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RESUM 

El present annex té com a objectiu calcular de manera detallada les càrregues que 

afecten a l’estructura de la nau industrial i a l’edifici d’oficines.  

La normativa emprada en el present annex és el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) ja que, 

pel que fa referència a les càrregues, és la normativa d’ús obligatori per qualsevol 

activitat ubicada en el territori espanyol.  
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A.1 GLOSSARI 

Q : valor de càrrega variable per unitat de superfície 

q : valor de càrrega variable per metre lineal 

g : valor de càrrega permanent per metre lineal 

T : valor de càrrega de pretessat 

u : valor de sobrecàrrega d’ús per metre lineal 

X : valor de càlcul de l’efecte de les accions 

dst : desestabilitzador/a (subíndex), referent a un valor de càrrega 

stb : estabilitzador/a (subíndex), referent a un valor de càrrega  

γ : coeficient parcial de seguretat per les accions 

ψ : coeficient de simultaneïtat 

s : referent a la neu (subíndex) 

µ : coeficient de forma 

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

w : referent al vent (subíndex) 

bQ : pressió dinàmica del vent per unitat de superfície 

eC : coeficient d’exposició 

pC . Coeficient de pressió 

piC : coeficient de pressió interior 

peC : coeficient de pressió exterior 
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δ : densitat de l’aire 

bv : valor bàsic de la velocitat del vent  

A : àrea d’influència 

α : pendent de la coberta 

e : coeficient auxiliar 

h : altura màxima de l’element  

b : dimensió de l’element, perpendicular a la direcció del vent  

d : dimensió de l’element, en la direcció del vent 

, , ,F G H I : zona de coberta segons el CTE pel càlcul de Cpe 

,D E :  zona de façana segons el CTE pel càlcul de Cpe 
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A.2 NAU INDUSTRIAL 

El CTE SE-AE classifica les accions segons siguin permanents, variables o accidentals. Les 

accions que es tindran en compte en aquest projecte són les càrregues permanents i les 

variables, les accidentals es menyspreen per ser poc freqüents. 

A.2.1 Càrregues permanents 

Les càrregues permanents són càrregues verticals aplicades sobre una estructura, i 

aquestes inclouen el pes propi de la mateixa estructura. Es poden distingir altres tipus de 

càrregues permanents, a banda del pes propi, com són les accions sobre el terreny i el 

pretessat per estructures de formigó.   

En el cas de la nau industrial, les càrregues permanents que es tenen són : 

• El pes propi del dintell del pòrtic. Segons el programa de càlcul, i considerant que 

és un perfil IPE 400, el seu pes propi és de 0,66 kN/m.  

S’ha de ser conscient que en les unions dels extrems i en la unió del mig de la nau 

s’han col�locat unes cartel�les, creades a partir del mateix perfil que el dintell, per 

reforçar la unió. Per tant, s’hauria de considerar el pes propi d’aquestes cartel�les, 

però per comoditat en el càlcul, es considera una càrrega uniformement repartida 

tenint en compte només el pes propi del dintell. 

• El pes de la coberta. Aquesta està formada per panells tipus sandvitx, i aquests 

panells consten d’una xapa exterior, una xapa interior, una capa d’aïllant situat 

entremig de les dues xapes i uns elements anomenats rastrells que eviten que 

s’aixafi aquest aïllant. El pes de la xapa exterior és de 0,0766 kN/m2, el de la xapa 

interior és de 0,0603 kN/m2, l’aïllant, té un pes de 0,01 kN/m2, i els rastrells 

tenen un pes propi de 0,01 kN/m2 , de manera que el pes total dels tancaments 

de la coberta és de 0,16 kN/m2. Cal comentar al lector, que si vol consultar de 

manera més detallada el càlcul dels tancaments, així com les característiques de 

les xapes i les corretges dels catàlegs dels qual s’han extret, cal consultar l’Annex 

J. Esmentar que el pes de 0,16 kN/m2 és un valor de càrrega per metre quadrat 

de coberta, i com que es vol obtenir una càrrega per metre lineal, cal considerar 

l’àrea tributària de la coberta d’un pòrtic central. Per tant, si es multiplica aquest 

valor per la separació entre pòrtics, s’obté una càrrega lineal de:  
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2
0,16 5 0,80 /

kN
m kN m

m
⋅ =  

Per obtenir el pes total de la coberta, també s’ha de considerar el pes propi de les 

corretges a banda del dels tancaments. Les corretges són perfils Z-150x2,5, i 

tenen un pes propi de 0,0597 kN/m. 

El pes de les corretges està uniformement distribuït al llarg de la corretja de forma 

longitudinal, de manera que per concentrar aquesta càrrega sobre un pòrtic 

central de la nau, cal multiplicar aquest pes de 0,0597 kN/m per la separació 

entre pòrtics (5 m) per convertir-la en una càrrega puntual, i després dividir 

aquest valor per la distància existent entre corretges, 2.208 mm. Per tant: 

1
0,0597 5 0,14 /

2,208

kN
m kN m

m m
⋅ ⋅ =  

Llavors, el pes total de la coberta (tancaments més corretges) serà de: 

0,80 / 0,14 / 0,94 /kN m kN m kN m+ =  

D’aquesta manera, recopilant tota aquesta informació, s’obté  una càrrega permanent 

total g de: 

0,66 / 0,80 / 0,14 /g kN m kN m kN m= + +  

1,60 /g kN m=  

Aquest valor obtingut és un valor de càlcul teòric. Cal comentar que en el programa de 

càlcul s’han introduït de forma separada els pesos propis dels elements i la càrrega 

permanent de la coberta. Concretament, el pes propi del dintell el calcula de manera 

automàtica el programa (que és de 0,66 kN/m), i la càrrega permanent que s’ha introduït 

és de 0,25 kN/m2. Si es multiplica aquest valor de 0,25 kN/m2 per la separació entre 

pòrtics, que és de 5 m, s’obté una càrrega uniformement distribuïda al llarg d’un pòrtic 

central de valor de 1,25 kN/m, enlloc de 0,94 kN/m tal i com s’ha calculat anteriorment.  

Cal comentar que en els càlculs s’ha de preveure també el pes propi que puguin 

ocasionar les instal�lacions pertinents que es realitzin en la nau industrial, com ara la 

instal�lació elèctrica, climatització, etc. de manera que és raonable suposar una càrrega 

igual a 6 kg/m2 ocasionada per aquestes (o el que és el mateix, 0,06 kN/m2). Llavors, si 
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es multiplica aquest valor de càrrega superficial per la separació entre pòrtics, s’obté un 

valor de càrrega per metre lineal al llarg d’un pòrtic central de: 

2
0,06 5 0,30 /

kN
m kN m

m
⋅ =  

Llavors, el valor real de la càrrega permanent que afecta a l’estructura de la nau 

industrial que s’estudia és de: 

·[ / ] [ / ] [ / ] [ / ]coberta corretges instal lacionsg kN m g kN m g kN m g kN m= + +  

[ / ] 0,80 0,14 0,30 1, 24 /g kN m kN m= + + =  

Tal i com es pot comprovar, aquest valor obtingut de 1,24 kN/m es pot aproximar al 

valor utilitzat amb el programa de càlcul Power Frame©, que és de 1,25 N/m. 

A continuació s’ha adjuntat una figura per tal de representar visualment com és aquesta 

càrrega permanent de 1,25 kN/m que afecta a l’estructura de la nau industrial. En la 

Figura A.1 es pot observar com aquesta càrrega permanent és una càrrega vertical i la 

zona d’acció o d’estudi es considera la distància existent entre dues corretges 

consecutives perpendicular a cada vessant de la coberta de la nau. 

 

 

Com ja s’ha comentat, el pes propi del dintell s’ha introduït per separat de la càrrega 

permanent en el programa de càlcul, però la direcció, sentit i zona d’acció és exactament 

la mateixa que la que s’ha mostrat per la càrrega permanent en la Figura A.1. 

Per últim, cal esmentar que tant en el càlcul manual anterior de la càrrega permanent 

com a l’hora d’introduir aquesta càrrega al programa de càlcul, s’ha menyspreat la 

Figura A.1: Representació gràfica de la càrrega permanent que afecta a la nau industrial 
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càrrega permanent corresponent als tancaments de les façanes, ja que aquesta no afecta 

gaire als resultats obtinguts. En canvi el pes propi dels pilars sí que s’ha considerat, ja 

que el programa el calcula de manera automàtica. 

A.2.2 Càrregues variables 

En el present projecte, com a accions variables es tenen la càrrega de neu i de la càrrega 

de vent. 

A.2.2.1  Neu 

La distribució i la intensitat de la càrrega de neu sobre un edifici, i en particular sobre 

cobertes, és funció del clima de l’emplaçament, del tipus de precipitació, del relleu de 

l’entorn, de la forma de la coberta, dels efectes del vent i dels intercanvis tèrmics en els 

paràmetres exteriors. 

Segons el CTE SE-AE (3.5.1) el valor de la càrrega de neu per unitat de superfície en 

projecció horitzontal, Qs, es determina segons la següent expressió: 

    2 2[ / ] [ / ]s kQ kN m s kN mµ= ⋅                                      (Eq.A.1)                                                       

On: 

- µ  és el coeficient de forma de la coberta 

- sk és el valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal 

Segons el CTE SE-AE (3.5.3), el coeficient de forma µ  adopta un valor igual a 1 per 

cobertes amb inclinació menor a 30º.  

En la Taula 3.8 del CTE SE-AE, es poden determinar els valors de sk per capitals de 

província. Per altres poblacions, com és en aquest cas, és necessari adreçar-se a la Taula 

A.1 que s’adjunta a continuació. Per consultar aquesta taula és necessari consultar la 

Figura A.2 corresponent a les zones climàtiques de tot el país en la temporada d’hivern. 
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L’emplaçament de la nau industrial és a Agramunt, un poble situat a la província de 

Lleida (zona 2 de la Figura A.2), amb una altitud de 337 metres sobre el nivell del mar. 

Per tant, consultant dita taula, i interpolant entre els valors en la que està compresa 

l’altitud de 337 m, s’obté un valor de sk de: 

0,50337 200

400 200 0,60 0,50

ks −−
=

− −
 

20,57 /ks kN m=  

Per tant, el valor de la càrrega de neu per unitat de superfície de la coberta és: 

2 2[ / ] [ / ]s kQ kN m s kN mµ= ⋅  

21 0,57 0,57 /sQ kN m= ⋅ =  

Taula A.1: Valors de sobrecàrrega de neu en un terreny horitzontal en kN/m2 

(Correspon a la Taula E.2 del CTE SE-AE) 

Figura A.2: Zones climàtiques del país en temporada d’hivern 
(Correspon a la Figura E.2 del CTE SE-AE) 
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Si es multiplica aquest valor per la separació entre pòrtics, s’obté el valor de la càrrega 

de neu per metre lineal que afecta a un pòrtic central de la nau: 

2
[ / ] 0,57 5 2,85 /s

kN
q kN m m kN m

m
= ⋅ =  

Per últim, tal i com s’ha comentat al principi d’aquest capítol , aquesta càrrega de neu és 

una càrrega vertical que s’estudia en projecció horitzontal, és per això, que per tenir una 

idea més visual d’aquesta acció, s’adjunta la Figura A.3 corresponent a la càrrega de neu 

que afecta a la nau industrial. Es pot comprovar com el valor que s’obté amb el programa 

de càlcul és directament la projecció horitzontal, ja que si es multiplica aquest valor de 

2,85 kN/m obtingut manualment per el cosinus de l’angle que té la coberta amb 

l’horitzontal, que és de 5º, s’obté el valor representat en la Figura A.3 igual a 2,84 kN/m.  

 

 

A.2.2.2  Acció del vent 

La distribució i el valor de les pressions o succions que el vent exerceix sobre un edifici i 

les forces resultants, depenen de la forma i les dimensions de la construcció, i de les 

característiques i la permeabilitat de la superfície, així com també de la direcció, la 

intensitat i les ràfegues del vent. 

L’acció del vent és una força perpendicular a la superfície de cada punt exposat a dita 

acció, i de forma general, Qw, es determina segons marca el CTE SE-AE (3.3.2): 

    2 2[ / ] [ / ]w b e pQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅                               (Eq.A.2) 

On: 

Figura A.3: Representació de la càrrega de neu que afecta a la nau industrial 
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- Qb és la pressió dinàmica del vent. Aquest valor es determina segons el CTE SE-AE 

(Annex D). 

- Ce és el coeficient d’exposició. Aquest valor varia segons l’altura del punt considerat, i 

es determina segons el CTE SE-AE (3.3.3). 

- Cp és el coeficient de pressió, i  depèn de la forma i orientació de la superfície respecte 

el vent. Un valor positiu indica pressió, i un valor negatiu indica succió. Aquest valor es 

determina segons el CTE SE-AE (3.3.5). 

Els edificis es comproven sota l’acció del vent en totes direccions, però a la pràctica, és 

suficient considerar dos vents que tinguin direccions perpendiculars. És per aquest motiu 

que s’estudiaran tres tipus de vent, dos que seran transversals a la nau, un ascendent i 

l’altre descendent (“Vent 1” i “Vent 2” del programa de càlcul), i un vent que actua  

longitudinalment al llarg de la nau (“Vent 3” del programa informàtic). Aquest vent 

longitudinal serà el que determinarà la viabilitat dels arriostraments en l’estudi de la nau 

en tres dimensions, aquest estudi es pot consultar en l’Annex L del present projecte.  

Cal esmentar que el càlcul del pòrtic es fa en dues dimensions i per tant totes les 

càrregues són en dues dimensions. Així doncs, el generador de càrregues de vent del que 

disposa el Power Frame©, calcularà dos estats de càrrega plans, que corresponen al vent 

tranversal (“Vent 1” i “Vent 2”). De la mateixa manera, es calcularà de forma manual 

l’efecte que el vent longitudinal (“Vent 3”) causa en el pla del pòrtic, i s’introduirà com un 

estat de càrrega a més a més dels calculats pel programa informàtic. Tot seguit es 

determina el valor de càrrega d’aquests vents. 

• Vent transversal sobre la coberta 

Càlcul de Qb 

El valor bàsic de la pressió dinàmica del vent s’obté de la següent manera: 

   2 3 2[ / ] 0,50 [ / ] [ / ]b bQ N m kg m v m sδ= ⋅ ⋅                                  (Eq.A.3) 

On: 

-δ  és la densitat de l’aire, i generalment s’adopta un valor de 1,25 

- bv  és el valor bàsic de la velocitat del vent 
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Segons la figura que s’adjunta a continuació, Figura A.4, Agramunt pertany a la zona C i 

li correspon un valor de bv  igual a 29 m/s2. 

 

 

Per tant, el valor de la pressió dinàmica del vent és: 

2 3 2[ / ] 0,50 [ / ] [ / ]b bQ N m kg m v m sδ= ⋅ ⋅  

2 20,50 1, 25 29 525,63 /bQ N m= ⋅ ⋅ =  

20,53 /bQ kN m=  

Càlcul de Ce 

El coeficient d’exposició té en compte els efectes produïts per les turbulències originades 

pel relleu i la topografia del terreny. El seu valor es determina segons la Taula A.2 que es 

mostra a continuació, i és funció de l’altura del punt considerat i del grau d’aspror del 

terreny.  

 

 

Figura A.4: Valor bàsic de la velocitat de vent vb 
(Correspon a la Figura D.1 del CTE SE-AE) 

Taula A.2: Valors del coeficient d’exposició Ce 
(Correspon a la Taula 3.4 del CTE SE-AE) 
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L’emplaçament de la nau és en una zona que es pot considerar urbana, industrial o 

forestal, i amb una altura màxima de la nau de 10 metres. Llavors, el valor de Ce que 

s’obté interpolant segons la taula anterior és: 

1,710 9

12 9 1,9 1,7

eC −−
=

− −
 

1,77eC =  

Càlcul de Cp 

A efectes de càlcul de l’estructura i sempre a favor de la seguretat, segons el CTE SE-AE 

(3.3.5), es pot utilitzar la resultant en cada pla de la façana o coberta amb els valors del 

CTE SE-AE (Annex D.3), on es recull el pèssim valor en cada punt degut a diferents 

direccions del vent.  

En el present estudi de la nau industrial no es tenen en compte les obertures, ja que són 

mínimes i es considera que romanen tancades quan actua la força del vent. Per tant, el 

coeficient de pressió interior es menysprea, i de cara al càlcul de la càrrega de vent 

només es té en compte el coeficient de pressió exterior, Cpe. 

Per determinar el valor d’aquest coeficient de pressió exterior, és necessari assimilar el 

model de la nau amb algun dels diferents casos que es troben en el CTE SE-AE (Annex 

D.3). Cal comentar que per comoditat de cara al lector, els diferents models que 

contempla el CTE que s’han utilitzat en el present annex, s’han adjuntat al final d’aquest 

amb les figures i taules corresponents per determinar els valors de Cpe, ja que durant el 

present annex s’utilitzaran en diverses ocasions. 

La nau es una estructura de quatre aigües, i aquesta es pot estudiar com un cas de 

coberta múltiple, tal i com es mostra en la Figura A.5 (adjuntada al final del present 

annex). 

Segons la Figura A.5, els coeficients de pressió per cada parella de cobertes, es poden 

consultar dels valors d’una estructura de dos aigües modificant alguns valors tal i com 

s’indica en la aquesta figura esmentada. La normativa també especifica, que en el cas 

d’estar en la cas (a) (veure Figura A.5), com succeeix en el cas estudiat, els coeficients 

de pressió corresponents als mòduls extrems, es poden determinar segons la taula 

corresponent a cobertes d’una aigua; i observant els valors dels coeficients de pressió 

d’aquesta taula, es veu que són exactament iguals als de la taula corresponent a 
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cobertes de dos aigües. Per tant, per determinar el valor de Cpe, s’utilitzarà la Taula A.3 

adjuntada al final de l’annex, que és la que correspon a cobertes de dos aigües, amb el 

vent actuant de forma transversal a la nau, tal i com es mostra en la Figura A.6 (aquesta 

figura també es troba al final del present annex). En aquesta Taula A.3,  es mostren els 

valors de Cpe en funció de la zona d’incidència i del pendent de la coberta per una 

estructura de dos aigües. 

Llavors, primerament és necessari determinar les àrees d’influència A, segons s’estudiï 

un pòrtic central o un pòrtic extrem. Treballant amb un pòrtic central, i considerant que 

per la primera coberta es té un angle α  positiu, i per la segona un angle negatiu, i així 

successivament, els valors que s’obtenen de les àrees d’influència consultant la Figura 

A.6 són: 

( , 2 )e mín b h= ⋅  amb b = 50 m i h l’altura màxima de la nau, 10 m 

(50,20) 20e mín= =  

Per la primera coberta (coberta 1), tal i com es mostra en la Figura A.7, l’àrea 

d’influència serà: 

Zona G 

 2 [ ] [ ]
[ ] [ ] 2

4 10
G

e m e m
A m b m

 
= − ⋅ ⋅ 
 

 

 220 20
50 2 80

4 10
GA m

 
= − ⋅ ⋅ = 
 

 

 

 

Figura A.7: Definició de les cobertes de la nau industrial 
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Entrant a la Taula A.3, amb una inclinació de 5ºα = + , i amb una àrea d’influència 

superior a 10 m2, els valors de Cpe que s’obtenen són: 

,

,

1,20

0,00

pe G

pe G

C

C

= −

=
 

Zona H 

 2 [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] 2

2 10 4
H

d m e m e m
A m b m

   
= − ⋅ − ⋅   
   

 

 222 20 20
50 2 360

2 10 4
HA m

   
= − ⋅ − ⋅ =   
   

 

Amb aquesta àrea, que és més gran que 10 m2, i amb una inclinació de la coberta de 

5ºα = + , els valors que s’obtenen de Cpe són: 

,

,

0,60

0,00

pe H

pe H

C

C

= −

=
 

Totes aquestes àrees d’influència són exactament iguals per cada tram i per totes les 

cobertes, l’únic que per les cobertes 2 i 4, l’angle d’inclinació de la coberta és 5ºα = − . 

Llavors, tenint en compte que per la última coberta, aquests coeficients Cpe s’han de 

multiplicar per un factor de reducció de 0,60 tal i com descriu el CTE SE-AE, els valors 

que s’obtenen són els que es mostren a la Taula A.4: 

 

ZONA COBERTA 1 COBERTA 2 COBERTA 3 COBERTA 4 

-1,20 -1,20 

G 

0,00 

-1,20 

0,00 

-0,72 

-0,60 -0,60 

H 

0,00 

-0,80 

0,00 

-0,48 

 
Taula A.4: Valors de Cpe obtinguts per cada coberta 
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Un cop trobats tots els coeficients de pressió exterior, ja es poden determinar les 

càrregues que el vent produeix sobre l’edifici, Qw, per cadascuna de les zones i. Com que 

existeixen cobertes que tenen dos valors diferents de Cpe, la solució és fer dos 

combinacions de vent; per tant, els valors de Cpe que prendran cadascuna de les 

combinacions de càrrega i l’acció del vent en cada tram de la coberta són: 

Combinació 1 

En la Taula A.5 es mostren els valors corresponents de Cpe, per la combinació 1. 

 

ZONA COBERTA 1 COBERTA 2 COBERTA 3 COBERTA 4 

G -1,20 -1,20 -1,20 -0,72 

H -0,60 -0,80 -0,60 -0,48 

 

Per tant, la càrrega de vent per cadascuna de les cobertes de la nau, es calcula aplicant 

l’Equació A.2 presentada anteriorment, i per cada zona i, s’obté: 

2 2

, ,[ / ] [ / ]w i b e pe iQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

- Coberta 1: 

 2 2

, ,[ / ] [ / ]w G b e pe GQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅   

Si es multiplica aquesta càrrega superficial per la distància que hi ha entre pòrtics, que és 

5 metres, s’obté una distribució de càrrega uniformement repartida sobre un pòrtic 

central: 

 ( ), 0,53 1,77 1,20 5 5,63 /w Gq kN m= ⋅ ⋅ − ⋅ = −  

 2 2

, ,[ / ] [ / ]w H b e pe HQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

 ( ), 0,53 1,77 0,60 5 2,81 /w Hq kN m= ⋅ ⋅ − ⋅ = −  

- Coberta 2: 

Taula A.5: Valors de Cpe per la combinació 1 
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 2 2

, ,[ / ] [ / ]w G b e pe GQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

 ( ), 0,53 1,77 1,20 5 5,63 /w Gq kN m= ⋅ ⋅ − ⋅ = −  

 2 2

, ,[ / ] [ / ]w H b e pe HQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

 ( ), 0,53 1,77 0,80 5 3,75 /w Hq kN m= ⋅ ⋅ − ⋅ = −  

- Coberta 3: 

 2 2

, ,[ / ] [ / ]w G b e pe GQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

 ( ), 0,53 1,77 1,20 5 5,63 /w Gq kN m= ⋅ ⋅ − ⋅ = −  

 2 2

, ,[ / ] [ / ]w H b e pe HQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

 ( ), 0,53 1,77 0,60 5 2,81 /w Hq kN m= ⋅ ⋅ − ⋅ = −  

- Coberta 4: 

 2 2

, ,[ / ] [ / ]w G b e pe GQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

 ( ), 0,53 1,77 0,72 5 3,38 /w Gq kN m= ⋅ ⋅ − ⋅ = −  

 2 2

, ,[ / ] [ / ]w H b e pe HQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

 ( ), 0,53 1,77 0,48 5 2,25 /w Hq kN m= ⋅ ⋅ − ⋅ = −  

Els valors negatius de càrrega de vent indiquen succió sobre la coberta, i els positius, 

pressió.  

A continuació es poden comparar els valors de càrrega de vent obtinguts manualment, 

segons el CTE, amb els valors calculats pel programa de càlcul. En aquest cas, la 

combinació 1, feta de forma manual, correspon amb la combinació de “Vent 1” del Power 

Frame©. La distribució de càrrega que s’obté amb el Power Frame© es mostra en la 

Figura A.8. 
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Cal comentar que el programa informàtic dibuixa les càrregues de vent de manera que si 

el sentit de la fletxa apunta cap a l’exterior, com és el cas de la Figura A.8, representa 

succió, en cas contrari, representa pressió. També s’hi pot observar com a diferència de 

la càrrega permanent i la càrrega de neu, l’acció del vent és perpendicular a cada vessant 

de la nau industrial. 

S’ha comprovat que alguns dels valors calculats de forma manual són relativament 

diferents als obtinguts pel programa, aquests es senyalen en la Figura A.9. Es creu que 

aquestes petites diferències són degudes a què el programa treballa amb unes altres 

àrees d’incidència, o considerant un altre model del CTE (Annex D). I és que el CTE no 

especifica una única manera de determinar aquestes àrees d’incidència i els seus 

corresponents coeficients de pressió exterior per models que no són exactament iguals 

als que s’indiquen a l’Annex D del CTE. Com que les diferències són mínimes, s’ha decidit 

treballar amb les càrregues determinades pel programa, calculades a partir del generador 

de vent del Power Frame©. 

 

 

Figura A.8: Càrregues de vent sobre la coberta per la combinació “Vent 1” 

Figura A.9: Valors de càrrega de vent sensiblement diferents de la combinació 1 
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Combinació 2 

En la Taula A.6 es mostren els valors corresponents de Cpe, per la combinació 2 de 

càrrega de vent. 

 

ZONA COBERTA 1 COBERTA 2 COBERTA 3 COBERTA 4 

G 0,00 -1,20 0,00 -0,72 

H 0,00 -0,80 0,00 -0,48 

 

Per tant, la càrrega de vent per cadascuna de les cobertes de la nau es calcularà segons 

l’Equació A.2, tenint així: 

- Coberta 1: 

 2 2

, ,[ / ] [ / ]w G b e pe GQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅   

Si es multiplica aquesta càrrega superficial per la distància que hi ha entre pòrtics, que és 

5 metres, s’obté una distribució de càrrega uniformement repartida sobre un pòrtic 

central, de manera que: 

 ( ), 0,53 1,77 0,00 5 0 /w Gq kN m= ⋅ ⋅ ⋅ =  

 2 2

, ,[ / ] [ / ]w H b e pe HQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

 ( ), 0,53 1,77 0,00 5 0 /w Hq kN m= ⋅ ⋅ ⋅ =  

- Coberta 2: 

 2 2

, ,[ / ] [ / ]w G b e pe GQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

 ( ), 0,53 1,77 1,20 5 5,63 /w Gq kN m= ⋅ ⋅ − ⋅ = −  

 2 2

, ,[ / ] [ / ]w H b e pe HQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

Taula A.6: Valors de Cpe per la combinació 2 
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 ( ), 0,53 1,77 0,80 5 3,75 /w Hq kN m= ⋅ ⋅ − ⋅ = −  

- Coberta 3: 

 2 2

, ,[ / ] [ / ]w G b e pe GQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

 ( ), 0,53 1,77 0,00 5 0 /w Gq kN m= ⋅ ⋅ ⋅ =  

 2 2

, ,[ / ] [ / ]w H b e pe HQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

 ( ), 0,53 1,77 0,00 5 0 /w Hq kN m= ⋅ ⋅ ⋅ =  

- Coberta 4: 

 2 2

, ,[ / ] [ / ]w G b e pe GQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

 ( ), 0,53 1,77 0,72 5 3,38 /w Gq kN m= ⋅ ⋅ − ⋅ = −  

 2 2

, ,[ / ] [ / ]w H b e pe HQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

 ( ), 0,53 1,77 0,48 5 2,25 /w Hq kN m= ⋅ ⋅ − ⋅ = −  

Els valors obtinguts manualment per la combinació 2 s’han de comparar els valors que 

calcula el programa informàtic, que són els corresponents a “Vent 2”. Els valors obtinguts 

pel Power Frame© són els que es mostren en la Figura A.10. 

 

 

Figura A.10: Càrregues de vent sobre la coberta per la combinació “Vent 2” del Power Frame© 
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A continuació, de la mateixa manera que s’ha fet per la combinació 1, en la Figura A.11 

es mostren els valors de càrrega de vent que són lleugerament diferents amb els 

obtinguts manualment i els obtinguts amb el programa de càlcul. 

 

 

Igual que per la combinació 1, es decideix treballar amb els valors calculats pel 

programa, ja que les diferències són mínimes. 

• Vent transversal sobre la façana 

El vent no només afecta a la coberta d’un edifici, sinó que també actua sobre l’estructura 

de la façana provocant succions i/o pressions sobre aquesta. 

Les càrregues de vent sobre les façanes es calculen amb la mateixa expressió que la 

utilitzada per les cobertes, però ara, els valors del coeficient de pressió exterior es 

consulten en la Taula A.7 corresponent a paraments verticals, tal i com es mostra en la 

Figura A.12, totes dues adjuntades al final del present annex.  

Cal comentar que en aquest estudi de l’efecte del vent transversal sobre la nau, tampoc 

es tenen en compte les obertures, ja que són mínimes i es considera que romanen 

tancades quan actua la força del vent, per tant, el coeficient de pressió interior es 

menysprea, i de cara al càlcul de la càrrega de vent només es té en compte el coeficient 

de pressió exterior, Cpe. 

Primerament, s’han de determinar les àrees d’influència del vent i la relació h/d de la nau 

per tal d’entrar a la Taula A.7 i determinar el valor de Cpe. 

 
[ ] 10

0,23
[ ] 44

h m

d m
= =  

Figura A.11: Càrregues de vent sensiblement diferents de la combinació 2 
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L’àrea d’influència a sotavent (Cara E) i a barlovent (Cara D) és la mateixa, i es calcula 

com: 

 2 2[ ] [ ] [ ] 50 10 500A m b m h m m= ⋅ = ⋅ =  

Amb una àrea superior a 10 m2 i una relació h/d inferior a 0,25, el paràmetre de pressió 

exterior per cadascuna de les cares segons la Taula A.7 és igual a: 

 
,

,

0,70

0,30

pe D

pe E

C

C

=

= −
 

Llavors, les càrregues de vent es determinen de la següent manera: 

Cara D 

 2 2

, ,[ / ] [ / ]w D b e pe DQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

Multiplicant aquest valor de càrrega superficial per la distància entre pòrtics, que és de 5 

m, s’obté la càrrega uniformement distribuïda sobre el pilar d’un pòrtic central: 

 , 0,53 1,77 (0,7) 5 3,28 /w Dq kN m= ⋅ ⋅ ⋅ =  

Cara E 

 2 2

, ,[ / ] [ / ]w E b e pe EQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

 , 0,53 1,77 ( 0,30) 5 1,41 /w Eq kN m= ⋅ ⋅ − ⋅ = −  

Els valors obtinguts amb el programa de càlcul són aproximadament iguals, i són els que 

es mostren a continuació en la Figura A.13. 
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• Vent longitudinal sobre la coberta 

Una altra direcció del vent a tenir en compte de cara als càlculs en dos dimensions és el 

vent que actua longitudinalment sobre la nau, ja que aquest provocarà una succió i/o 

pressió en la coberta de la nau que s’ha de considerar en el càlcul pla. En aquest cas, 

com que es té una coberta inclinada de quatre aigües que, tal i com s’ha dit 

anteriorment, es pot assimilar a una de dos aigües i es té el vent actuant 

longitudinalment a la nau, l’estructura es pot assimilar a la Figura A.14 (es troba al final 

de l’annex). Els corresponents valors de Cpe es troben a la Taula A.6 (que també es troba 

al final d’aquest annex). Comentar també, que en aquest cas tampoc es tenen en compte 

les obertures de la nau, menyspreant així el coeficient de pressió interior. 

Abans de calcular el valor de l’acció del vent longitudinal, s’ha de determinar l’àrea 

d’influència de la coberta del pòrtic a estudiar. Per calcular aquesta àrea, és necessari 

calcular el paràmetre e. Llavors, coneixent que b=22 m i h=10 m, i consultant la Figura 

A.14 es té: 

 

( , 2 )

(22,20) 20

e mín b h

e mín

=

= =  

Com s’observa en la Figura A.14, la zona F arriba fins una longitud de e/10 respecte la 

profunditat de la nau, per tant, si la nau mesura 50 m de profunditat, la zona F finalitza 

al cap de dos metres des del primer pòrtic. Això implica, que a un pòrtic central de la nau 

li pertoca la zona H o la zona I per determinar el valor de Cpe. De cara a la seguretat, es 

triarà la zona que tingui un coeficient Cpe més elevat, ja que aquest provocarà una 

càrrega de vent major, i així s’assegurarà un disseny adequat de l’estructura. Consultant 

la Taula A.8, es pot comprovar que la zona més desfavorable és la zona H. 

Figura A.13: Càrregues de vent sobre les façanes 
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Tot seguit es determina el valor de l’àrea d’influència segons aquesta zona H: 

 2 [ ] [ ]
[ ]

2 2
H

e m b m
A m

   
= ⋅   
   

 

 220 22
110

2 2
HA m

   
= ⋅ =   
   

 

Per tant, sabent que la coberta té una inclinació de 5º i que el valor de AH és major que 

10 m2, el valor de Cpe per la zona H segons la Taula A.8 és igual a -0,70. 

Llavors, el valor de la càrrega de vent longitudinal sobre la coberta aplicant l’Equació A.2 

serà: 

 2 2[ / ] [ / ]w b e peQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅   

 20,53 1,77 ( 0,70) 0,66 /wQ kN m= ⋅ ⋅ − = −  

Si es multiplica aquest valor de càrrega superficial per la separació entre pòrtics, ja que 

s’ha de considerar l’àrea tributària d’un pòrtic central, s’obté un valor de càrrega lineal 

de: 

 
2

0,66 5 3,30 /w

kN
q m kN m

m
= − ⋅ = −  

Aquest valor obtingut indica que es té un valor de càrrega de vent constant, provocant 

una succió al llarg de tota la coberta de la nau. 

• Vent longitudinal sobre la façana 

Per determinar la pressió o succió que provoca aquest vent longitudinal sobre els pilars 

de la nau, es seguirà el mateix procediment de càlcul que l’utilitzat quan s’ha estudiat el 

vent transversal, consultant la figura i taula corresponent a paraments verticals d’una 

estructura. 

Llavors, calculant la relació h/d de la nau, on h és l’altura màxima de la nau, i d és la 

profunditat de la nau, 50 m; i coneixent l’àrea d’influència, consultant la Taula A.7, es 

pot determinar el valor de Cpe. 

El paràmetre e en aquest cas és el següent: 
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( , 2 )

(44,20) 20

e mín b h

e mín

=

= =
 

Segons la Figura A.12, la zona A arriba fins una distància igual a e/10 m, o sigui 2 m 

respecte el primer pòrtic de la nau. Com que el pòrtic que s’estudia és un pòrtic del mig, i 

aquests estan separats 5 m entre ells, l’àrea d’influència d’aquest pòrtic central 

correspon a la zona B de la Figura A.12. Per tant, l’àrea d’influència és la següent: 

 2 [ ]
[ ] [ ] [ ]

10
B

e m
A m h m e m

 
= ⋅ − 

 
 

 220
10 20 180

10
BA m

 
= ⋅ − = 

 
 

El valor de la relació h/d és: 

 
[ ] 10

0,20
[ ] 50

h m

d m
= =  

Llavors, com que l’àrea d’influència és major a 10 m2, i la relació h/d és menor que 0,25, 

consultant la Taula A.7, el valor de Cpe és de -0,80. 

Per tant, el valor de la càrrega de vent segons l’Equació A.2 és: 

 2 2[ / ] [ / ]w b e peQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

 20,53 1,77 ( 0,80) 0,75 /wQ kN m= ⋅ ⋅ − = −  

Si aquest valor de càrrega superficial es multiplica per la distància existent entre pòrtics, 

s’obté una càrrega lineal al llarg del pilar de: 

 
2

0,75 5 3,75 /w

kN
q m kN m

m
= − ⋅ = −  

Per tant, s’observa que el vent longitudinal a la nau provoca una succió constant en els 

pilars de valor 3,75 kN/m. 

Per facilitar la comprensió al lector, a continuació s’adjunta una taula resum (Taula A.9) 

que mostra les càrregues que afecten a l’estructura de la nau industrial. 
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Càrregues permanents   

 Pes propi dintell 0,66 kN/m 

 Pes propi pilars extrem 0,66 kN/m 

 Pes propi pilar mig 0,51 kN/m 

 Coberta 1,25 kN/m 

Càrregues variables Vent 1 (transversal) 

Coberta: veure Figura A.8 

Façana: veure Figura A.13 

 Vent 2 (transversal) 

Coberta: veure Figura A.10 

Façana: veure Figura A.13 

 Vent 3 (longitudinal) 

Coberta: 3,30 kN/m (succió) 

Façana: 3,75 kN/m (succió) 

 Neu 2,84 kN/m 

 

Esmentar que la càrrega permanent corresponent als tancaments de les façanes, que 

inclou el pes de la xapa exterior, la xapa interior, l’aïllant, els rastrells i les corretges al 

llarg de la façana de la nau, s’ha menyspreat a l’hora de calcular la nau perquè els seus 

efectes són mínims. Pel que fa referència a les façanes, només s’ha tingut en compte els 

pes propi dels pilars.  

Cal comentar també, que el pes propi dels diferents elements que formen l’estructura de 

la nau industrial (dintells, cartel�les i pilars) ha estat calculat de manera automàtica pel 

programa de càlcul Power Frame©. 

Taula A.9: Càrregues que afecten a l’estructura de la nau industrial 
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A.3 EDIFICI D’OFICINES 

Les accions a considerar en l’edifici d’oficines també es classifiquen segons siguin 

càrregues permanents o variables, tal i com descriu el CTE. 

A.3.1 Càrregues permanents 

A diferència de la nau, l’edifici d’oficines consta de dues plantes, tal i com s’ha descrit a 

la memòria, per tant, les càrregues permanents a les que està sotmesa dita estructura 

són: 

• Pes propi del dintell superior i inferior. El dintell superior és un perfil IPE 200 i és 

el que està en contacte amb la coberta; aquest té un pes propi de 0,22 kN/m. En 

canvi, el dintell inferior és un IPE 270 i és el que suporta la càrrega de la segona 

planta de l’edifici; aquest té un pes propi de 0,36 kN/m. 

• El pes de la coberta. Aquesta està formada per una xapa exterior, una xapa 

interior, una capa d’aïllant situada entremig d’elles i uns elements anomenats 

rastrells que tenen la funció d’evitar que s’aixafi l’aïllant. El tipus de xapa 

seleccionat ha estat el mateix que s’ha utilitzat per la nau industrial, de manera 

que la xapa exterior té un pes propi de 0,0766 kN/m2, la xapa interior, que és de 

caire decoratiu, té un pes propi de 0,0603 kN/m2, l’aïllant, té un pes de 0,01 

kN/m2 i els rastrells tenen un pes propi igual a 0,0105 kN/m2. Cal comentar que si 

el lector vol conèixer més detalls sobre aquestes xapes cal adreçar-se a l’Annex J 

on s’estudien amb més detall els tancaments de l’edifici d’oficines i de la nau 

industrial. Llavors, tot el conjunt de la coberta té un pes propi de 0,16 kN/m2. 

Aquest valor obtingut és un valor de càrrega per metre quadrat de coberta, de 

manera que si es vol passar a metre lineal, per determinar concretament el valor 

que afecta a un pòrtic central, s’ha de multiplicar aquest valor per la distància 

entre pòrtics, que en aquest cas és de 2,50 m. Per tant: 

2
0,16 2,50 0,40 /

kN
m kN m

m
⋅ =  

A aquest valor de càrrega, també se li ha d’afegir el pes propi de les corretges de 

la coberta, que són del tipus Z-100x2 amb un pes propi de 0,0326 kN/m. De la 

mateixa manera que s’ha fet per la nau industrial, per distribuir la càrrega de les 
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corretges al llarg d’un pòrtic entremig, cal multiplicar el pes propi d’una corretja 

per la separació entre pòrtics per convertir-la en una càrrega puntual, i desprès 

dividir el valor que s’obté per la distància entre corretges, que per l’edifici 

d’oficines és de 2 m. Així doncs, s’obté: 

1
0,0326 2,50 0,04 /

2

kN
m kN m

m m
⋅ ⋅ =  

Llavors, el pes total de la coberta serà: 

0, 40 / 0,04 / 0, 44 /kN m kN m kN m+ =  

• El pes de l’encofrat perdut. L’encofrat que s’ha triat té un pes propi de 1,96 kN/m2 

(per més informació consultar l’Annex J) i com que sempre es treballa a favor de 

la seguretat, aquest valor s’aproxima a 2 kN/m2. Si aquest valor de càrrega 

superficial es multiplica per la distància entre dos pòrtics consecutius, 2,50 

metres, s’obté un valor de càrrega permanent lineal corresponent a l’encofrat 

perdut de: 

2
2 2,50 5 /
kN

m kN m
m

⋅ =  

Un vegada descrites totes les càrregues permanents, és té: 

- Càrrega permanent del dintell superior de l’edifici d’oficines (es veu afectat pel 

seu pes propi, pels tancaments de coberta i per les corretges): 

0, 22 / 0, 40 / 0,04 / 0,66 /g kN m kN m kN m kN m= + + =  

- Càrrega permanent del dintell inferior de l’edifici d’oficines (es veu afectat pel seu 

pes propi i per l’encofrat perdut): 

0,36 / 5 / 5,36 /g kN m kN m kN m= + =  

Aquests valors obtinguts són valors de càlcul teòrics. Cal comentar que en el programa 

de càlcul, s’han introduït de forma separada els pesos propis dels elements de la càrrega 

permanent de la coberta i del pes de l’encofrat perdut. El pes propi dels dintells el calcula 

de manera automàtica el programa informàtic (0,22 kN/m pel dintell superior i 0,36 

kN/m per l’inferior). La càrrega permanent que s’ha introduït, pel dintell superior, és de 

0,25 kN/m2. Si es multiplica aquest valor per la separació entre pòrtics, que és 2,50 m, 
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s’obté una càrrega uniformement distribuïda al llarg d’un pòrtic central, de valor 0,63 

kN/m, enlloc de 0,44 kN/m com s’ha calculat anteriorment.  

Cal comentar que en els càlculs s’ha de preveure també el pes propi que puguin 

ocasionar les instal�lacions pertinents que es realitzin en l’edifici d’oficines, com ara la 

instal�lació elèctrica, climatització, etc. de manera que és raonable suposar una càrrega 

igual a 6 kg/m2 ocasionada per aquestes (o el que és el mateix, 0,06 kN/m2). Llavors, si 

es multiplica aquest valor de càrrega superficial per la separació entre pòrtics, s’obté un 

valor de càrrega per metre lineal al llarg d’un pòrtic central de: 

2
0,06 2,50 0,15 /

kN
m kN m

m
⋅ =  

Llavors, el valor real de la càrrega permanent que afecta a l’estructura de l’edifici 

d’oficines que s’estudia és de: 

·[ / ] [ / ] [ / ] [ / ]coberta corretges instal lacionsg kN m g kN m g kN m g kN m= + +  

[ / ] 0, 40 0,04 0,15 0,59 /g kN m kN m= + + =  

Es pot comprovar com treballar amb un valor de càrrega permanent igual a 0,63 kN/m 

no és cap valor desorbitat, donat que és pràcticament igual al valor que s’acaba de 

determinar, que és igual a 0,59 kN/m. 

Per altra banda, la càrrega permanent que s’ha introduït pel dintell inferior en el 

programa de càlcul correspon a l’encofrat perdut, i és igual a a 5 kN/m. 

També cal esmentar que, tant en el càlcul manual anterior de la càrrega permanent com 

a l’hora d’introduir aquesta càrrega al programa de càlcul, s’ha menyspreat la càrrega 

permanent dels tancaments de les façanes, ja que no afecten gaire als resultats 

obtinguts. Pel que fa les façanes només s’ha considerat el pes propi dels pilars, ja que el 

programa informàtic el calcula automàticament. 

Per últim, només comentar que la càrrega permanent que actua sobre l’edifici d’oficines 

és una càrrega vertical, i que en aquest cas, al tenir la coberta plana, la zona d’acció 

correspon a la distància horitzontal compresa entre dues corretges consecutives. 
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A.3.2 Càrregues variables 

A diferència de la nau, les càrregues variables que es tenen en l’edifici d’oficines són la 

sobrecàrrega d’ús, la càrrega de neu i la de vent. 

A.3.2.1  Sobrecàrrega d’ús 

La sobrecàrrega d’ús es defineix com la suma de tots el pesos que puguin gravitar sobre 

l’edifici per raó del seu ús. 

Segons el CTE SE-AE, els efectes de la sobrecàrrega d’ús es poden simular mitjançant 

l’aplicació d’una càrrega uniformement distribuïda. En la Taula A.10 que s’adjunta a 

continuació, es pot observar com el el CTE SE-AE especifica uns valors característics de 

sobrecàrrega d’ús en funció de la utilitat de la zona.  

 

 

El cas que s’estudia, en ser zona d’oficines, correspondria a la categoria B de la taula 

anterior (Taula A.10), zona administrativa, tenint així un valor de sobrecàrrega d’ús de 2 

kN/m2. Aquest valor de sobrecàrrega inclou tots els efectes derivats de l’ús normal, 

Taula A.10: Valors característics de la sobrecàrrega d’ús 
(Correspon a la Taula 3.1 del CTE SE-AE) 
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persones, mobiliari, etc. així com les derivades d’una utilització poc habitual, com ara 

una aglomeració de persones, o degut al trasllat de mobiliari, però no inclou el pes d’un 

possible equip pesat o acumulació de material de biblioteca. És per aquest motiu que es 

treballa amb un valor de 2,50 kN/m2 pensant sempre a favor de la seguretat.  

Per tant, el valor de sobrecàrrega d’ús u, concentrada en un pòrtic central de l’edifici 

d’oficines serà: 

2
2,50 2,50 6,25

kN
u m kN

m
= ⋅ =  

A.3.2.2  Neu 

El procediment per determinar la càrrega de neu sobre l’edifici d’oficines és el mateix que 

el que s’ha seguit per la nau. Per tant, seguint el CTE SE-AE (3.5), el valor de la càrrega 

de neu per unitat de superfície en projecció horitzontal Qs, es determina segons l’Equació 

A.1: 

2 2[ / ] [ / ]s kQ kN m s kN mµ= ⋅  

On: 

- µ  és el coeficient de forma de la coberta 

-sk és el valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal 

Segons el CTE SE-AE (3.5.3), el coeficient de forma µ  adopta el valor de 1 per cobertes 

amb inclinació menor a 30º. En aquest cas, pel fet de tenir coberta plana, s’adopta 

aquest valor igual a 1. 

Aquests coeficients ja s’han descrit anteriorment quan s’ha calculat la càrrega de neu de 

la nau, però s’han volgut explicar de nou per facilitar la comprensió al lector. 

Per determinar el valor de sk es consultarà la mateixa taula que s’ha fet servir per la nau 

industrial, Taula A.1. En aquest cas, com que l’edifici d’oficines es situa al costat de la 

nau, el valor de sk és el mateix que el calculat anteriorment per la nau, ja que aquest 

valor només depèn de l’altitud de l’emplaçament. Per tant: 

20,57 /ks kN m=  
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El valor de la càrrega de neu per unitat de superfície de la coberta és: 

2 2[ / ] [ / ]s kQ kN m s kN mµ= ⋅  

2 2[ / ] 1 0,57 0,57 /sQ kN m kN m= ⋅ =  

El valor de la càrrega de neu per metre lineal s’obté multiplicant el valor de càrrega 

superficial per la separació entre pòrtics, 2,50 m, tenint així un valor de: 

2
0,57 2,50 1, 43 /s

kN
q m kN m

m
= ⋅ =  

De la mateixa manera que en la nau industrial, la càrrega de neu amb la que es treballa 

és amb la projecció horitzontal d’aquesta, i que en aquest cas, al tenir coberta plana, no 

implica cap canvi.  

A.3.2.3  Acció del vent 

Per determinar l’acció del vent sobre l’edifici d’oficines es segueix la mateixa metodologia 

que per la nau. És necessari estudiar dos vents que tinguin direccions perpendiculars, un 

d’ells actuarà de manera transversal a l’estructura (un ascendent i un descendent) i 

crearà dos estats de càrrega diferents en l’estudi en dos dimensions; i l’altre serà un vent 

longitudinal a l’edifici, que provocarà unes succions i/o pressions que també s’han de 

considerar en el càlcul en dos dimensions. Aquest vent longitudinal serà determinant per 

calcular els arriostraments de coberta i de façana, tots aquests càlculs de l’estructura en 

tres dimensions es poden consultar de manera més detallada en l’Annex L. 

L’acció del vent és una força perpendicular a la superfície de cada punt exposat a dita 

acció, i de forma general, Qw, es determina segons l’Equació A.2: 

2 2[ / ] [ / ]w b e pQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

On: 

- Qb és la pressió dinàmica del vent. Aquest valor es determina segons el CTE SE-AE 

(Annex D). 

- Ce és el coeficient d’exposició. Aquest valor varia segons l’altura del punt considerat, i 

es determina segons el CTE SE-AE (3.3.3). 



Accions  35 

 

- Cp és el coeficient de pressió, i aquest depèn de la forma i orientació de la superfície 

respecte el vent. Aquest valor es determina segons el CTE SE-AE (3.3.5). 

En aquest cas de l’edifici d’oficines, cal comentar que tampoc es tindran en compte les 

obertures de l’estructura en cap direcció del vent que s’estudiarà a continuació, ja que 

són mínimes i es considera que romanen tancades quan actua la força del vent. Per tant, 

el coeficient de pressió interior es menysprea, i de cara al càlcul de la càrrega de vent 

només es té en compte el coeficient de pressió exterior, Cpe. 

Tot seguit es determina el valor de càrrega d’aquests quatre vents. 

• Vent transversal sobre la coberta 

 Càlcul de Qb 

El valor bàsic de la pressió dinàmica del vent que s’obté segons l’Equació A.3 següent: 

2 3 2[ / ] 0,50 [ / ] [ / ]b bQ N m kg m v m sδ= ⋅ ⋅  

On: 

-δ  és la densitat de l’aire, que generalment s’adopta un valor de 1,25. 

- bv  és el valor bàsic de la velocitat del vent i es determina segons la Figura A.4 

adjuntada anteriorment en el present annex. Així doncs, segons aquesta figura, el poble 

d’ Agramunt pertany a la zona C i li correspon un valor de 29 m/s2. 

Per tant: 

2 3 2[ / ] 0,50 [ / ] [ / ]b bQ N m kg m v m sδ= ⋅ ⋅  

2 20,50 1, 25 29 525,63 /bQ N m= ⋅ ⋅ =  

20,53 /bQ kN m=  

Càlcul de Ce 

El coeficient d’exposició té en compte els efectes produïts per les turbulències originades 

pel relleu i la topografia del terreny. El seu valor es determina segons la Taula A.2 

presentada anteriorment, i és funció de l’altura del punt considerat i del grau d’aspror del 
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terreny. L’emplaçament de l’edifici d’oficines, igual que la nau, es durà a terme en una 

zona que es pot considerar urbana, industrial o forestal, i amb una altura màxima de 

l’edifici de 5 metres, de manera que el valor de Ce que s’obté interpolant en la Taula A.2 

és igual a: 

1,45 6

3 6 1,3 1,4

eC −−
=

− −
 

1,36Ce =  

Càlcul de Cp 

A efectes de càlcul de l’estructura, i sempre a favor de la seguretat, segons el CTE SE-AE 

(3.3.5), es pot utilitzar la resultant en cada pla de la façana o coberta amb els valors del 

CTE SE-AE (Annex D.3), on es recull el pèssim valor en cada punt degut a diferents 

direccions del vent.  

L’edifici de les oficines es pot assimilar al model de coberta plana corresponent a la 

Figura A.15 (aquesta figura es troba al final de l’annex). Els valors de coeficient de 

pressió exterior corresponents al model de coberta plana es troben a la Taula A.11 (es 

pot consultar al final de l’annex). 

Llavors, primerament és necessari determinar les àrees d’influència A segons la Figura 

A.15, en funció de si s’estudiï un pòrtic central o un pòrtic de l’extrem. Treballant amb un 

pòrtic central, i considerant l’estructura de coberta plana, els valors que s’obtenen de les 

àrees d’influència són: 

( , 2 )e mín b h= ⋅  amb b = 12,50 m i h l’altura màxima, que són 5 m. 

(12,50;10) 10e mín= =  

Segons la Figura A.15, les àrees d’influència a determinar són la G, H i la I, per tant: 

ZONA G: 

 2 [ ] [ ]
[ ] [ ] 2

4 10
G

e m e m
A m b m

 
= − ⋅ ⋅ 
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 210 10
12,50 2 7,50

4 10
GA m

 
= − ⋅ ⋅ = 
 

 

En la  Taula A.11 es mostren els valors de Cpe per àrees d’influència menors o iguals que 

1 m2, i per àrees superiors o iguals que 10 m2. Per valors d’àrees compresos entre 

aquests valors, cal consultar al CTE SE-AE (Annex D.3 (4)). Llavors, el valor de Cpe en 

aquest cas es determina de la següent manera: 

( ), ,1 ,10 ,1 10logpe A pe pe peC C C C A= + − ⋅                                                                 (Eq.A.4) 

On: 

- ,1peC  és el coeficient de pressió exterior per elements amb una àrea d’influència 21A m≤  

- ,10peC  és el coeficient de pressió exterior per elements amb una àrea d’influència 

210A m≥  

Sabent que l’estructura de l’edifici d’oficines té un acabat amb arestes, el valor del 

coeficient de pressió exterior, aplicant l’equació anterior val: 

 ( ), 102 1,20 2 log 7,50pe GC = − + − + ⋅  

 , 1,30pe GC = −  

ZONA H: 

 2 [ ] [ ]
[ ] [ ]

2 10
H

e m e m
A m b m

 
= − ⋅ 
 

 

 2 210 10
12,50 50 10

2 10
HA m m

 
= − ⋅ = ≥ 
 

 

Per tant, consultant la Taula A.11, es té un valor de , 0,70pe HC = − . 

ZONA I: 

 2 [ ]
[ ] [ ] [ ]

2
I

e m
A m d m b m

 
= − ⋅ 
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 2 210
8 12,50 37,50 10

2
IA m m

 
= − ⋅ = ≥ 
 

 

Els valors de Cpe que s’obtenen per aquesta zona consultant la Taula A.11 són: 

,

,

0,20

0,20

pe I

pe I

C

C

= −

=
 

En resum, els valors del coeficient de pressió exterior per l’edifici d’oficines són els que es 

mostren en la Taula A.12. 

 

ZONA COBERTA PLANA 

G -1,30 

H -0,70 

-0,20 

I 

0,20 

   

Igual que en el cas de la nau, per determinar les càrregues de vent, Qw, sobre l’edifici 

d’oficines per cadascuna de les zones i s’han de fer dos combinacions de vent, una que 

correspondrà amb el “Vent 1” del programa de càlcul, i l’altra combinació que serà la del 

“Vent 2”. 

Combinació 1 

En la Taula A.13 es mostren els valors corresponents de Cpe, per la combinació 1. 

 

 

 

 

      Taula A.12: Valors de Cpe 
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ZONA COBERTA PLANA 

G -1,30 

H -0,70 

I -0,20 

 

Les càrregues de vent per cada àrea d’influència (zona i), segons l’Equació A.2, són: 

 2 2

, ,[ / ] [ / ]w i b e pe iQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅   

Si es multiplica aquesta càrrega superficial per la distància entre dos pòrtics, que és 2,50 

metres, s’obté una distribució de càrrega uniformement repartida sobre el pòrtic central 

d’estudi: 

 2 2

, ,[ / ] [ / ]w G b e pe GQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

 ( ), 0,53 1,36 1,30 2,50 2,34 /w Gq kN m= ⋅ ⋅ − ⋅ = −  

 2 2

, ,[ / ] [ / ]w H b e pe HQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

 ( ), 0,53 1,36 0,70 2,50 1,26 /w Hq m kN m= ⋅ ⋅ − ⋅ = −  

 2 2

, ,[ / ] [ / ]w I b e pe IQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

 ( ), 0,53 1,77 0,20 2,50 0,36 /w Iq kN m= ⋅ ⋅ − ⋅ = −  

Ara ja es poden comparar tots aquests valors obtinguts manualment, segons el CTE, amb 

els valors calculats pel programa de càlcul. En aquest cas, la combinació 1 del càlcul 

manual correspon amb la combinació de “Vent 1” del Power Frame©, aquesta distribució 

de càrrega que proporciona el programa informàtic es mostra en la Figura A.16. 

      Taula A.13: Valors de Cpe per la combinació 1 
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Amb la Figura A.16 es pot comprovar com els valors calculats manualment s’assemblen 

als obtinguts pel programa. Les petites diferències que hi poden haver, es creu que són 

degudes als arrodoniments de decimals. 

 Combinació 2 

En la Taula A.14 es mostren els valors corresponents de Cpe, per la combinació 2 de 

càrrega de vent. 

 

ZONA COBERTA PLANA 

G -1,30 

H -0,70 

I 0,20 

 

Les càrregues de vent per cada àrea d’influència (zona i) aplicant l’Equació A.2 són: 

 2 2

, ,[ / ] [ / ]w i b e pe iQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅   

Si es multiplica aquesta càrrega superficial per la distància que hi ha entre pòrtics, que és 

2,50 metres, s’obté una distribució de càrrega uniformement repartida sobre un pòrtic 

central: 

Figura A.16: Càrregues de vent sobre la coberta, combinació “Vent 1” 

                Taula A.14: Valors de Cpe per la combinació 2 
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 2 2

, ,[ / ] [ / ]w G b e pe GQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

 ( ), 0,53 1,36 1,30 2,50 2,34 /w Gq kN m= ⋅ ⋅ − ⋅ = −  

 2 2

, ,[ / ] [ / ]w H b e pe HQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

 ( ), 0,53 1,36 0,70 2,50 1,26 /w Hq kN m= ⋅ ⋅ − ⋅ = −  

 2 2

, ,[ / ] [ / ]w I b e pe IQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

 ( ), 0,53 1,77 0,20 2,50 0,36 /w Iq kN m= ⋅ ⋅ ⋅ =  

Aquests valors de la combinació 2 s’han de comparar amb els valors que calcula el 

programa corresponents al “Vent 2”. Els valors obtinguts pel Power Frame© són els que 

es mostren en la Figura A.17. 

 

 

• Vent transversal sobre la façana 

El vent no només afecta a la coberta d’un edifici, sinó que també actua sobre l’estructura 

de la façana. 

La càrrega de vent sobre les façanes es determina amb la mateixa expressió que la 

utilitzada que per la coberta, però ara, els valors del coeficient de pressió exterior es 

consulten en la Taula A.7 que és la corresponent a paraments verticals, veure Figura 

A.12.  

Figura A.17: Càrregues de vent sobre la coberta per la combinació “Vent 2” 
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Llavors, primerament, s’han de determinar les àrees d’influència del vent i la relació h/d 

segons la Figura A.12: 

 
[ ] 5

0,63
[ ] 8

h m

d m
= =  

L’àrea d’influència a sotavent (Cara E) i a barlovent (Cara D) és la mateixa, i es calcula 

de la següent manera: 

 2 2[ ] [ ] [ ] 8 12,50 62,50A m b m h m m= ⋅ = ⋅ =  

Amb una àrea superior als 10m2 i una relació h/d de 0,63, el paràmetre de pressió 

exterior per cadascuna de les cares es calcula interpolant, de manera que aplicant 

l’Equació A.2 s’obté: 

Cara D 

 , 0,700,63 0,25

1 0,25 0,80 0,70

pe DC −−
=

− −
 

 , 0,75pe DC =  

 2 2

, ,[ / ] [ / ]w D b e pe DQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

 2

, 0,53 1,36 (0,75) 0,54 /w DQ kN m= ⋅ ⋅ =  

Multiplicant aquest valor de càrrega superficial per la distància entre pòrtics, s’obté la 

càrrega uniformement distribuïda sobre el pilar d’un pòrtic central. 

 , 2
0,54 2,50 1,35 /w D

kN
q m kN m

m
= ⋅ =  

Cara E  

 
( )
( )

, 0,300,63 0,25

1 0,25 0,50 0,30

pe DC − −−
=

− − − −
 

 , 0,40pe EC = −  
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 2 2

, ,[ / ] [ / ]w E b e pe EQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

 , 0,53 1,36 ( 0,40) 2,50 0,72 /w Eq kN m= ⋅ ⋅ − ⋅ = −  

Els valors obtinguts amb el programa de càlcul són aproximadament iguals als obtinguts 

manualment. La distribució uniforme de càrrega de vent sobre la façana calculada pel 

programa és la que es mostra a continuació en la Figura A.18. 

 

 

• Vent longitudinal sobre la coberta 

Igual que en el cas de la nau industrial, una altra direcció del vent a tenir en compte és 

la que actua longitudinalment sobre l’edifici d’oficines. Aquest vent es calcularà de la 

mateixa manera que s’ha fet per la nau, de manera que, segons l’Equació A.2, s’obtindrà 

un valor de càrrega de vent que serà funció de Qb, Ce i Cp. 

Els paràmetres Qb i Ce ja s’han calculat anteriorment i tenen el valor de 0,53 kN/m2 i 

1,36 respectivament.  

Per tal de determinar el valor de Cpe, s’ha de consultar del CTE SE-AE (Annex D), i  

intentar assimilar el cas que s’estudia amb un dels diferents models que contempla la 

normativa. Per tant, en aquest cas en què la coberta es plana i el vent bufa 

longitudinalment sobre l’edifici, es pot assimilar al model de la Figura A.15, adjuntada al 

final del present annex, on ara el pòrtic pinyó tindrà com a zones d’influència les zones F 

i G, i un pòrtic del mig estarà comprès entre les zones H i I. Ara, els valors de b i d són 

diferents, donat que és com si s’hagués girat l’estructura 90º cap a l’esquerra, per tant, 

b=8 m i d= 12,50m. 

Llavors: 

Figura A.18 Càrregues de vent sobre les façanes 
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( , 2 )

(8,10) 8

e mín b h

e mín

=

= =
 

Tal i com s’ha dit abans, un pòrtic entremig pot pertànyer a la zona H o a la zona I. Si es 

consulten els possibles valors de coeficient de pressió exterior a la Taula A.11 per 

cadascuna de les zones, s’observa que per la zona H només es tenen valors de Cpe 

negatius, de manera que només es tenen càrregues de succió. En canvi, si s’observen els 

valors de Cpe per la zona I, es tenen valors positius i negatius. Això implica que els 

pòrtics que corresponguin a aquesta zona d’influència, tindran forces de vent que 

provocaran succió i/o pressió sobre la coberta. Aquest últim cas (zona I) és el més 

desfavorable de cara a l’estabilitat de l’estructura degut a que es tenen esforços de 

pressió i de succió. A continuació, es calcula la distància fins la que arriba la zona H. 

 
8

4
2 2

e
m= =  

Si d és igual a 12,50 m, i la zona H arriba fins a una distància de 4 m des del pòrtic 

pinyó, es tenen pòrtics del mig que estan afectats per la zona I. De fet, la zona I cobreix 

una distància de 8,50 m. Que es tingui pressió i succió degut al vent longitudinal, implica 

que es tindran dos combinacions de càrrega de vent diferents, combinació més 

desfavorable de cara a l’estabilitat de l’estructura. 

Un cop determinada la zona d’influència, resta calcular l’àrea d’aquesta zona I per tal de 

poder trobar la càrrega d’aquest vent longitudinal. 

 2 [ ]
[ ] [ ] [ ]

2
I

e m
A m d m b m

 
= − ⋅ 
 

  

 28
12,50 8 68

2
IA m

 
= − ⋅ = 
 

  

Com que l’àrea de la zona d’influència és superior a 10 m2, i considerant que l’edifici té 

un acabat exterior d’extrems amb arestes, es consulta la Taula A.11 i s’obté dos 

possibles valors de Cpe: 

 
0,20

0,20

pe

pe

C

C

=

= −
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Per tant, una primera combinació serà utilitzant el valor de Cpe positiu, que és la 

combinació de “Vent 3” del programa informàtic, i una segona combinació serà amb el 

valor negatiu de Cpe, tenint així un “Vent 4” tal i com s’ha definit al programa de càlcul. 

Cal comentar que, de la mateixa manera que passava amb la nau, el programa de càlcul 

no sap calcular aquest vent longitudinal amb el generador de vent del que disposa, així 

que es trobarà manualment per desprès introduir-lo en el programa. 

Combinació 1 

El valor de càrrega de vent de pressió aplicant l’Equació A.2 és: 

 2 2[ / ] [ / ]w b e peQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

 20,53 1,36 0,20 0,14 /wQ kN m= ⋅ ⋅ =  

Si aquesta càrrega superficial es multiplica per la separació entre pòrtics, s’obté una 

càrrega lineal uniformement distribuïda de sobre un dels pòrtics centrals. 

 
2

0,14 2,50 0,35 /w

kN
q m kN m

m
= ⋅ =  

Combinació 2 

Aquesta combinació provoca una succió sobre la coberta de valor exactament igual que el 

valor obtingut en la combinació 1, ja que el valor de Cpe és el mateix canviat de signe, 

per tant, 

 
2

0,14 2,50 0,35 /w

kN
q m kN m

m
= − ⋅ = −  

• Vent longitudinal sobre façana 

Pel que fa l’acció del vent longitudinal que actua les façanes de l’edifici, cal consultar 

l’apartat de paraments verticals corresponent a la Figura A.12 i els valors de Cpe de la 

Taula A.7. 

Llavors, primerament s’ha de determinar quina zona de la figura correspon a un pòrtic 

central. La zona A arriba fins a una distància de e/10 m, o sigui 0,80 m del pòrtic pinyó, 

per tant, un pòrtic del mig correspon a la zona B o C. La zona B és més desfavorable, ja 

que té uns coeficients de Cpe més grans, per tant, serà aquesta amb la que es treballarà. 
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Llavors, si es calcula l’àrea corresponent a la zona B es té: 

 2 [ ] [ ]
[ ] [ ]

2 10
B

e m e m
A m h m

 
= − ⋅ 
 

 

 28 8
5 36

2 10
BA m

 
= − ⋅ = 
 

 

Per tal d’entrar a la Taula A.7 es necessita conèixer el valor de la relació h/d, per tant; 

 
5

0,40
12,50

h

d
= =  

I interpolant amb els valors de Cpe de la Taula A.7, s’obté un valor de Cpe igual a -0,80. 

Per tant, el valor de càrrega de vent sobre les façanes aplicant l’Equació A.2 serà: 

 2 2[ / ] [ / ]w b e peQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

 20,53 1,36 ( 0,80) 0,58 /wQ kN m= ⋅ ⋅ − = −  

Si es multiplica aquest últim valor per la separació entre els pòrtics de l’edifici d’oficines, 

que és igual a 2,50 metres, s’obté un valor de càrrega lineal de: 

 
2

0,58 2,50 1, 45 /w

kN
q m kN m

m
= − ⋅ = −  

En resum, per la combinació 1 (“Vent 3”) es té una càrrega de vent de pressió uniforme 

sobre la coberta del pòrtic entremig de valor 0,35 kN/m i unes càrregues de succió 

uniforme sobre la façana de 1,45 kN/m. Per la combinació 2 (“Vent 4”) es té una càrrega 

de vent de succió de valor 0,35 kN/m sobre la coberta, i sobre les façanes, una càrrega 

de succió uniforme de valor 1,45 kN/m. 

A continuació es mostra una taula resum, Taula A.15, on s’indiquen les diferents 

càrregues que afecten a l’edifici d’oficines. 
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Càrregues permanents   

 Pes propi dintell superior 0,22 kN/m 

 Pes propi dintell inferior 0,36 kN/m 

 Pes propi pilars 0,43 kN/m 

 Coberta (dintell sup.) 0,63 kN/m 

 Encofrat perdut (dintell inf.) 5 kN/m 

Càrregues variables Vent 1 (transversal) 

Coberta: veure Figura A.16 

Façana: veure Figura A.18 

 Vent 2 (transversal) 

Coberta: veure Figura A.17 

Façana: veure Figura A.18 

 Vent 3 (longitudinal) 

Coberta:0,35 kN/m (pressió) 

Façana:1,45 kN/m (succió) 

 Vent 4 (longitudinal) 

Coberta:0,35 kN/m (succió) 

Façana:1,45 kN/m (succió) 

 Sobre càrrega d’ús (dintell inf.) 6,25 kN/m 

 Neu 1,43 kN/m 

 

Cal esmentar que la càrrega permanent corresponent als tancaments de les façanes 

(xapes i corretges de façana) s’ha menyspreat i no s’ha introduït en el programa de 

càlcul, ja que els seus efectes són mínims. 

Igual que per la nau industrial, el pes propi dels diferents elements que integren l’edifici 

d’oficines, ha estat calculat de manera automàtica pel programa de càlcul Power 

Frame©. 

Taula A.15: Càrregues que afecten sobre l’edifici d’oficines 
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A.4 VERIFICACIONS  

Segons el CTE existeixen dos verificacions en quan a l’estructura, una que estudia 

l’estabilitat i resistència d’aquesta, i l’altra, que estudia el comportament de l’estructura 

pel que fa a les deformacions, vibracions i deteriorament. 

La primera de les verificacions es basa en uns coeficients parcials per la determinació de 

l’efecte de les accions i de la resposta estructural. Aquesta verificació utilitza uns valors 

de càlcul de les variables, obtinguts a partir d’uns valors característics (valors de càrrega 

sense majorar) i multiplicant-los o dividint-los pels corresponents coeficients parcials 

descrits en el CTE SE, obtenint així uns valors de càrrega majorats. Aquestes 

verificacions són els anomenats estats límits últims (E.L.U). 

La verificació en quan a les deformacions de l’estructura són els estats límits de servei 

(E.L.S), i aquests generen unes combinacions de càrrega sense tenir en compte els 

coeficients parcials descrits en el paràgraf anterior. 

Tot seguit, es descriurà amb més detall en què consisteix cadascuna d’aquestes 

verificacions, i com determina el programa informàtic les diferents combinacions de 

càrrega per cada cas, tant per la nau industrial com per l’edifici d’oficines. 

A.4.1 Estats límits últims 

Els estats límits últims, també anomenats capacitat portant de l’estructura, tenen 

l’objectiu de verificar que l’estructura tingui suficient estabilitat i resistència sota una 

sol�licitació de càrrega determinada. 

Segons el CTE, es considera que hi ha suficient estabilitat del conjunt de l’edifici o d’una 

part independent del mateix, si per totes les situacions del dimensionat pertinent es 

compleix la següent relació: 

, ,d dst d stbX X≤  

On: 

- Xd,dst és el valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores 

- Xd,stb és el valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores 
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Per altra banda, es considera que existeix suficient resistència de l’estructura si per totes 

les situacions de dimensionat pertinents es compleix la següent expressió: 

 d dX R≤  

On: 

- Xd és el valor de càlcul de l’efecte de les accions 

- Rd és el valor de càlcul de la resistència corresponent 

Per determinar el valor de càlcul dels efectes de les accions corresponents a una situació 

persistent o transitòria, s’aplica la següent expressió, segons el CTE SE (4.2.2):  

, , ,1 ,1 , 0, ,

1 1

g j k j t q k q i i k i

j i

g T q qγ γ γ γ ψ
≥ >

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅∑ ∑                                                      (Eq.A.5) 

Aquesta fórmula considera l’acció simultània de: 

- Totes les accions permanents, en valor de càlcul g kgγ ⋅ , incloent el pretessat ( t Tγ ⋅ ), 

que en aquest cas és zero 

- Una acció variable qualsevol, en valor de càlcul q kqγ ⋅ , adoptant una rere altra, de 

manera successiva, en diferents anàlisis 

- La resta d’accions variables, amb valor de càlcul 0Q kqγ ψ⋅ ⋅  

Els valors dels coeficients de seguretat γ , s’estableixen en la Taula A.16 (que es mostra 

a continuació) per cada tipus d’acció, segons es realitzi la comprovació de resistència o 

d’estabilitat de l’estructura, i en funció si produeix un efecte favorable (estabilitzadora) o 

desfavorable (desestabilitzadora) sobre aquesta.  
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Referent a la generació de les combinacions de càrrega que realitza el programa 

informàtic, cal comentar que aquest utilitza uns coeficients parcials definits com γ +  i γ − , 

amb la finalitat de contemplar tots els casos possibles. El coeficient γ +  és el factor de 

seguretat de càrrega quan aquesta és favorable, i en cas desfavorable, es té el coeficient 

de seguretat γ − .  

El coeficient ψ0, és un factor de simultaneïtat de càrregues i aquest s’aplica quan entren 

en joc dos o més accions en aquella combinació a estudiar. Els valors de ψ1 i  ψ2 són per 

accions accidentals i sísmiques. Aquests valors es poden consultar en la Taula A.17 que 

es mostra a continuació. 

 

 

Taula A.13: Coeficients parcials de seguretat per les accions 
(Correspon a la Taula 4.1 del CTE SE) 

Taula A.17: Coeficients de simultaneïtat 
(Correspon a la Taula 4.2 del CTE SE) 



52  Annex A 
 

 

Tot seguit es descriuen les diferents combinacions de càrrega per tal de determinar els 

estats límits últims pel cas de la nau industrial i per l’edifici d’oficines. 

A.4.1.1  Nau industrial 

Les càrregues que afecten a la nau industrial, resumides en la Taula A.9, es poden 

classificar segons siguin càrregues permanents o variables. Les càrregues permanents 

són les que inclouen el pes propi dels elements i el pes de la coberta; i com a càrregues 

variables, es té el vent i la càrrega de neu. 

A continuació s’explicarà de manera detallada com el programa de càlcul genera les 

diferents combinacions dels estats límits últims aplicant l’Equació A.5. 

La metodologia que segueix el programa Power Frame© a l’hora de generar les 

combinacions de càrrega dels E.L.U és la següent: per regla general, quan una càrrega 

intervé en una determinada combinació de càrrega, apareix un 1,00 en la casella 

corresponent a aquella acció. Les càrregues permanents són càrregues de valor constant 

i intervenen en totes les combinacions de càrrega. Aquestes càrregues permanents 

aniran multiplicades per uns coeficients parcials de seguretat, ja definits anteriorment, 

que a vegades valdran 1,35 (quan l’acció sigui desfavorable) i a vegades, 0,80 (quan 

l’acció sigui favorable) segons la Taula A.16.  

A diferència de les càrregues permanents, les càrregues variables no actuen sempre 

sobre l’estructura. En el cas de la nau industrial, es té tres càrregues de vent 

incompatibles entre elles, de manera que només podrà intervenir com a màxim un 

d’aquests tres vents en la generació de les combinacions de càrrega; però això no 

impedeix que, quan es tingui una càrrega de vent en concret, es pugui tenir també la 

càrrega de neu. Per tant, es poden donar combinacions on interactuïn dos càrregues 

variables alhora. És per aquest motiu que s’han de tenir en compte els coeficients de 

simultaneïtat descrits en la Taula A.17. 

Quan en una combinació de càrrega intervenen diferents càrregues variables, el 

programa mostra un 1,00 en la casella corresponent a la càrrega variable principal i el 

coeficient de simultaneïtat corresponent Ψ0, per les càrregues variables considerades 

com a secundàries. Aquest coeficient de simultaneïtat, pel cas de la càrrega de vent, 

pren el valor de 0,60, i, pel cas de la càrrega de neu per altituds inferiors a 1.000 m com 

és en aquest cas, aquest factor pren un valor de 0,50, tal i com es mostra en la Taula 

A.17. En el cas que només actuï una sola càrrega variable, el programa informàtic 
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assigna el valor de 1,00 a la casella corresponent a questa acció, ja que és l’acció 

principal. Aquests valors (el valor de 1,00 per la càrrega variable principal, i el valor del 

coeficient de simultaneïtat per la càrrega variable secundària) van acompanyats d’un 

altre coeficient, que és el coeficient parcial de seguretat. Aquest coeficient pren sempre 

el valor de 1,50, ja que, quan intervé una acció variable, aquesta sempre es considera 

com a desfavorable, veure Taula A.16. Per últim, en el cas en què una acció no intervé 

en una combinació de càrrega, el programa assigna un 0,00 en la casella corresponent a 

dita càrrega variable. 

Per tenir una idea més visual de les combinacions de càrrega que genera el programa 

informàtic de manera automàtica, juntament amb els coeficients parcials descrits abans, 

al final del d’aquest capítol s’ha volgut adjuntar una taula obtinguda del programa de 

càlcul Power Frame©, on es poden consultar totes les combinacions de càrrega possibles 

(E.L.U) i les accions que hi intervenen en cadascuna d’elles (E.L.U) que afecten a 

l’estructura de la nau industrial, Taula A.18. 

A.4.1.2  Edifici d’oficines 

Les càrregues que afecten a aquesta estructura s’han calculat en el capítol 3 d’aquest 

mateix annex, i es mostren de manera resumida en la Taula A.15, presentada 

anteriorment. 

A diferència de l’edifici de la nau industrial, l’edifici d’oficines té dues càrregues variables 

més a considerar, la sobrecàrrega d’ús i la combinació de “Vent 4”. Cal comentar que en 

aquest cas es tenen quatre combinacions de vent incompatibles entre elles. A més a 

més, en el cas de les oficines, com que l’edifici té dues plantes, també es tenen més 

càrregues permanents que en l’estudi de la nau industrial. Concretament, com a 

càrregues permanents es té el pes propi de l’estructura, el pes de la coberta i el pes de 

l’encofrat perdut del primer pis. És per aquest motiu que l’edifici de les oficines té més 

combinacions de càrrega que la nau. 

La generació de les diferents combinacions de càrrega d’estats límits últims (E.L.U) és 

exactament igual que per la nau industrial. Els coeficients parcials de seguretat que 

afecten a les diferents accions també es consulten en la Taula A.16, segons siguin 

accions permanents o variables. Pel que fa als coeficients de simultaneïtat es consulten 

en la Taula A.17, segons si intervé més d’una càrrega variable en la combinació de 

càrrega a considerar. El coeficient de simultaneïtat Ψ0, corresponent a la sobrecàrrega 

d’ús, és el que fa referència a zones administratives de la Taula A.17 (categoria B).  



54  Annex A 
 

 

De la mateixa manera que s’ha fet per la nau industrial, al final del present capítol 

s’adjunta la taula obtinguda amb el programa de càlcul Power Frame©, on es mostren 

les combinacions de càrrega possibles (E.L.U) i les accions que hi intervenen en 

cadascuna d’elles que es tenen en l’estructura de l’edifici d’oficines, Taula A.20. Per 

últim, només comentar que aquestes combinacions de càrrega corresponen per la solució 

de l’edifici d’oficines on es té l’estructura articulada amb el sòl. Per no avançar 

aconteixements, es convida al lector a consultar l’Annex E, on s’estudien dos possibilitats 

de disseny de l’estructura, una encastada i l’altra articulada amb el terreny.  

A.4.2 Estats límits de servei 

Els estats límits de servei (E.L.S) estudien si l’estructura té un comportament adequat 

d’acord amb una sol�licitació de càrrega determinada.  

Es considera un correcte comportament de l’estructura en quan a deformacions, 

vibracions i deteriorament, si es compleix, per les situacions de dimensionat pertinents, 

que l’efecte de les accions no assoleixi el valor límit admissible establert per dit efecte. 

Referent a la combinació de càrregues, es contemplen tres possibilitats segons la duració 

de les accions i els efectes que aquestes produeixen. A la pràctica, s’acaben contemplant 

dos de les tres opcions que presenta la normativa, tal i com es farà en el present 

projecte. 

La primera generació de combinacions de càrrega considera els efectes produïts per les 

accions de curta durada que poden resultar irreversibles per l’estructura (cas més 

desfavorable dels tres). Aquestes combinacions de càrrega es determinen mitjançant 

combinacions d’accions anomenades característiques (sense considerar els coeficients 

parcials de seguretat) a partir de la següent expressió: 

, ,1 0, ,

1 1

k j k i k i

j i

g T q qψ
≥ >

+ + + ⋅∑ ∑                                                                            (Eq.A.6) 

És a dir, considerant l’actuació simultània de: 

- Totes les accions permanents, en valor característic kg , considerant també el valor de 

pretessat (T), que en aquest cas és zero 
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- Una acció variable qualsevol, en valor característic kq , anant adoptant aquest valor de 

càrrega variable principal una rera l’altra successivament en els diferents anàlisis 

-La resta d’accions variables en valor de combinació 0 kqψ ⋅  (afectades pel coeficient de 

simultaneïtat corresponent) 

Aquest conjunt de combinacions de càrrega són el que el programa de càlcul anomena 

com a E.L.S C.R (combinació rara). La generació d’aquestes combinacions es fa seguint 

la mateixa metodologia que l’explicada per la generació de les E.L.U de la nau industrial, 

però ara sense els coeficients parcials de seguretat. Es van generant les diferents 

combinacions amb els valors característics de les càrregues, considerant sempre 

l’actuació de les càrregues permanents, i en el cas de les variables, cal contemplar si 

actuen per separat, o bé si actuen alhora amb els corresponents coeficients de 

simultaneïtat.  

Un altre grup de combinacions de càrrega a considerar són les que tenen en compte els 

efectes deguts a les accions de llarga duració. Aquest grup es determina mitjançant 

combinacions d’accions del tipus anomenat quasi permanent, a partir de l’expressió 

següent: 

, 2, ,

1 1

k j i k i

j i

g T qψ
≥ >

+ + ⋅∑ ∑                                                                                   (Eq.A.7) 

On: 

- kg  són totes les accions permanents en valor característic considerant també el valor de 

pretessat (T), que en aquest cas és zero 

- 2 kqψ ⋅  són totes les accions variables en valor quasi permanent 

Aquest grup de combinacions són les que el programa anomena E.L.S C.P (estats límits 

de servei quasi permanent). 

Per últim, el tercer grup de combinacions de càrrega d’estats límits de servei, són els que 

consideren els efectes deguts a les accions de curta duració i que poden resultar 

reversibles sobre l’estructura. Aquest conjunt de combinacions, com s’ha dit 

anteriorment, no es durà a terme. 
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Per tenir una idea més clara de tot el que s’ha explicat, referent a com determina el 

programa informàtic les diferents combinacions de càrrega pels estats límits de servei 

(seguint la normativa del CTE), al final d’aquest capítol s’adjunta la Taula A.19 on es 

poden observar les combinacions de E.L.S C.R i E.L.S C.P corresponents a l’estructura de 

la nau industrial. 

En la Taula A.19 s’observa com només es té una única combinació d’estat límit de servei 

quasi permanent, on es té en compte la interacció de la càrrega corresponent al pes 

propi de l’estructura i la càrrega permanent referent al pes de la coberta. 

Per determinar les combinacions dels E.L.S C.R i E.L.S C.P de l’edifici d’oficines, es 

segueix la mateixa metodologia que per la nau industrial, aplicant la normativa basada 

en el CTE SE.  

Com ja s’ha comentat anteriorment, l’estructura de les oficines, a diferència de la nau, té 

més càrregues variables (la sobrecàrrega d’ús i el “Vent 4”) i més càrregues permanents 

(pes de l’encofrat perdut). És per aquest motiu, que per l’estructura de les oficines, 

existeixen més combinacions de càrrega. Al final d’aquest capítol s’han adjuntat els 

diferents E.L.S C.R i E.L.S C.P generats per l’edifici d’oficines, Taula A.21.  

A.4.3 Deformacions 

Un altre aspecte a tenir en compte, de cara a la seguretat i l’estètica visual de qualsevol 

estructura, és la deformació que aquesta pateix per una sol�licitació de càrrega 

determinada. 

Bàsicament existeixen dos tipus diferents de deformacions que cal estudiar, els 

desplaçaments verticals o fletxes i els desplaçaments horitzontals. 

A.4.3.1  Fletxes  

Segons el CTE SE (4.3.3.1), quan es considera la integritat dels elements constructius, 

s’admet que l’estructura horitzontal d’un pis o coberta és suficientment rígida si, per 

qualsevol combinació d’accions característiques (E.L.S C.R i E.L.S C.P), considerant 

només les deformacions que es produeixen després de la posada en obra de l’element, el 

desplaçament vertical relatiu és menor que: 

- L/500 en pisos amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes 
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- L/400 en pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes 

- L/300 en la resta dels casos 

On L correspon a la distància màxima horitzontal entre dos suports consecutius de 

l’estructura a estudiar. 

Segons aquesta normativa (CTE), la fletxa vertical màxima admissible per la nau 

industrial i per l’edifici d’oficines correspon a l’últim dels casos exposats, és a dir, L/300. 

En el cas de la nau, L correspon a 22 m (distància horitzontal entre dos pilars 

consecutius), i en el cas de l’edifici d’oficines, L pren el valor de 8 metres. En l’Annex B i 

l’Annex C del present projecte, es detallen les possibles solucions estudiades per la nau i 

per les oficines respectivament, i es comprova numèricament que les fletxes verticals 

obtingudes amb la sol�licitació de càrrega que es té, no superin el valor establert per la 

normativa. 

A.4.3.2  Desplaçaments horitzontals 

Segons el CTE SE (4.3.3.2), s’admet que l’estructura global té suficient rigidesa lateral 

per qualsevol combinació d’accions característiques (E.L.S C.R i E.L.S C.P), si el 

desplaçament horitzontal de l’estructura és menor que: 

- Global: H/500 de l’altura total de l’edifici 

- Local: H/250 de l’altura d’una planta, qualsevol de les que formen l’estructura 

On H en el cas del desplaçament global és l’altura total de l’edifici, i en el cas de 

desplaçament local, H representa l’altura relativa entre plantes. 

Per entendre millor el concepte de desplaçament horitzontal local i global, s’adjunta la 

Figura A.19. 

 
Figura A.19: Desplaçament horitzontal local i global 
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Aquestes verificacions són vàlides per l’edifici d’oficines, ja que està format per dues 

plantes, i té sentit parlar de desplaçament horitzontal local i global.  

Respecte a les naus industrials d’una sola planta, com és el cas del present projecte, a la 

pràctica s’acaba comprovant que es compleixi que el desplaçament màxim horitzontal de 

la nau sigui menor que la relació H/150, on H correspon a l’alçada del punt més alt de 

l’estructura de la nau. 

Totes les verificacions sobre deformacions horitzontals, tant de la nau com de l’edifici de 

les oficines, s’estudien de manera més detallada en l’Annex B d’aquest projecte. 
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Taules de E.L.U’s i E.L.S’s generades per Power Frame© de la nau 

industrial 

 

 

Taula A.18: Taula obtinguda del programa Power Frame© de les E.L.U generades per la nau industrial 
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Taules de E.L.U’s i E.L.S’s generades per Power Frame© de l’edifici 

d’oficines  

 

 

Taula A.19: Taula obtinguda del programa Power Frame© de les E.L.S CR i E.L.S CP generades per la nau 
industrial 
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Taula A.20: Taula obtinguda del programa Power Frame© de les E.L.U generades per l’eifici d’oficines 
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Taula A.21: Taula obtinguda del programa Power Frame© de les E.L.S CR i E.L.S CP generades per la nau 

industrial 
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Figura A.5: Coberta múltiple 
 (Correspon a la Taula D.9 del CTE SE-AE) 

Figura A.6: Coberta de dos aigües 
(Correspon a la Taula D.6 (a) CTE SE-AE) 

Taula A.3: Valors de Cpe per una coberta de dos aigües 
(Correspon a la Taula D.6 (a) del CTE SE-AE) 
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Taula A.7: Valors de Cpe corresponents als paraments verticals 
(Correspon a la Taula D.3 del CTE SE-AE) 

 

Figura A.12: Paraments verticals 
(correspon a la Taula D.3 del CTE SE-AE) 

 

Figura A.14: Coberta de dos aigües amb vent longitudinal 
(Correspon a la Taula D.6 (b) del CTE SE-AE) 
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Taula A.8: Valors de Cpe per una coberta de dos aigües amb vent longitudinal 
(correspon a la Taula D.6 (b) del CTE SE-AE) 

 

Figura A.15: Coberta plana 
(Correspon a la Taula D.4 del CTE SE-AE) 

Taula A.11: Valors de Cpe per estrucures de coberta plana 
(Correspon a laTaula D.4 del CTE SE-AE) 


