons. 

En  aquest cas s’ha decantat per fer un forjat de 25+5, és a dir que té un 

cantell total de 30 centímetres ja que la capa de compressió és de 5.  

Aquesta planta té dos nivells degut a que es vol donar llum natural a 

l’escola mitjançant finestrals a la part superior. I hi ha zones de coberta plana i 

d’altres d’inclinada. 

Degut a aquest canvi de nivell, se li produeix una singularitat i és que a 

l’escola hi ha una sala diàfana de unes llums considerables d’aproximadament 

11 metres en les quals no s’hi podia posar pilars. S’ha solucionat posant unes 

mènsules concretament a tres pilars que quedaven al primer nivell de la coberta 

de on hi arrenca el pilar que va fins al segon nivell. 
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8 Estudi d’impacte ambiental 

En aquest apartat el que es pretén és veure quines repercussions en el 

medi ambient té una obra d’aquest tipus i quines són les accions que es poden 

dur a terme per tal de minimitzar-ne l’impacte. 

Primer de tot remarcar que en el lloc on va ubicat l’edifici actual, abans hi 

havia una altra edificació i que per tant, l’impacte sobre la flora i la fauna és pot 

considerar gairebé nul. 

L’impacte visual serà positiu, ja que arquitectònicament l’edifici ha estat 

concebut per respectar al màxim l’entorn on va ubicat, fins i tot en el disseny del 

poliesportiu es té en  compte l’escola Josep Maria Jujol ubicada en els antics 

tallers Manyach, edifici modernista dissenyat pel propi Josep Maria Jujol.  

Amb aquest projecte, a més de donar un ús social a l’edifici, es 

modernitzen els equipaments de la zona, dignificant-la encara més. 

Un dels punts que es considera de vital importància en l’estudi d’impacte 

ambiental a l’hora d’enderrocar o construir un  edifici és la gestió de residus. 

Al haver un edifici ja existent, primer s’haurà d’enderrocar per poder 

després construir el projecte estudiat, per tant s’haurà de veure que es fa amb 

totes les runes. 

També caldrà considerar tots els residus que es van generant durant la 

construcció de l’estructura. 

Tots aquests anàlisis es faran tenint en compte la guia per a la redacció 

de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. 

L’Estudi de Gestió té com a objectius identificar totes aquelles accions de 

minimització a tenir en consideració en el projecte per tal de prevenir la 

generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o de 

reduir-ne la seva producció. 

Primer el que es farà és definir les accions de prevenció de residus en la 

fase del projecte per després estimar i identificar la tipologia de residus i 

finalment una vegada es coneixen els residus que es tindran s’haurà de mirar 

quina serà la forma d’operar amb ells. 

. 
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8.1 Accions de prevenció de residus en la fase del projecte 

En aquest punt, seguint la guia ja esmentada, es faran una sèrie de 

preguntes per reflexionar sobre si s’estan prenent les mesures oportunes per a la 

disminució de residus. 

1. S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els 

sobrants de terra i poder utilitzar-los al mateix emplaçament? 

Al estar en un terreny pla amb una construcció prèvia existent com 

és el cas que s’està estudiant i tenint en compte que  el nostre 

edifici està dotat amb quatre plantes soterrades i una de semi, el 

volum de terres excavades serà molt important i no es podran 

reutilitzar a l’obra. 

Es pot dir que aquesta opció ha estat considerada però no es 

podrà dur a terme per les característiques de l’obra. 

2. Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i 

prefabricats que es munten a l’obra sense gairebé generar 

residus? 

El que s’ha intentat a l’hora de dissenyar l’estructura, ha estat que 

fossin sistemes constructius tecnològicament avençats, i 

econòmicament competitius. 

Tenint present tot això, val a dir que part dels forjats són 

prefabricats o semi prefabricats com són el sostre poliesportiu i la 

coberta. 

La resta de forjats, a excepció del sostre soterrani -1, és una 

tipologia de forjats que es pot dir que no és industrialitzat en quan 

a construcció però si en quant a tecnologia ja que 

s’aconsegueixen cantells de forjats considerablement més petits. 

3. S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes 

de la construcció i, per tant, la quantitat de material a emparar? 

Les seccions resistents si que s’han optimitzat, ja que tal i com 

s’explica en la pregunta anterior, s’ha optat per  fer els sostres 

soterranis -2 fins al -5, amb lloses posttesades, amb aquesta 

tipologia de forjat, s’aconsegueix reduir el cantell i la quantitat 

d’acer utilitzat, per tant disminuir els residus 
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4. S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? 

Sí, en tota la obra s’ha intentat utilitzar sistemes d’encofrat 

reutilitzables, els utilitzats són de 10 usos. 

A més al forjat sostre poliesportiu, al ser un sistema industrialitzat 

format per prelloses necessita d’encofrat. 

8.2 Estimació i tipologia de residus 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa 

dels residus i amb la quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva 

correcta gestió. 

Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra, estimar 

en tones i metres cúbics i s’hauran de codificar segons el Catàleg  Europeu de 

Residus (codis CER).  

L’estimació es farà a partir d’unes taules de valors de referència 

procedents d’estudis realitzats per les entitats que en col·laborat en la redacció 

de la Guia ja esmentada. 

8.2.1 Estimació de residus de la construcció de l’edificació. 

En aquest apartat es valoren els residus generats durant la fase de 

fonamentació i estructures. 

El resultat s’obté a partir del metre quadrat construït, que són els 

següents: 

Forjat  

Sostre soterrani -5 1404’25 

Sostre soterrani -4 1404’25 

Sostre soterrani -3 1404’25 

Sostre soterrani -2 1404’25 

Sostre soterrani -1 771’79 

Sostre poliesportiu 1503’58 

Coberta 835’84 

Total 8728’21 

Taula 8.1 m
2
 construïts 
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A continuació ja es poden fer les estimacions de residus en funció de la 

tipologia, en aquest projecte al ser un projecte estructural només es consideraran 

els residus a la fase de fonaments i estructures. 

8.2.1.1 Residus d’enderroc 

Se suposarà que l’anterior edificació de la zona ocupava un total de 3000 

m2 

Codi CER Tipologia 
Volum real[m

3
] 

/m
2
construït 

Pes[kg] /m
2
 

construït 

Volum 
total 
[m

3
] 

Pes 
total 
[kg] 

170101 (formigó) Inert 0’3090 711’00 927 2133000 

170102 (maons) i 
170103 (teules i 

materials ceràmics) 
Inert 0’2250 338’00 675 1014000 

170802 (materials 
de la construcció 

realitzats amb guix) 

No 
especial 

0’0204 51’00 61’2 153000 

170407 
(metalls barrejats) 

No 
especial 

0’0021 16’00 6’3 48000 

170201 (fusta) 
No 

especial 
0’0028 1’70 8’4 5100 

170202 (vidre) Inert 0’0008 1’60 2’4 4800 

170203 (plàstic) 
No 

especial 
0’0004 0’80 1’2 2400 

Taula 8.2 Residus d’enderroc 
 

8.2.1.2 Residus d’excavació 

Seguint amb el que s’indica a  l’Annex 1: Informe geotècnic, se sap que hi 

ha una capa d’una mitja de 1’4 metres de reblert i l’altre capa és de argiles amb 

graves i sorres compactes. 

Es considera una profunditat d’excavació de 18 metres per tant s’hauran 

d’excavar 16’6 metres de sorres. I que la planta d’excavació és de 1404’25 m2. 

Material Codi CER Tipologia Pes[kg] /m
3
 residu 

Pes total 
[kg] 

Terrenys naturals  

Sorra compacta  Inert 2000 46621100 

Rebliments  

Terraplè  Inert 1700 3342115 

Taula 8.3 Residus d’excavació 
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8.2.1.3 Residus de construcció 

Codi CER Tipologia 
Volum[m

3
] 

/m
2
construït 

Pes[Tn] /m
2
 

construït 

Volum 
total 
[m

3
] 

Pes 
total 
[Tn] 

170101 (formigó) Inert 0’003810 0’005333 33’254 46’548 

170103 (material 
ceràmic) 

Inert 0’000423 0’000381 3’692 3’325 

170407 (metalls 
barrejats) 

No 
especial 

0’001264 0’000455 11’032 3’971 

170201 
(fusta) 

No 
especial 

0’009480 0’002370 82’743 20’686 

170203 (plàstic) 
No 

especial 
0’001896 0’000290 16’549 2’531 

150101 (envasos de 
paper i cartró) 

No 
especial 

0’000793 0’000056 6’921 0’489 

150110 (envasos que 
contenen restes de 

substàncies perilloses) 
Especial 0’000437 0’000022 3’814 0’192 

Taula 8.4 Residus de construcció 

 

8.3 Operacions de gestió de residus 

Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins l’obra i la gestió fora l’obra. 

Per aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents 

possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra 

d’acord a: 

- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva de residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la 

distància als dipòsits controlats, els costos associats a cada opció de 

gestió, etc. 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits 

controlats com a última opció en la gestió de residus de construcció i demolició. I 

s’ha de tendir sempre, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a 

qualsevol altre tipus de valorització. 

Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació 

selectiva per a les obres de construcció i demolició estigui formada per la 

segregació dels residus Inerts, No especials i Especials. 
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La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i 

demolició  és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que 

surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un 

de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap 

a la central de reciclatge. 

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar 

sotmesa a una destria inicial que permeti disposar d’una matèria primera 

uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

En el cas d’aquest projecte es tindrà una classificació en origen dels 

residus Inerts, no especials i especials. 

Dintre les opcions externes de gestió, s’entraria a decidir quin és el destí 

de cada un dels residus estriats a l’obra.  

A partir de la fitxa de gestió de residus de la guia, es va controlant quin 

gestor serà l’encarregat de cada un dels diferents tipus de residus i la quantitat 

estimada que haurà de gestionar. 

Destí dels residus segons tipologia 

 Quantitat estimada Gestor Observacions 

Inerts Tones m
3 

Codi Nom  

Planta de 

transferència 

3151’80 1604’4 

E-81.94 

Tecnologia 

medio-ambiente 

Grupo F.Sanchez 

S.L 

Enderroc 

49’873 36’946 Construcció 

Dipòsit 49963’215 21765’875 E.477.98 

Francisco 

Sánchez 

Martínex S.A 

Terres 

Residus no 

especials 
     

Planta de 

transferència 

208’50 77’10 

E-81.94 

Tecnologia 

medio-ambiente 

Grupo F.Sanchez 

S.L 

Enderroc 

27’677 117’245 Construcció 

Residus 

especials 
     

Instal·lació de 

gestió  de 

residus 

especials 

0’192 3’814 E-01.89 

Atlas Gestión 

Medioambiental 

S:A 

Construcció 

Taula 8.5 Destí de residus 
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9 Conclusions 

La principal conclusió que s’ha extret, un cop realitzat el present projecte 

final de carrera, és que un edifici pot estar solucionat amb moltes tipologies 

estructurals diferents. I que n’hi ha de menys comunes, però que poden 

esdevenir més adients per la pròpia geometria de l’edifici. 

Aquest projecte se situa al carrer Neptú, en el Barri de Gràcia Barcelona. 

Per a la seva realització s’ha tingut en compte l’arquitectura de l’edifici, ja que és 

un edifici que estarà situat al costat de l’escola Josep Maria Jujol, Escola ubicada 

en l’edifici dels Tallers Manyach, edifici modernista de gran interès pel barri. 

Degut a que el sòl urbà a Barcelona és un bé escàs, en el disseny s’ha 

intentat aprofitar al màxim l’espai del que es disposava per a donar nous 

equipaments per a usos socials al barri, i alhora millorar la problemàtica de 

l’aparcament a la ciutat. Per aquest motiu, la major part de l’edifici es troba en 

plantes soterrades o semi soterrades per a que l’edifici respecti al màxim l’entorn 

on va ubicat i no sigui de gran alçada. 

Per escollir les diferents tipologies estructurals s’ha tingut en compte els 

diferents usos que tindrà cada planta de l’edifici, ja que aquest està format per un 

aparcament, una pista poliesportiva i una escola bressol. 

Una vegada s’han conegut les diferents dades estructurals com són les 

accions i els diferents materials a utilitzar s’ha procedit a fer un estudi de les 

diferents alternatives per a cada una de les parts del sistema estructural. 

Degut a la gran profunditat que tindrà l’obra respecte la cota del carrer, 

els murs de contenció seran murs pantalla ancorats al terreny amb tres tirants 

situats aproximadament a sis metres. 

Pels fonaments, seguint  l’estudi geotècnic, es recomana anar a una 

profunditat de 17 metres. Per aquest motiu es va decidir fer una planta més de 

soterrani i fer una cimentació superficial mitjançant sabates, ja que si no s’havia 

d’estudiar un altre tipus de fonamentació com serien els pilons o els pous de 

formigó, però aquestes són unes tipologies amb un cost més elevat. 

Els pilars, ja que tota la obra és de formigó es va decidir deixar-los de 

formigó i no fer-los metàl·lics, ja que si l’estructura fos metàl·lica es podria 

estudiar fer-los d’aquest material, però d’aquesta manera els pilars metàl·lics 

surten més cars i s’haurien d’estudiar molt bé les unions entre els forjats de 

formigó i els pilars metàl·lics. 
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Els forjats de les plantes dels aparcament i del poliesportiu s’han 

solucionat amb lloses posttesades. Aquesta solució es va considerar 

especialment interessant ja que és una tipologia innovadora i que es diu que 

cada vegada s’anirà utilitzant més en obres d’edificació, ja que en obra civil és 

una tipologia comuna. 

Les lloses posttesades presenten una alternativa amb múltiples 

avantatges respecte els forjats tradicionals de formigó armat, com pot ser la 

reducció del cantell necessari que ens permet reduir el material a utilitzar o el 

compliment de criteris de deformacions i que és una tipologia econòmicament 

competitiva al mercat.  

Per contra s’ha d’especificar, que degut a la desconeixença de la tècnica i 

a la limitació d’empreses que ofereixin aquest servei, molts arquitectes i 

constructors prefereixen optar per una alternativa de forjat ja coneguda i 

convencional a l’hora de seleccionar la tipologia estructural de l’element a 

construir. 

El forjat sostre soterrani -1 s’ha solucionat amb una llosa massissa, a 

excepció de la zona de les grades que seran prefabricades, ja que la opció de 

posttesat no era tan bona degut a la poca continuïtat del cordons, i al ser una 

superfície relativament petita, es dona per vàlida aquesta solució. 

El sostre del poliesportiu degut a les grans llums que hi ha entre els pilars 

s’ha solucionat amb jàsseres posttesades amb prelloses de formigó. Al ser una 

tipologia amb elements prefabricats, és ràpid de muntar i t’estalvies 

l’apuntalament de gran part del forjat, que en aquest cas és de gran altura i per 

tant econòmicament més car. 

Finalment l’escola bressol està formada per un forjat de biguetes i 

revoltons, una tipologia estructural molt tradicional. Es decideix fer aquesta tipus 

de forjat per què és semi prefabricada i alleugerida. I com es recolza sobre les 

jàsseres posttesades, aquest factor és important. 

A més un avantatge a l’hora d’escollir aquestes tipologies, prefabricades i 

tecnològicament innovadores, és que es minimitza la generació de residus en 

l’obra, fet molt important considerant el moment de canvi climàtic en el que es 

troba el planeta. Cal dir que la gestió de residus, de l’obra significa un 20% del 

seu cost. 
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Finalment, després de l’estudi econòmic, es pot observar que el preu de 

l’estructura és d’uns 100 €/m2 per als forjats dels soterranis i de gairebé el doble 

per al sostre del poliesportiu, que és el que té les característiques més especials 

degut a les grans llums entre pilars. Preus que són competitius en el mercat tot i 

estar parlant de tipologies de forjats poc utilitzades. 
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10 Normativa 

 

 EHE 2008. Instrucción del hormigón estructural (EHE 2008). 

Ministerio de Fomento. Secretaría General Técnica, 2008. 

 NCSE-02. Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación 

Ministerio de Fomento. Dirección General del Instituto Geográfico Nacional,2004 

 Guía de aplicación de la Instrucción de Hormigón Estructural Edificación 

Ministerio de Fomento. Secretaría General Técnica, 2002. 

 CTE SE. Código Técnico de la Edificación, Seguridad Estructural. 

Ministerio de Vivienda, 2006. 

 CTE SE-AE. Código Técnico de la Edificación, Seguridad Estructural: Acciones 

en la edificación. 

Ministerio de Vivienda, 2006. 

 CTE SE-A. Código Técnico de la Edificación, Seguridad Estructural: Acero 

Ministerio de Vivienda, 2006. 

 CTE SE-C. Código Técnico de la Edificación, Seguridad Estructural.Cimientos 

Ministerio de Vivienda, 2006. 

 CTE SI. Código Técnico de la Edificación, Seguridad en caso de Incendio 

Ministerio de Vivienda, 2006 

 RC-08. Instrucción para la Recepción de Cementos 

Ministerio de Fomento. Secretaría General Técnica, 2008. 
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