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RESUM 

El present annex es centra en dissenyar i calcular tots els elements que composen els 

tancaments de la nau industrial i de l’edifici d’oficines, mitjançant els catàlegs que 

ofereixen diferents fabricants. També es determina la càrrega permanent real que els 

tancaments transmeten a les cobertes de la nau i de l’edifici d’oficines, corroborant 

d’aquesta manera els valors teòrics utilitzats amb el programa de càlcul Power Frame©. 

També s’explica el disseny exterior de les façanes i cobertes, tant de la nau industrial 

com de l’edifici d’oficines, determinant les obertures necessàries per tal de complir amb 

la normativa d’aplicació. De la mateixa manera, s’expliquen i es concreten diferents 

detalls constructius referents als tancaments.  

 

 

 

 





Tancaments de la nau industrial i de l’edifici d’oficines   3 

 

SUMARI 

RESUM ................................................................................................. 1 

SUMARI ............................................................................................... 3 

J.1  GLOSSARI ..................................................................................... 5 

J.2  TANCAMENTS DE LA NAU INDUSTRIAL.......................................... 7 

 J.2.1  Introducció ............................................................................... 7 

 J.2.2  Tancaments de coberta.............................................................. 9 

  J.2.2.1   Càlcul de la xapa exterior ............................................... 9 

  J.2.2.2   Càlcul dels rastrells ...................................................... 13 

  J.2.2.3   Càlcul de la xapa interior .............................................. 14 

  J.2.2.4   Càlcul de les corretges.................................................. 14 

  J.2.2.5   Càlcul de la càrrega permanent real ............................... 17 

 J.2.3  Tancaments laterals ................................................................ 20 

  J.2.3.1   Càlcul de la xapa exterior ............................................. 21 

  J.2.3.2   Càlcul dels rastrells ...................................................... 24 

  J.2.3.3   Càlcul de la xapa interior .............................................. 26 

  J.2.3.4   Càlcul de les corretges.................................................. 27 

  J.2.3.5   Càlcul de la càrrega permanent real ............................... 30 

 J.2.4  Tancaments frontals ................................................................ 31 

J.3  TANCAMENTS DE L’EDIFICI D’OFICINES ..................................... 33 

 J.3.1  Introducció ............................................................................. 33 

 J.3.2  Tancaments de coberta............................................................ 33 

  J.3.2.1   Càlcul de la xapa exterior ............................................. 34 

  J.3.2.2   Càlcul dels rastrells ...................................................... 38 

  J.3.2.3   Càlcul de la xapa interior .............................................. 38 

  J.3.2.4   Càlcul de les corretges.................................................. 39 

  J.3.2.5   Càlcul de la càrrega permanent real ............................... 42 



4  Annex J 

 

 

 J.3.3  Càlcul del forjat de la primera planta ......................................... 44 

 J.3.4  Tancaments laterals................................................................. 48 

  J.3.4.1   Càlcul de la xapa exterior.............................................. 48 

  J.3.4.2   Càlcul dels rastrells ...................................................... 49 

  J.3.4.3   Càlcul de la xapa interior .............................................. 51 

  J.3.4.4   Càlcul de les corretges.................................................. 52 

  J.3.4.5   Càlcul de la càrrega permanent real ............................... 55 

 J.3.5  Tancaments frontals ................................................................ 56 

J.4  DISSENY EXTERIOR DE LA NAU INDUSTRIAL ..............................59 

 J.4.1  Disseny de la coberta............................................................... 59 

 J.4.2  Disseny de les façanes laterals i frontals..................................... 60 

J.5  DISSENY EXTERIOR DE L’EDIFICI D’OFICINES............................63 

 J.5.1  Disseny de la coberta............................................................... 63 

 J.5.2  Disseny de les façanes laterals i frontals..................................... 63 

J.6  DETALLS CONSTRUCTIUS DELS TANCAMENTS .............................67 

J.7  FITXES TÈCNIQUES .....................................................................71 

 FITXA 1: ACL-39C ............................................................................ 71 

 FITXA 2: Corretges perfil Z................................................................ 75 

 FITXA 3: DANUBIO........................................................................... 76 

 FITXA 4: ACL-40SPH ........................................................................ 78 

 FITXA 5: ACL-44-u ........................................................................... 80 

 FITXA 6: RASTRELLS OMEGA............................................................. 82 

  

 



Tancaments de la nau industrial i de l’edifici d’oficines   5 

 

J.1  GLOSSARI 

Q :   valor de càrrega variable per unitat de superfície 

g :   valor de càrrega permanent per metre lineal 

s :   referent a la neu (subíndex) 

w :   referent al vent (subíndex) 

p :   referent al pes propi d’un element (subíndex) 

d :   distància entre suports, o sigui, entre corretges 

coberta:  referent a la coberta (subíndex) 

xapa-exterior: referent a la xapa exterior (subíndex) 

xapa-interior:  referent a la xapa interior (subíndex) 

aïllant:   referent a l’aïllant (subíndex) 

corretges:  referent a les corretges (subíndex) 

instal�lacions:  referent a les instal�lacions (subíndex) 

rastrell:  referent al rastrell (subíndex) 
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J.2  TANCAMENTS DE LA NAU INDUSTRIAL 

J.2.1  Introducció 

En tot projecte en el que es dissenyi una estructura industrial és necessari que es 

compleixin les verificacions de resistència, estabilitat i deformacions establertes pel CTE, 

però també és important que aquesta tingui un adequat acabat superficial. És per això 

que en el present annex es dissenyaran els tancaments de la nau industrial (fent atenció 

als diferents elements que els composen) i es determinaran les càrregues a les que 

aquests estan sotmesos. 

Actualment els tancaments més utilitzats per naus industrials, tant per la coberta com 

per les façanes, es classifiquen en dos tipus, panells tipus deck i panells tipus sandvitx. El 

primer tipus s’utilitza en cobertes metàl�liques no transitables amb pendents del 1 al 5%, 

és a dir, en cobertes planes; en canvi, els panells tipus sandvitx es fan servir normalment 

per cobertes metàl�liques inclinades. Com ja s’ha comentat a la memòria del present 

projecte, la coberta de l’edifici de la nau industrial té una inclinació de 5 graus, i interessa 

que aquesta sigui transitable per si algun operari hagués de caminar per sobre de la 

coberta per qüestions de manteniment, per tant, s’ha decidit utilitzar els panells tipus 

sandvitx per la construcció de la coberta de la nau d’estudi. Pel que fa als tancaments de 

façana, per tal de mantenir un únic criteri de construcció per tota l’estructura, també es 

construiran amb panells tipus sandvitx. 

Els panells tipus sandvitx utilitzats per la coberta i les façanes de la nau estan formats 

per dues fulles de xapa nervada de trama paral�lela, entre les quals es situa un aïllament 

tèrmic. En el cas de la coberta, aquestes xapes nervades es disposen de manera que 

facilitin l’evacuació de l’aigua pluvial, és a dir, amb els canals que formen els diferents 

nervis de la xapa seguint la pendent de la coberta (els nervis queden paral�lels al pla del 

pòrtic). En canvi, en el cas de les façanes és indiferent la orientació de la xapa, ja que 

aquesta només està relacionada amb criteris estètics. 

En els panells sandvitx de coberta, la xapa interior del panell és la que es fixa a 

l’estructura, concretament a les corretges (tant de coberta com de façana), i pot complir 

funcions diverses depenent del disseny escollit. Així doncs, la xapa interior pot actuar 

com un simple parament decoratiu o pot fer la funció de suport efectiu del perfil exterior, 

del qual rep les càrregues climàtiques o d’ús. Sobre aquesta xapa es col�loquen uns 

perfils (perfils omega o perfils zeta) anomenats rastrells. Aquests perfils tenen la funció 
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d’evitar que l’aïllant quedi aixafat per les dues xapes metàl�liques. Per últim, es col�loca 

la xapa exterior que va fixada als rastrells. Aquesta xapa, igual que la xapa interior, pot 

complir diverses funcions depenent del disseny escollit (pot actuar de parament decoratiu 

o pot ser la que aguanta les càrregues exteriors). Per tenir una idea més visual del que 

s’acaba de descriure s’adjunta la Figura J.1 en la que es pot observar un panell tipus 

sandvitx.  

 

 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment, els rastrells tenen la funció d’evitar que s’aixafi 

l’aïllant degut al pes de la xapa exterior i de la neu que es pugui acumular en la coberta. 

Per últim, destacar que els rastrells de la coberta es situaran allà on es tingui una 

corretja de coberta i per tant no serà necessari calcular-los. Més endavant ja s’explicaran 

els motius de la seva disposició. 

L’aïllant comprès entre les dues xapes metàl�liques és una manta de llana mineral, ja que 

aquest material té una gran reacció davant el foc i és totalment estable a les altes 

temperatures assolides en la xapa exterior a causa de la radiació tèrmica. La capacitat 

aïllant d’aquest element ve determinada pel gruix real de l’aïllament un cop comprimit. 

Cal esmentar també que els panells tipus sandvitx es muntaran in situ, és a dir, a peu 

d’obra. 

Pel que fa als tancaments verticals de façana, aquests també són panells tipus sandvitx 

formats per una xapa interior (la qual va fixada a les corretges de façana), uns rastrells 

(fixats a la xapa interior) i una xapa exterior (fixada als rastrells). Igual que en el cas 

anterior, entre les dues xapes s’hi troba l’aïllant tèrmic. Pels tancament verticals, els 

rastrells es situaran al llarg de la façana de la nau paral�lels als pilars i no coincidents 

amb les corretges de façana com succeïa amb la coberta (en aquest cas els rastrells són 

Figura J.1: Esquema d’un panell tipus sandvitx 
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perpendiculars a les corretges de la façana). És per aquest motiu que caldrà dimensionar 

el perfil pels rastrells, ja que en aquest cas els rastrells són elements constructius que 

han de suportar la sol�licitació de càrrega exterior. Tot això ja es veurà amb més detall al 

llarg del present annex. 

A continuació es determinaran els perfils més adequats per cadascun dels elements que 

integren el panell sandvitx, tant pels tancaments de coberta com pels tancaments 

laterals de les façanes. 

J.2.2  Tancaments de coberta 

Abans de dimensionar els tancaments de coberta és important recordar com s’han 

distribuït les corretges en aquesta, ja que precisament els tancaments de coberta van 

units a les corretges. Com ja s’ha comentat en la memòria, les corretges es distribueixen 

uniformement repartides al llarg dels diferents vessants de la coberta, de manera que es 

posen sis corretges a cada vessant, incloent la corretja de la cumbrera i la de l’extrem. 

Recordar que cada vessant té una llum, en projecció horitzontal, de 11 metres, veure 

Figura J.2.  

Així doncs, considerant que la coberta està inclinada 5 graus respecte la horitzontal, la 

longitud real d’una vessant és de 11.042 mm. Llavors, si a cada vessant s’hi 

distribueixen uniformement sis corretges (és a dir, cinc espais entre corretges), aquestes 

queden separades una distància de 2.208 mm entre elles aproximadament. 

 

 

J.2.2.1  Càlcul de la xapa exterior 

Com ja s’ha comentat anteriorment, depenent del disseny escollit per cadascuna de les 

Figura J.2: Distribució de les corretges llarg d’un dels dos pòrtics de la coberta de la nau industrial 
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xapes, aquestes poden complir diverses funcions, bé de caire decoratiu o bé sotmeses a 

una sol�licitació de càrrega determinada. En el present projecte s’ha decidit que la xapa 

que treballa és la xapa exterior, i la interior actua només de parament decoratiu. Llavors, 

la xapa exterior del panell sandvitx ha d’estar dimensionada per tal de suportar les 

accions exteriors a l’estructura, és a dir, la càrrega de neu i la càrrega de vent. 

Per determinar el perfil de la xapa exterior cal consultar els catàlegs que ofereixen els 

diferents fabricants. Esmentar que en el present projecte s’ha utilitzat el catàleg de 

productes corresponent a l’empresa ACIEROID. En aquest catàleg s’ha pogut observar 

que la fulla exterior d’un panell tipus sandvitx acostuma a tenir un gruix entre 0,60 mm i 

1 mm aproximadament. Cal comentar que no totes les xapes són vàlides per tancaments 

exteriors. Així doncs, tenint en comte que el gruix de la xapa ha d’estar comprès entre el 

rang anterior i que la xapa ha d’estar preparada per tal d’estar a la intempèrie i poder 

suportar la sol�licitació de càrrega que es tingui, es tria la xapa ACL-39C. La fitxa tècnica 

corresponent a aquest model de xapa s’ha adjuntat al final d’aquest annex (Capítol J.7) 

com a Fitxa 1. 

Segons la Taula J.1 de la fitxa tècnica (Fitxa 1), si s’escull una xapa de 0,80 mm de 

gruix, aquesta té un pes propi de 7,66 kg/m2. Per altra banda, es coneix que aquesta 

xapa està exposada a la càrrega de vent i a la càrrega de neu i per tant s’ha de 

dimensionar per poder suportar aquestes accions exteriors. Si es consulta la Fitxa 1, es 

pot observar com el fabricant fa dues classificacions segons el sentit de la càrrega que 

actua sobre la xapa, concretament classifica les càrregues en ascendents i descendents. 

Per tant, la càrrega de neu es tractarà com una càrrega descendent, i la càrrega de vent, 

en funció de si es té pressió o succió, es considerarà càrrega descendent o ascendent 

respectivament. 

També cal esmentar que s’ha cregut convenient distribuir els panells sandvitx de coberta 

de manera que es facin trams continus recolzats cada tres suports en la direcció 

transversal de la nau (on els suports són les corretges de la coberta), és a dir, trams que 

cobreixin la distància existent entre tres corretges consecutives sempre i quan això sigui 

possible. 

Tal i com s’ha calculat en l’Annex A, la càrrega de neu que actua sobre la coberta de la 

nau industrial és de 0,57 kN/m2, o el que es el mateix, 57 daN/m2: 

2

2

100
0,57 57 /

1

kN daN
daN m

m kN
⋅ =  
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Per tant, sabent que la càrrega de neu és una càrrega descendent de 57 daN/m2, i que 

es faran trams de coberta continua recolzada sobre tres suports amb un gruix de xapa de 

0,80 mm, si es consulta la Taula J.3 de la Fitxa 1, s’obté que el valor màxim de la 

distància admissible en metres entre dos suports consecutius és de 2,90 m. Amb aquest 

resultat es comprova que la distribució que s’ha triat per les corretges de coberta és 

correcta, ja que entre elles estan separades una distància de 2.208 mm que és inferior a 

la màxima admissible. 

Pel que fa a la càrrega de vent, s’ha d’estudiar si el que es té és una càrrega de succió o 

de pressió sobre la coberta. En l’Annex A ja s’han determinat les càrregues que provoca 

l’acció del vent sobre la nau industrial, de manera que es pot comprovar que tant el vent 

transversal (Figura J.3 i Figura J.4) com el vent longitudinal a la nau (Figura J.5) només 

produeixen càrregues de succió sobre la coberta, per tant, càrregues ascendents.  

 

 

 

 

Figura J.3: Càrrega de vent transversal sobre la coberta per la combinació 1, 
“Vent 1” del programa  informàtic 

Figura J.4: Càrrega de vent transversal sobre la coberta per la combinació 2, 
“Vent 2” del programa informàtic 
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Per seguir un criteri conservador i a favor de la seguretat, a l’hora de dimensionar la 

xapa exterior del tancament de coberta, es triarà el valor màxim de la càrrega de vent 

suposant que aquest afecta a tot el dintell. El valor màxim de la càrrega de vent és de 

6,09 kN/m, veure Figura J.3 i Figura J.4. Aquest valor obtingut correspon al valor de la 

càrrega per metre lineal que es té sobre un pòrtic central de l’estructura, per tant, si es 

divideix aquest valor per la separació existent entre pòrtics, que és de 5 m, s’obté un 

valor de càrrega per metre quadrat de coberta de 1,22 kN/m2, o el que és el mateix, 122 

daN/m2. 

Llavors, si es consulta la fitxa tècnica de la xapa exterior (Fitxa 1), s’observa com hi ha 

dues taules de valors màxims admissibles per la separació entre suports en funció de si 

la fixació de la xapa amb l’estructura és al cim o a la vall del nervi de la xapa, Taula J.5 i 

J.6 respectivament (veure Fitxa 1). La més utilitzada industrialment és la fixació del tipus 

vall, per tant, seleccionant aquesta fixació, i sabent que es té un valor de càrrega de 122 

daN/m2 sobre la coberta, un gruix de xapa exterior de 0,80 mm, un gruix de les 

corretges de 2,50 mm i que es vol que la xapa ocupi un tram continu cada tres suports, 

si es consulta la Taula J.6 i s’interpola, s’obté un valor de llum admissible d entre suports 

de: 

 
122 100 2,90

125 100 2,85 2,90

d− −
=

− −

 

 d = 2,86 m 

Cal esmentar que en el càlcul anterior ha estat necessari el gruix de les corretges de la 

coberta i que les característiques i dimensions d’aquests elements es mostren més 

endavant. 

Figura J.5: Càrrega de vent longitudinal sobre la coberta, “Vent 3” del programa informàtic 
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Aquesta llum entre suports és major que la distància que s’ha escollit entre les corretges 

de la coberta (que és de 2.208 mm), per tant, la xapa exterior triada és correcta pel 

disseny de la coberta de la nau industrial. 

Cal comentar que al final de la fitxa tècnica d’aquest model de xapa (Fitxa 1) es poden 

observar uns valors de resistència mínima que han de tenir les fixacions en funció del 

gruix del suport (és a dir, de la corretja) i de la xapa que es fixarà. Observant la Taula 

J.7 de la Fitxa 1, aquest valor de resistència mínima de les fixacions és de 300 daN. Cal 

comentar també, que en la Taula J.8 de la Fitxa 1 es poden observar els valors límit dels 

esforços per fixacions del tipus vall. Segons aquesta taula es té que, per un gruix de 0,80 

mm de la xapa exterior, aquesta pot suportar una càrrega màxima sota un vent normal a 

la coberta de 160 daN/m2, valor superior al valor de càrrega de vent que es té en la nau 

d’estudi, que és de 122 daN/m2. 

També s’ha de preveure la orientació de la xapa metàl�lica exterior. Com ja s’ha 

comentat en el capítol anterior, els nervis de la xapa es posen paral�lels al pla del pòrtic 

seguint el pendent de la coberta, ja que aquesta és la millor orientació per tal que sigui 

possible desaiguar bé la coberta. Esmentar que els canalons que recullen l’aigua pluvial 

estan disposats al llarg de les façanes laterals de la nau, és a dir, paral�lels a la direcció 

longitudinal de la nau industrial. 

J.2.2.2  Càlcul dels rastrells 

Els rastrells són les elements situats entre la xapa interior i la xapa exterior del panell, i 

són els encarregats d’evitar que l’aïllant comprès entre les dues xapes s’aixafi. 

Pels tancament de coberta no és necessari calcular el perfil dels rastrells, ja que s’ha 

decidit col�locar-los allà on hi hagi una corretja de coberta, de manera que els rastrells de 

la coberta només s’encarreguen de transmetre la càrrega però no treballen.  

Gràcies a aquesta disposició dels rastrells, el pes propi de la xapa exterior recau sobre els 

rastrells i aquests transmeten aquesta força sobre les corretges i no sobre la xapa 

inferior (que només és de caire decoratiu). Així doncs, les dues xapes que formen el 

panell no estan mai en contacte pel fet d’haver-hi els rastrells, mantenint així el 

tancament en condicions òptimes. 

Els perfils triats per aquests elements són perfils omega, concretament el OP-40x30x2 

mm del fabricant PERCOSA. On el primer valor correspon al paràmentre A, el segon valor 

correspon al paràmetre B i l’últim és el gruix del rastrell (que correspon al paràmetre e). 
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Al final d’aquest annex (Capítol J.7) es poden consultar les característiques mecàniques 

d’aquest perfil triat i també es poden consultar els paràmetres A, B i e anteriors, (veure 

Fitxa 6). El pes dels rastrells de coberta escollits és de 2,21 kg/m.  

Per últim, només comentar que aquest perfil seleccionat és inferior al que es triarà més 

endavant com a rastrell de les façanes, però s’ha intentat que els dos perfils (tant el 

corresponent als rastrells de la coberta com als de les façanes) tinguessin el mateix 

paràmetre A, ja que d’aquesta manera es té un aïllament de gruix uniforme en tota 

l’estructura de la nau industrial. 

J.2.2.3  Càlcul de la xapa interior 

La xapa interior del panell sandvitx és de caire decoratiu, donat que la xapa exterior ja 

s’ha dimensionat per suportar la sol�licitació de càrrega de vent i neu. 

Aquesta xapa és l’element d’unió entre el tancament de coberta i la resta de l’estructura 

de la nau mitjançant les corretges. El model seleccionat per aquesta xapa interior és el 

mateix que el de la xapa exterior (ACL-39C) però ara amb un gruix de 0,63 mm. S’ha 

escollit el mateix model de xapa perquè d’aquesta manera els nervats entre les dues 

fulles encaixaran. Així doncs, la orientació del nervat de la xapa interior és la mateixa 

que la de la xapa exterior, seguint el pendent de la coberta i facilitant l’evacuació de 

l’aigua pluvial. Si es consulta la Fitxa 1 (fitxa tècnica del perfil ACL-39C) s’observa que el 

pes de la xapa interior escollida és de 6,03 kg/m2. 

Cal comentar que la única càrrega a la que està sotmesa la xapa interior és el pes propi 

de l’aïllant que hi ha entremig de les dues xapes metàl�liques, que és aproximadament 

d’1kg/m2 (és a dir, 0,01 kN/m2). Recordar que el pes de la xapa exterior recau sobre les 

corretges i no sobre la xapa interior, que és decorativa. Així doncs, amb aquesta càrrega 

de 0,01 kN/m2 no és necessari consultar la fitxa tècnica de la xapa escollida, ja que la 

càrrega que ha de suportar és insignificant. De fet, qualsevol model de xapa seria una 

bona opció perquè totes les xapes són capaces de suportar el pes de l’aïllant. 

J.2.2.4  Càlcul de les corretges 

Les corretges són perfils oberts conformats en fred a partir d’una xapa d’acer laminada 

en calent. Les més utilitzades industrialment són les que tenen una secció transversal en 

forma de Z i es fabriquen a mida en quan a la seva longitud i amb diferents possibilitats 

de punxonament per facilitar el muntatge i les unions cargolades d’aquests elements en 

l’obra. En el mercat actual existeixen diferents tipus de corretges segons el seu fabricant.  
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Cal comentar que en el present projecte s’utilitzaran corretges de perfil en Z, tant en les 

corretges de coberta com en les de façana, i les seves característiques mecàniques han 

estat extretes del fabricant HIASA. Al final d’aquest annex s’ha adjuntat la fitxa tècnica 

d’aquests elements, veure Fitxa 2. 

Les corretges de la coberta han d’estar dimensionades per tal de suportar la combinació 

de càrrega més crítica referent al pes propi dels tancaments de coberta (xapa exterior, 

xapa interior i aïllant), juntament amb la càrrega que produeix l’acció del vent i la 

càrrega de neu.  

En un principi es pot pensar que la xapa exterior del panell sandvitx és l’únic element que 

suporta la càrrega de neu i la de vent, però el que succeeix és que quan aquestes 

càrregues actuen sobre la coberta, la xapa exterior descarrega sobre els rastrells, i 

aquests sobre les corretges, produint una càrrega uniformement distribuïda sobre cada 

corretja. Llavors, el primer que s’ha de fer és generar les possibles combinacions de 

càrrega que afecten a la coberta per després dimensionar la corretja pel cas més 

desfavorable. 

Tal i com s’ha calculat en l’Annex A, les càrregues de neu i de vent són 0,57 kN/m2 i 1,22 

kN/m2 (6,09 kN/m dividit per 5 m) respectivament, triant com a càrrega de vent aquell 

valor més desfavorable i considerant que aquest actua en tot el dintell. Recordar que la 

càrrega de vent només és de succió perquè en la coberta de la nau no existeix cap 

càrrega de pressió (veure Figures J.3, J.4 i J.5) 

Les xapes dels panells sandvitx tenen un pes propi de 0,0766 kN/m2 la xapa exterior, i  

0,0603 kN/m2 la xapa interior (veure Fitxa 1). A més a més, l’aïllant té un pes propi de 

0,01 kN/m2 i els rastrells de 2,21 kg/m, que ve a ser el mateix que 0,0221 kN/m 

(consultar Fitxa 6). Com que els rastrells estan col�locats de manera que es té un rastrell 

allà on hi ha una corretja, si es divideix aquest valor càrrega lineal (0,0221 kN/m) per 

l’àrea tributària que cobreix un rastrell (que és igual a la separació entre corretges, és a 

dir, 2.208 mm o 2,208 m) s’obté un valor de càrrega superficial unitària corresponent al 

pes propi del rastrell igual a 0,01 kN/m2. 

Llavors, les combinacions de càrrega que es poden tenir són les que es mostren a 

continuació: 

- Combinació de càrrega de neu i pes propi de la coberta: 

2 2 2[ / ] [ / ] 0,57 [0,0766 0,0603 0,01 0,01] 0,73 /s pQ kN m G kN m kN m+ = + + + + =  
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- Combinació de càrrega de vent i pes propi de la coberta: 

2 2 2[ / ] [ / ] 1, 22 [0,0766 0,0603 0,01 0,01] 1,06 /w pQ kN m G kN m kN m+ = − + + + + = −  

El signe negatiu indica que és una càrrega de succió sobre la coberta, és a dir, una 

càrrega ascendent. 

- Combinació de càrrega de neu, càrrega de vent i pes propi de la coberta: 

2 2 2

2

[ / ] [ / ] [ / ]

0,57 1, 22 [0,0766 0,0603 0,01 0,01] 0, 49 /

s w pQ kN m Q kN m Q kN m

kN m

+ + =

− + + + + = −

 

Observant les possibles combinacions de càrrega que es poden tenir, s’obté que la 

combinació més desfavorable és la que té la càrrega de vent i el pes propi de la coberta 

actuant conjuntament, amb un valor igual a 1,06 kN/m2 en sentit ascendent. Llavors, les 

corretges de coberta han d’estar dissenyades per tal de suportar aquest valor de càrrega. 

A continuació es triarà un perfil de corretja i es comprovarà que realment verifica 

aquesta condició. 

El perfil de corretja seleccionat és un perfil tipus Z-175x2,50. Aquests valors fan 

referència a l’altura i al gruix (en mm) de la secció transversal respectivament. Les 

característiques mecàniques d’aquest perfil, tal i com ja s’ha comentat, es poden 

consultar en la Fitxa 2 adjuntada al final d’aquest annex. 

Si es consulta la Taula J.9 de la Fitxa 2, es pot observar que aquestes corretges tenen un 

pes propi de 5,97 kg/m, que és el mateix que: 

 

10 1
5,97 0,0597

1 1000

kg N kN kN

m kg N m
⋅ ⋅ =

 

Seguidament, coneixent el tipus de corretja, la separació entre els pòrtics de la nau (5 

m) i la distància entre els suports (o sigui entre les corretges de la coberta, 2.208 mm), 

es consulta la Taula J.10 (de la Fitxa 2) i s’obté el valor de la càrrega per unitat de 

superfície que cada corretja és capaç de suportar. En aquesta taula es pot observar com 

la distància de 2.208 mm, que és la distància que es té entre corretges, no hi apareix, de 

manera que s’haurà de trobar una equació lineal que relacioni la càrrega màxima que pot 

suportar cada corretja amb la separació existent entre corretges per tal de determinar 

aquest valor de càrrega per la distància de 2.208 mm. 
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Llavors, considerant una equació lineal qualsevol y a x b= ⋅ +  (on y representa el valor de 

càrrega per unitat de superfície i x és la separació entre corretges) i mitjançant la Taula 

J.10 de la Fitxa 2, es troben els valors dels paràmetres a  i b de la següent manera : 

 Per 1,50 199 1,50x m a b= → = ⋅ +  

 Per 1,75 171 1,75x m a b= → = ⋅ +  

Esmentar que les dades anteriors usades per trobar l’equació de la recta han estat 

extretes de la Taula J.10 (Fitxa 2) per una separació entre pòrtics de 5 m, ja que els 

pòrtics de la nau disten 5 m entre ells. 

Si es resol aquest sistema d’equacions, s’obtenen uns valors de a  i b  de: 

 

112

367

a

b

= −

=  

Llavors, l’equació de la recta queda definida com 112 367y x= − ⋅ + . 

Si en l’equació anterior es substitueix el valor de x per 2.208 mm, s’obté un valor de 

càrrega màxima igual a 119,70 kg/m2, que ve a ser el mateix que: 

 
2 2

10 1
119,70 1,20

1 1000

kg N kN kN

m kg N m
⋅ ⋅ =

 

Com que aquest valor obtingut és superior al valor de la càrrega que realment ha de 

suportar la corretja, que és de 1,06 kN/m2 segons la combinació més desfavorable 

estudiada anteriorment, el perfil de la corretja escollit és adequat per l’estructura. 

J.2.2.5  Càlcul de la càrrega permanent real 

En el programa de càlcul Power Frame© s’ha treballat amb una càrrega permanent 

referent al pes propi de la coberta de valor 0,25 kN/m2, que si es distribueix com una 

càrrega uniformement distribuïda a cadascun dels pòrtics que formen l’estructura, s’obté 

un valor de càrrega lineal de: 

 
2

0,25 5 1, 25 /
kN

m kN m
m

⋅ =  

On 5 m és la separació entre pòrtics. 
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Així doncs, l’objectiu d’aquest apartat és determinar realment el valor de la càrrega 

permanent que produeixen els tancaments i les corretges de coberta sobre l’estructura, i 

comprovar que el valor de 1,25 kN/m que s’ha utilitzat en el dimensionat de l’estructura 

mitjançant el programa de càlcul no és cap valor desorbitat, sinó que és una bona 

aproximació. 

El valor de la càrrega permanent està format per la suma del pes propi del panell 

sandvitx i el pes propi de les corretges de coberta.  

El pes propi de la coberta, és a dir del panell, és la suma del pes propi de la xapa 

exterior, la xapa interior, l’aïllant que hi ha entremig d’elles i els rastrells; per tant es té 

un valor de (veure Fitxa 1 i Fitxa 6): 

2 2 2 2 2[ / ] [ / ] [ / ] [ / ] [ / ]coberta xapa exterior xapa interior aïllant rastrellG kN m G kN m G kN m G kN m G kN m
− −

= + + +  

20,0766 0,0603 0,01 0,01 0,16 /cobertaG kN m= + + + =  

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

de 5 m, el que s’obté és un valor de càrrega lineal uniformement distribuïda sobre cada 

pòrtic de l’estructura de valor: 

2
0,16 5 0,80 /coberta

kN
g m kN m

m
= ⋅ =  

Pel que fa a les corretges, aquestes estan distribuïdes longitudinalment al llarg de la nau 

industrial, per tant, la càrrega del pes propi de les corretges és en una direcció 

perpendicular al pla del pòrtic, de manera que es tenen dues càrregues lineals amb 

diferent direcció (el pes propi de les corretges és perpendicular al pes propi del panell 

calculat anteriorment). Per tenir una idea més visual de com es distribueixen aquestes 

càrregues s’ha adjuntat la Figura J.6, on s’observen les direccions de les càrregues lineals 

de la coberta i de les corretges que es tenen en un dels pòrtics de l’estructura. 
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Per poder sumar dues càrregues lineals, aquestes han de tenir la mateixa direcció. Per 

tant, el que es farà es traslladar la càrrega referent al pes propi de les corretges en la 

direcció paral�lela al pla del pòrtic. 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, el pes propi d’una corretja és de 0,0597 kN/m. Si 

aquest valor de càrrega lineal es multiplica per la separació entre pòrtics, que és de 5 m 

(recordar que el valor de 5 m és perquè és l’àrea tributària que correspon a cada pòrtic 

entremig), el que s’obté és una càrrega puntual sobre un pòrtic de l’estructura de valor 

0,30 kN. Les corretges estan separades entre elles una distància de 2,208 m, per tant, si 

es divideix el valor de la càrrega puntual de 0,30 kN per la separació entre corretges 

(considerant d’aquesta manera l’àrea tributària de cadascuna de les corretges) s’obté 

una càrrega uniformement distribuïda, és a dir, per metre lineal, al llarg d’un pòrtic de 

l’estructura de valor 0,14 kN/m. 

Ara ja es pot sumar el pes propi de la coberta i el de les corretges, perquè ja tenen la 

mateixa direcció. Llavors, la càrrega permanent total que afecta a un pòrtic central de 

l’estructura de la nau és de: 

[ / ] [ / ] [ / ]coberta corretgesg kN m g kN m g kN m= +  

[ / ] 0,8 0,14 0,94 /g kN m kN m= + =  

Aquest valor de càrrega lineal és el que s’hauria de comparar amb el valor introduït en el 

programa de càlcul, que és de 1,25 kN/m, però s’ha de preveure que en un futur 

immediat a la construcció de la nau es duran a terme les instal�lacions pertinents, com 

ara el sistema d’il�luminació elèctrica, el sistema de ventilació, etc. de manera que 

aquestes instal�lacions també provocaran una càrrega permanent sobre l’estructura que 

Figura J.6: Distribució de càrregues del pes propi de la coberta i de les corretges 
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s’ha de considerar.  

Llavors, es suposa que el conjunt de les instal�lacions provoca una càrrega superficial en 

la coberta de la nau de valor 6 kg/m2 (o el que és el mateix, 0,06 kN/m2). 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 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= + + =  

Com ja s’ha comentat, el valor que s’ha utilitzat en el programa de càlcul ha estat de 

1,25 kN/m. Per tant, observant el valor que s’acaba de calcular, s’arriba a la conclusió 

que el valor suposat de càrrega permanent (1,25 kN/m) que s’ha utilitzat per 

dimensionar l’estructura de la nau és un valor raonable. 

J.2.3  Tancaments laterals 

Els tancaments laterals fan referència als tancaments de la façana de la nau industrial. 

Com ja s’ha comentat anteriorment, per les façanes s’utilitzen també panells tipus 

sandvitx amb la seva corresponent xapa exterior, xapa interior, rastrells i aïllant. Tot 

seguit es mostra la Figura J.7 per tenir una idea de com és la distribució dels diferents 

elements que formen els tancaments laterals. Destacar que en la figura següent hi falten 

les corretges de façana en disposició horitzontal al llarg de la direcció longitudinal de la 

nau i perpendiculars als rastrells. 
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Abans de dimensionar els tancaments de les façanes laterals és important recordar com 

s’han distribuït les corretges en aquestes, ja que precisament els tancaments laterals van 

units a les corretges. La distribució concreta d’aquestes corretges es veurà més endavant 

en el Capítol J.2.3.4, però per tal de dimensionar les xapes del panell sandvitx, es 

recorda que la distància màxima entre les corretges de les façanes laterals és de 2,25 m, 

i per tant, és aquesta la que es pren per dur a terme els càlculs següents.  

J.2.3.1 Càlcul de la xapa exterior 

De la mateixa manera que s’ha fet per la coberta, l’elecció de les xapes del panell 

sandvitx de la façana depèn del disseny escollit per cadascuna de les xapes. Recordar 

que aquestes poden complir diverses funcions, bé de caire decoratiu o bé sotmeses a una 

sol�licitació de càrrega determinada. El criteri que s’ha seleccionat ha estat el de 

considerar que la xapa exterior és la que treballa, i la interior actua només com una 

parament decoratiu. 

Llavors, les fulles exteriors dels panells sandvitx de les façanes laterals han d’estar 

dimensionades per suportar correctament les càrregues de vent, ja siguin de succió o de 

pressió. El fabricant utilitzat és el mateix que s’ha fet servir pels tancaments de la 

coberta, ACIEROID, i concretament s’ha escollit el perfil DANUBIO (de gruix 0,63 mm), ja 

que és dels més adequats per tancaments verticals, amb un pes propi de valor 0,0612 

kN/m2. La fitxa corresponent a aquest perfil s’ha adjuntat al final del present annex com 

la Fitxa 3.  

Per altra banda, si es consulta l’Annex A, s’observa que quan el vent actua 

transversalment a l’edifici de la nau (“Vent 1” i “Vent 2”) els tancaments laterals estan 

Figura J.7: Disposició dels elements del panell sandvitx en la façana de la nau industrial 
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sotmesos a una càrrega de pressió al pilar de la dreta, de valor de 3,16 kN/m, i a una 

càrrega de succió al pilar de l’esquerra, de valor 1,35 kN/m (veure Figura J.8)(es recorda 

que la referència és des d’un observador situat a l’interior de la nau mirant cap a la 

sortida). Destacar que tant en la combinació de “Vent 1” com en la de “Vent 2” (vents 

transversals a la nau) la càrrega de vent a les façanes és la mateixa, en canvi, quan el 

vent actua longitudinalment a la nau (“Vent 3”), es té una succió en els dos tancaments 

laterals de valor 3,73 kN/m. Aquests valors es poden comprovar en les figures que es 

presenten a continuació, Figura J.8 i Figura J.9. 

 

 

 

 

Segons les figures anteriors (Figures J.8 i J.9), el cas més desfavorable pel que fa a la 

càrrega de pressió sobre les façanes laterals és la de 3,16 kN/m, ja que és la única 

càrrega de pressió que es té. En canvi, la càrrega de succió més desfavorable és la de 

3,73 kN/m (corresponent al vent longitudinal), així doncs, com que sempre es 

dimensiona pel cas més desfavorable, la càrrega de succió que ha de suportar la xapa 

exterior de les façanes laterals és de 3,73 kN/m. 

Figura J.8: Vent transversal sobre les façanes laterals de l’estructura de la nau (“Vent 1” i “Vent 2”) 

Figura J.9: Vent longitudinal sobre les façanes laterals de l’estructura de la nau (“Vent 3”) 
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Primerament es comprova que la xapa exterior escollida (DANUBIO de gruix 0,63 mm) 

suporta correctament la càrrega de pressió. Tal i com s’acaba de dir, la força de pressió 

màxima produïda pel vent transversal pren un valor de 3,16 kN/m. Si aquest valor es 

divideix per la separació existent entre els diferents pòrtics de la nau, que és 5 m, s’obté 

un valor de càrrega superficial de: 

  
2

1
3,16 0,632

5

kN kN

m m m
⋅ =  

Que és el mateix que: 

2 2
0,632 100 63,2

1

kN daN daN

m kN m
⋅ =  

Llavors, consultant la Taula J.13 (de la Fitxa 3) per un tram doble (ja que la xapa tindrà 

continuïtat durant tres suports), amb un gruix de 0,63 mm i una separació màxima entre 

suports (corretges) de 2,25 m, s’obté que el valor de la càrrega màxima admissible de 

pressió és de 187 daN/m2.  

Així doncs, el valor de la càrrega superficial de pressió que pot suportar la xapa exterior 

(187 daN/m2) és superior al valor de la càrrega de pressió aplicada sobre la xapa (63,2 

daN/m2), per tant, el model de xapa escollit és adequat per suportar la força de pressió 

que es té deguda al vent transversal. 

Ara resta comprovar si el model de xapa seleccionat suporta correctament la força de 

succió màxima que sofreix l’estructura de la nau. Tal i com ja s’ha comentat, la càrrega 

màxima de succió és de 3,73 kN/m (Figura J.8 i J.9), i és la que correspon al vent 

longitudinal. Si es divideix aquest valor de càrrega lineal per la separació entre pòrtics (5 

m), es té una càrrega superficial de valor 0,746 kN/m2, o el que és el mateix, 74,60 

daN/m2. 

Així doncs, si es torna a consultar la Taula J.13 (de la Fitxa 3) per un tram doble (ja que 

la xapa tindrà continuïtat durant tres suports), un gruix de 0,63 mm i una separació 

màxima entre suports (corretges) de 2,25 m, s’obté que el valor de la càrrega màxima 

admissible de succió és de 217 daN/m2.  

En aquest cas, com que aquest valor obtingut (217 daN/m2) és superior al que realment 

es té aplicat sobre la xapa exterior (74,60 daN/m2), el model seleccionat també és apte 

per suportar la màxima força de succió que es té deguda al vent longitudinal. 
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En conclusió, el model seleccionat per la fulla metàl�lica exterior dels tancament laterals 

és adequat pel disseny de l’estructura. 

J.2.3.2 Càlcul dels rastrells  

Quan s’han estudiat els rastrells de la coberta, s’ha vist que aquests estaven col�locats en 

paral�lel a les corretges de la coberta i superposats a aquestes, de manera que aquests 

no treballaven, sinó que només eren els elements encarregats de transmetre les 

càrregues provinents de la xapa exterior a les corretges de la coberta. En canvi, els 

rastrells de les façana laterals de la nau han d’estar dissenyats per tal de suportar 

correctament les càrregues de vent a les que poden estar sotmesos, i en concret, a la 

combinació de càrrega de vent més desfavorable. Això és degut a què, en aquest cas, els 

rastrells no són paral�lels a les corretges de la façana sinó que són perpendiculars a 

aquestes, i per tant treballen. 

En les Figures J.8 i J.9 anteriors, s’ha pogut veure com la combinació de càrrega de vent 

més desfavorable a les façanes correspon a la combinació on actua el vent longitudinal 

sobre l’estructura de la nau, provocant unes succions en les façanes laterals de valor 

3,73 kN/m. Esmentar que per dimensionar els rastrells no es distingeix entre pressions i 

succions a les façanes, simplement es dimensiona pel valor de la càrrega de vent més 

gran en valor absolut, que és de 3,73 kN/m. 

Aquest valor de 3,73 kN/m correspon a una càrrega lineal que actua en un dels pòrtics 

centrals de l’estructura, per tant, si es divideix aquest valor per la separació entre dos 

pòrtics consecutius que és de 5 metres, s’obté una càrrega per metre quadrat de façana 

de valor 0,75 kN/m2.  

Per altra banda, els rastrells que s’han triat per les façanes laterals són un perfil omega, 

concretament el OP-40x40x2 (veure Fitxa 6, Taula J.23), i s’han distribuit de manera que 

es tenen cinc rastrells entre dos pòrtics consecutius, dos coincidents amb els pilars dels 

pòrtics i tres uniformement repartits entre ells, tenint-los així separats 1,25 metres entre 

ells (5m entre pòrtics / 4 espais entre rastrells = 1,25m). Una vegada es té la distribució 

dels rastrells en la façana, ja es pot determinar el valor de la càrrega lineal a la que està 

sotmès cada rastrell. Això s’aconsegueix multiplicant el valor de 0,75 kN/m2 (que és la 

càrrega per unitat de superfície que es té en la façana deguda al vent longitudinal) per 

l’àrea tributària que cobreix cadascun dels rastrells, que és de 1,25 metres, obtenint així 

un valor de 0,94 kN/m. Tot seguit s’adjunta una figura on es pot observar la distribució 

dels rastrells entre un tram de façana comprès entre dos pòrtics consecutius, Figura J.10.  
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Un cop determinada la càrrega lineal a la que està sotmès cada rastrell de la façana 

lateral, cal comprovar si el perfil seleccionat per aquest element és un perfil adequat per 

la sol�licitació de càrrega que es té.  

Els rastrells estan disposats en vertical al llarg de la façana de la nau industrial i es 

considera que estan articulats amb les corretges de façana. Aquesta distribució es pot 

assimilar a l’estudi d’una biga recolzada sobre suports, on aquests suports serien les 

corretges, veure Figura J.11.  

 

 

Amb l’ajuda de la figura anterior es pot determinar el moment flector de càlcul d’una biga 

recolzada entre dos suports com 21

8
rastrellq d⋅ ⋅ , on rastrellq  és la càrrega lineal a la que està 

sotmès el rastrell (que és de 0,94 kN/m) i d  correspon a la distància màxima que es 

Figura J.10: Distribució dels rastrells entre dos pòrtics consecutius de la nau industrial 

 

Figura J.11: Determinació del moment màxim en el rastrell de façana 
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pugui tenir entre dos suports consecutius (que és de 2,25 metres, ja que és la distància 

màxima entre les corretges de la façana). Llavors, el valor d’aquest moment flector és 

de: 

2 21 1
0,94 2,25 0,59

8 8
rastrell rastrellM q d kNm= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =  

Per altra banda, el moment flector de disseny del rastrell es determina com el producte 

del moment resistent d’aquest pel límit elàstic del material d’aquest, és a dir: 

,rastrell Rd rastrell yM W f= ⋅  

Si es consulta la Fitxa 6, Taula J.23, adjuntada al final del present annex, es por veure 

com pel perfil de rastrell escollit (OP-40x40x2) s’obté un valor de Wrastrell de 3,44 cm3. Cal 

comentar que es treballa amb aquest valor, corresponent a l’eix x de la figura de la Fitxa 

6, degut a la orientació dels rastrells en la façana. Esmentar que els rastrells estan 

col�locats de manera que l’acció del vent en les façanes laterals provoca un vinclament 

del rastrell segons l’eix x, ja que la longitud B (paràmetre característic del rastrell) queda 

paral�lela a la direcció longitudinal de la nau. 

Llavors, coneixent el valor del moment resistent del rastrell i sabent que el límit elàstic 

del rastrell és igual a 275 N/mm2, si es substitueixen els valors en l’expressió anterior 

s’obté un valor del moment flector de disseny igual a: 

3 2

,

3

, ,

/

3,44 10 275 946.000 0,946

rastrell Rd rastrell y

rastrell Rd rastrell Rd

M W mm f N mm

M Nmm M kNm

   = ⋅ =   

= ⋅ ⋅ = → =

 

Es pot veure com el valor del moment flector de disseny (0,946 kNm) és major que el 

moment flector de càlcul aplicat sobre el rastrell (0,59 kNm), per tant, el perfil 

seleccionat pels rastrells de les façanes laterals és adequat. 

J.2.3.3  Càlcul de la xapa interior 

Cal recordar que la fulla interior del panell sandvitx de les façanes laterals de la nau 

industrial és només de caire decoratiu, ja que la xapa que realment treballa és la de 

l’exterior, tal i com ja s’ha explicat anteriorment. 

Actualment, els perfils més utilitzats per les xapes interiors dels panells sandvitx de 

façana són els perfils formats per xapes metàl�liques amb petites perforacions, de 
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manera de ofereixen una bona insonorització en tota l’estructura. El catàleg que s’ha 

consultat en l’elecció de la xapa interior ha estat el del fabricant ACIEROID, seleccionant 

el perfil ACL-40SPH. Cal comentar que la fitxa tècnica d’aquest perfil s’ha ajuntat al final 

d’aquest annex com a Fitxa 4.  

El gruix de la xapa seleccionat ha estat de 0,63 mm (el mínim del fabricant Acieriod), ja 

que aquesta xapa no està sotmesa a cap càrrega significativa que l’obligui a tenir un 

gruix superior. Tal i com es pot consultar en la Taula J.14 (de la Fitxa 4), aquest model té 

un pes propi de 6,18 kg/m2, o el que és el mateix, 0,0618kN/m2. 

Per altra banda, el pes propi de l’aïllant que es col�loca entremig de les dues xapes dels 

tancaments verticals es considera que és de 0,01 kN/m2 aproximadament, ja que és d’un 

material de llana mineral. El pes d’aquest aïllant recau sobre el mur de totxana però, com 

que es tant insignificant, no es contempla. 

Finalment, per la xapa interior dels tancaments laterals de la nau industrial no es 

necessari consultar la fitxa tècnica de la xapa interior escollida per comprovar si aquesta 

és adequada per l’estructura, ja que no suporta cap càrrega important, de fet tots els 

models serien adequats en el disseny d’aquesta xapa. 

J.2.3.4  Càlcul de les corretges 

En un bon principi es pot pensar que les corretges de la façana estan sotmeses a 

càrregues insignificants, però igual com passava amb els tancaments de la coberta, les 

corretges de la façana de la nau industrial han d’estar dissenyades per tal de suportar 

correctament la càrrega de vent, ja que la xapa exterior del panell sandvitx descarrega 

sobre aquestes quan actua l’acció del vent. Aquest valor de càrrega de vent, pel qual es 

dimensionaran les corretges, serà el valor més desfavorable en quan a la pressió o succió 

que es pugui produir sobre les façanes de la nau, de la mateixa manera que s’ha fet per 

dimensionar els rastrells. Recordar que els valors de les càrregues de vent es consulten 

en l’Annex A. 

El perfil que s’ha escollit per les corretges de la façana de la nau també és del tipus Z 

però, donat que no hauran de suportar tanta càrrega, s’escollirà un model inferior que el 

triat per la coberta (Z-150x2,5). 

Abans de comprovar les corretges escollides, cal determinar la disposició d’aquestes en la 

façana de l’estructura en funció d’altres elements existents en les façanes. 
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Com ja s’ha comentat en la memòria, les façanes laterals del primer i l’últim pòrtic de 

l’estructura de la nau es troben arriostrades segons dues creus de Sant Andreu, això 

implica que, just en el punt mig de la longitud total del pilar, s’haurà de col�locar una 

corretja per tal de que aquesta coincideixi amb el punt mig arriostrat.  

Per altra banda, es recomanable evitar tot tipus de corrosió entre l’estructura metàl�lica i 

el terreny, la vegetació, etc. per aquest motiu, en la part inferior de tot el perímetre de la 

nau industrial es construirà un petit mur de totxana per evitar el contacte directe entre 

els panells metàl�lics i el sòl. Així doncs, a la part superior d’aquest mur també es 

col�locarà una corretja, ja que és la que fixarà el panell que la paret de totxana té per 

sobre seu, d’aquesta manera el panell no recau directament sobre el mur de totxana. 

Finalment, la resta de les corretges es situaran uniformement distribuïdes al llarg de la 

façana de la millor manera possible, tenint així una distribució de les corretges de façana 

tal i com es mostra en la Figura J.12. Esmentar que en aquesta figura s’hi mostra la 

distribució de les corretges al llarg de tres pòrtics consecutius de la nau industrial i no de 

tota la façana lateral. 

 

 

La distribució s’ha fet de tal manera que entre corretges hi ha una separació màxima de 

2,25 m. En la Figura J.12 es pot observar també l’alçada del mur de totxana, que s’ha 

fixat a 900 mm. 

Un cop feta la distribució de les corretges, es procedeix a comprovar que el perfil de 

corretja escollit suporta correctament la sol�licitació de càrrega a la que està sotmesa. 

Figura J.12: Alçat d’un tram de la façana de la nau on es pot apreciar la 
distribució de les corretges 



Tancaments de la nau industrial i de l’edifici d’oficines   29 

 

Si s’agafa el valor de la càrrega de vent més desfavorable que actua sobre els 

tancaments laterals (3,73 kN/m) (veure Figures J.8 i J.9), i es divideix per la separació 

existent entre pòrtics, 5 m, s’obté un valor de càrrega superficial de valor 0,75 kN/m2, 

que és la que han de suportar les corretges. 

Recordar que les corretges de façana escollides són del fabricant HIASA. Concretament, 

el perfil seleccionat és el Z-150x2,50, on 150 és l’altura i 2,50 és el gruix de la secció 

transversal de la corretja en mm. Per més informació consultar la fitxa tècnica de les 

corretges a la Fitxa 2 adjuntada al final del present annex. 

En la Taula J.10 de la Fitxa 2, adjuntada al final del present annex, es troben els valors 

de la càrrega màxima admissible que pot arribar a suportar una corretja d’aquest tipus 

en funció de la separació entre pòrtics i també de la separació entre corretges. En el cas 

que s’estudia, se sap que la separació màxima entre les corretges de les façanes és de 

2,25 m (veure Figura J.12 anterior), però aquest valor exacte no apareix a la Taula J.10 

(de la Fitxa 2), per tant, es buscarà una equació lineal que relacioni la càrrega màxima 

que pot suportar la corretja escollida amb la separació entre corretges. 

Si es considera una equació lineal qualsevol y a x b= ⋅ + , on y representa el valor de 

càrrega per unitat de superfície, i x és la separació entre corretges, els valors dels 

paràmetres a  i b es troben com: 

 Per 1,50 148 1,50x m a b= → = ⋅ +  

 Per 1,75 127 1,75x m a b= → = ⋅ +  

Esmentar que les dades anteriors usades per trobar l’equació de la recta han estat 

extretes de la Taula J.10 (Fitxa 2) per una separació entre pòrtics de 5 m, ja que els 

pòrtics de la nau disten 5 m entre ells. 

Si es resol aquest sistema d’equacions, s’obtenen uns valors de a  i b de: 

84

274

a

b

= −

=

 

Llavors, l’equació de la recta queda definida com 84 274y x= − ⋅ + . 

Si en l’equació anterior es substitueix el valor de x per 2,25 m (separació entre les  

corretges de la façana), s’obté que el valor de la càrrega màxima que pot suportar una 
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corretja del tipus escollit és igual a 85 kg/m2, que ve a ser el mateix que: 

2

2

10 1
85 0,85 /

1000

kg N kN
kN m

m kg N
⋅ ⋅ =  

Com que aquest valor obtingut és superior al valor de la càrrega que realment ha de 

suportar la corretja segons la combinació més desfavorable de la càrrega de vent, que és 

de 0,75 kN/m2, aquest perfil de corretja és adequat per l’estructura. 

J.2.3.5  Càlcul de la càrrega permanent real 

A continuació es calcula la càrrega permanent real que es té en les façanes de 

l’estructura de la nau. 

El valor de la càrrega permanent real dels tancaments laterals és la suma del pes propi 

del panell sandvitx i el pes propi de les corretges. 

La càrrega permanent corresponent al panell, és aquella que té en compte el pes propi 

de la xapa exterior, el de la xapa interior, el de l’aïllant i el pes propi del rastrell.  

Segons la Fitxa 6, Taula J.23, el perfil del rastrell triat per les façanes laterals té un pes 

propi igual a 2,34 kg/m, que és el mateix que 0,0234 kN/m. Els rastrells estan separats 

entre ells 1,25 metres, de manera que si es divideix el valor del pes propi d’aquests entre 

la separació de 1,25 metres, s’obté un valor de càrrega per metre quadrat de façana 

igual a 0,02 kN/m.  

Pel que fa las pesos propis de la resta d’elements, es recorda que ja han estat 

determinats en apartats anteriors. Per tant, es té: 

2 2 2 2 2

int[ / ] [ / ] [ / ] [ / ] [ / ]pannell xapa exterior xapa erior aïllant rastrellG kN m G kN m G kN m G kN m G kN m
− −

= + + +  

2 2[ / ] 0,0612 0,0618 0,01 0,02 0,153 /pannellG kN m kN m= + + + =  

Si ara es multiplica aquest valor de càrrega superficial per la separació entre pòrtics 

(5m), s’obté una càrrega per metre lineal sobre el pòrtic de valor 0,77 kN/m. 

Pel que fa a les corretges de la façana, tal i com es pot veure en la Taula J.9 (de la Fitxa 

2), tenen un pes propi de 0,0531 kN/m. De la mateixa manera que s’ha fet per les 

corretges de la coberta, es desitja traslladar aquesta càrrega (que és al llarg de la 

corretja) al pla del pòrtic per poder-la sumar al pes propi del panell. Per això es 
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multiplica el valor de 0,0531 kN/m per la separació entre pòrtics (que és de 5 m) i 

després es divideix per la separació entre suports, és a dir, entre corretges (que és 2,25 

m), obtenint així una càrrega lineal uniformement distribuïda per metre lineal de pòrtic 

de valor 0,12 kN/m. 

Llavors, el pes propi dels tancaments laterals, tenint en compte el panell i les corretges, 

és de: 

[ / ] 0,77 0,12 0,89 /g kN m kN m= + =  

Cal comentar que aquesta càrrega permanent dels tancaments laterals no s’ha tingut en 

compte en el programa de càlcul, ja que aquest pes recau totalment sobre el mur de 

totxana, podent-lo menysprear en el Power Frame©. 

J.2.4  Tancaments frontals 

A continuació s’estudien el que són els tancaments frontals de la nau industrial, tant en  

la façana principal com en la posterior. En aquest apartat es descriuran els elements que 

formen aquestes façanes però no es dimensionaran, ja que les corretges i els tancaments 

d’aquestes dues façanes no suporten la càrrega de vent sinó que són els arriostraments 

del primer i l’últim pòrtic els que absorbeixen aquesta càrrega. El càlcul dels 

arriostraments es pot consultar en l’Annex L, corresponent al càlcul de la nau industrial 

en tres dimensions. 

Així doncs, els elements de les dues façanes frontals seran iguals que els de les façanes 

laterals per raons d’estètica i per assegurar la continuïtat. A continuació es descriuen les 

corretges i el panell sandvitx de les façanes frontals. 

Les corretges són del tipus Z-150x2,50 distribuïdes de la mateixa manera que les de les 

façanes laterals (veure Figura J.12). Recordar que no s’ha realitzat cap càlcul referent a 

la càrrega que suporten aquestes corretges de les façanes frontals, ja que la càrrega a la 

que poden estar sotmeses (que és la pressió i/o succió produïda pel vent longitudinal de 

la nau) ja la suporten els arriostraments, tant de coberta com de façana, i uns elements 

anomenats hastials, tal i com es pot veure en l’Annex L. Aquests hastials s’encarreguen 

de rigiditzar el tancament frontal davant l’acció del vent que actua en la façana principal i 

posterior de la nau.  

Per altra banda, el panell tipus sandvitx d’aquestes façanes està format per una xapa 
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interior, una xapa exterior, un aïllant (situat entremig de les dues xapes) i uns rastrells 

encarregats d’evitar que s’aixafi l’aïllant. Les xapes exterior i interior d’aquestes façanes 

són del model DANUBIO amb un gruix de 0,63 mm, i ACL-40SPH de gruix 0,63 mm 

respectivament (igual que les de la façana lateral). L’aïllant utilitzat és també de llana de 

roca mineral, ja que d’aquesta manera es té un aïllament uniforme en tota la nau. Per 

últim, pel que fa als rastrells utilitzats, també són el mateix model que els de les façanes 

laterals, perfils omega OP-40x40x2. Així doncs, com que tots els elements que composen 

el panell sandvitx i les corretges són exactament els mateixos que els de les façanes 

laterals, el pes propi dels tancaments de cadascuna de les façanes frontals és igual al 

determinat anteriorment per les façanes laterals, és a dir, 0,89 kN/m. 

Cal comentar que aquesta càrrega permanent dels tancaments laterals no s’ha tingut en 

compte en el programa de càlcul, ja que aquest pes recau totalment sobre el mur de 

totxana, podent-lo menysprear en el Power Frame©. 

Per últim, per tenir una visualització més completa d’aquestes façanes frontals es convida 

al lector a consultar l’Annex M, corresponent als plànols de la nau industrial.
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J.3  TANCAMENTS DE L’EDIFICI D’OFICINES 

J.3.1  Introducció 

De la mateixa manera que s’ha fet per la nau industrial, l’edifici dedicat a ús 

administratiu (com és l’edifici d’oficines d’aquest projecte) ha d’estar dimensionat i 

dissenyat correctament per tal que compleixi les verificacions de resistència, estabilitat i 

deformacions establertes pel CTE, i a més a més, perquè tingui uns tancaments adequats 

de manera que garanteixi un bon acabat superficial de l’estructura. Per aquest motiu el 

present capítol es centra en la determinació de les càrregues a les que estan sotmesos 

els tancaments de l’estructura, així com també dels models òptims dels elements que 

integren els tancaments segons els catàlegs dels fabricants.  

Tal i com s’ha vist en el capítol anterior, actualment existeixen dos tipus de panells per 

tancaments industrials. Un d’ells és el panell tipus deck, utilitzat bàsicament per cobertes 

planes, i l’altre és el panell tipus sandvitx, utilitzat per cobertes que tinguin una certa 

inclinació en la coberta.  

Com ja s’ha comentat en la memòria, la coberta de l’edifici d’oficines és plana, de 

manera que es podria utilitzar un panell tipus deck, però, per seguir un únic criteri de 

construcció tant per la nau industrial com per l’edifici d’oficines, s’utilitzarà també el 

panell tipus sandvitx en els tancaments de l’edifici d’oficines.  

La característiques i funcions dels diferents elements que integren un panell tipus 

sandvitx ja s’han descrit en el capítol anterior, és per això que a continuació es 

determinaran els perfils per cadascun d’aquests elements, començant pels tancaments de 

coberta i seguint pels tancaments de la façana. 

Per últim, cal comentar que, a diferència de la nau industrial, la primera planta de l’edifici 

d’oficines s’ha construït mitjançant un encofrat perdut, provocant una sobrecàrrega d’ús 

en el dintell inferior de l’estructura que cal considerar. Més endavant ja es veurà en detall 

aquest model d’encofrat.   

J.3.2  Tancaments de coberta 

Seguidament es mostra com s’han dimensionat els diferents elements que integren els 

tancament de coberta, detallant primerament com s’ha realitzat la distribució de les 
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corretges al llarg de la coberta de l’edifici d’oficines. 

La coberta de l’edifici d’oficines té una llum de 8 metres i s’ha decidit fer una distribució 

uniforme de les corretges, de manera que s’han col�locat 5 corretges separades 2 metres 

entre elles, tal i com s’observa en la Figura J.13.  

 

 

J.3.2.1  Càlcul de la xapa exterior 

Tal i com s’ha vist en l’estudi dels tancaments de la nau industrial, en funció del disseny 

escollit per cadascuna de les xapes del panell sandvitx, aquestes poden complir diverses 

funcions, bé de caire decoratiu o bé sotmeses a una sol�licitació de càrrega determinada. 

El criteri que s’ha triat ha estat el mateix que l’utilitzat per la nau industrial, fent que 

treballi la xapa exterior i la xapa interior faci només de parament decoratiu. Llavors, la 

xapa exterior de la coberta ha d’estar dimensionada per tal de suportar les accions 

exteriors a l’estructura, que són la càrrega de neu i la càrrega de vent. 

Per determinar el perfil de la xapa exterior del tancament de coberta cal consultar els 

catàlegs que ofereixen els diferents fabricants. El catàleg utilitzat en el present projecte 

per les xapes del panell sandvitx és el del fabricant ACIEROID. Cal comentar que no totes 

les xapes d’aquest catàleg són vàlides per tancaments exteriors, de manera que l’elecció 

ve condicionada pel fet que la xapa ha d’estar preparada per tal d’estar a la intempèrie i 

ha de suportar la sol�licitació de càrrega que es té. Per aquest motiu, i per tal de donar 

uniformitat en el disseny dels tancaments, s’escull la xapa ACL-39C (de gruix 0,8 mm), 

igual com s’ha fet per la nau industrial.  

Figura J.13: Distribució de les corretges i altres elements en l’edifici d’oficines 
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Segons la Taula J.1 de la fitxa tècnica de la xapa ACL-39C (Fitxa 1), aquesta xapa (de 

gruix 0,80 mm) té un pes propi de 7,66 kg/m2. Per altra banda, si es consulta la Fitxa 1 

es pot observar com, segons el sentit de la càrrega que actua sobre la xapa, es 

distingeixen dos casos, el de les càrregues ascendents i el de les càrregues descendents. 

Així doncs, la càrrega de neu que actua sobre la coberta de l’edifici d’oficines es tractarà 

com una càrrega descendent, i la càrrega de vent, segons es tingui pressió o succió sobre 

la coberta, es considerarà com una càrrega descendent o ascendent respectivament. 

Tal i com ja s’ha calculat en l’Annex A, la càrrega de neu que actua sobre la coberta de 

l’edifici d’oficines és de 0,57 kN/m2, o el que es el mateix, 57 daN/m2. 

A continuació s’estudia la càrrega de vent amb els valors calculats també en l’Annex A 

del present projecte. Primerament s’analitza el vent transversal a l’estructura  (“Vent 1” i 

“Vent 2”) representats en les Figures J.14 i J.15 respectivament. En la Figura J.14 (que 

correspon al “Vent 1”) es pot observar com la coberta de l’edifici d’oficines està sotmesa 

a una càrrega de succió, en canvi, en la Figura J.15 (que correspon al “Vent 2”) es pot 

observar com el dintell superior està sotmès a succió, en la part esquerra de la figura, i 

també a pressió, en la part dreta de la figura. Finalment, s’estudia el vent longitudinal a 

l’estructura (“Vent 3” i “Vent 4”) representats en les Figures J.16 i J.17. En aquest cas es 

té que la coberta està sotmesa a una càrrega de pressió constant en la combinació de 

“Vent 3” i a una càrrega constant de succió en la combinació de “Vent 4”. 

       

 

Figura J.14: Càrrega de vent transversal  
“Vent 1” del programa informàtic 

Figura J.15: Càrrega de vent transversal  
“Vent 2” del programa informàtic 
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Primerament es comprova la xapa exterior del panell sandvitx que suporti les càrregues 

descendents. Per això cal determinar la càrrega de vent a pressió (càrrega descendent) 

més desfavorable i sumar-la a la càrrega de neu. Així doncs, actuant sempre a favor de 

la seguretat, es treballarà amb el màxim valor de la càrrega de pressió sobre la coberta 

considerant que aquesta actua uniformement sobre tot el dintell. Observant les figures 

anteriors s’obté que aquest valor és de 0,35 kN/m. Llavors, si es divideix aquest valor de 

càrrega lineal per la separació entre els pòrtics de l’estructura, que és de 2,50 m, s’obté 

un valor de càrrega superficial de 0,14 kN/m2, que és el mateix que 14 daN/m2. 

Així doncs, el valor de la càrrega vertical màxima en sentit descendent que actua sobre la 

coberta de l’edifici d’oficines és la suma de la càrrega de neu (57 daN/m2) i del valor de 

la pressió màxima del vent (14 daN/m2), o sigui 71 daN/m2.  

Esmentar que s’ha cregut convenient que els panells de la coberta tinguessin continuïtat 

al llarg de tres corretges, és a dir, un mateix panell estarà recolzat en tres suports, on els 

suports són les corretges de l’estructura. Per tant, sabent que la càrrega descendent total 

a suportar és de 71 daN/m2, que es té trams de tres suports i que la xapa té un gruix de 

0,80 mm; si es consulta la Taula J.4 (de la Fitxa 1), s’obté que el valor de la llum 

màxima admissible entre suports és de 2,90 m. D’aquesta manera es comprova que la 

distribució que s’ha triat per les corretges de la coberta de l’edifici d’oficines és correcta, 

ja que entre elles estan separades una distància de 2 m, distància inferior a la màxima 

permesa (2,90 m). 

A continuació es farà la comprovació de que la xapa escollida suporta correctament les 

càrregues ascendents. Per fer aquesta comprovació s’han de consultar les figures 

anteriors i determinar, entre les quatre combinacions de vent existents, el màxim valor 

de la càrrega de succió que es té sobre la coberta. Seguint un criteri conservador, es 

Figura J.16: Càrrega de vent longitudinal 
“Vent 3” del programa informàtic 

Figura J.17: Càrrega de vent longitudinal  
“Vent 4” del programa informàtic 
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considerarà que el valor màxim de la força de succió que es té en la coberta (2,11 kN/m) 

està aplicat al llarg de tot el dintell superior. Si aquest valor, tal i com s’ha fet 

anteriorment, es divideix entre la separació existent entre pòrtics, que és de 2,50 m, 

s’obté un valor de càrrega per metre quadrat de coberta de valor 0,84 kN/m2, que és el 

mateix que, 84 daN/m2.  

Llavors, si es consulta la Fitxa 1 per càrregues ascendents, s’observa que hi ha dues 

taules de llums màximes admissibles en funció de si la fixació de la xapa amb l’estructura 

és al cim o a la vall del nervi de la xapa (Taula J.5 i J.6 respectivament). La més 

utilitzada industrialment és la fixació del tipus vall, per tant, seleccionant aquesta fixació, 

juntament amb un valor de càrrega ascendent sobre la coberta de 84 daN/m2, un gruix 

de la xapa exterior de 0,80 mm, un gruix de les corretges de 2 mm i un tram continu de 

panell recolzat cada tres suports, s’obté un valor de llum admissible entre suports (d), 

interpolant amb els valors de la Taula J.6, de: 

 
84 75 2,90

100 75 2,90 2,90

d− −
=

− −

 

 d = 2,90 m 

Cal esmentar que en el càlcul anterior ha estat necessari el gruix de les corretges de la 

coberta i que les característiques i dimensions d’aquests elements es mostren més 

endavant. 

Aquesta llum entre suports és major que la distància que es té entre les corretges de 

l’estructura, que és de 2 m, per tant, aquest perfil seleccionat per la xapa exterior és 

correcta pel disseny de la coberta. 

Cal comentar que al final de la fitxa tècnica d’aquest model de xapa (Fitxa 1) es poden 

observar uns valors de resistència mínima que han de tenir les fixacions en funció del 

gruix del suport i de la xapa que es fixarà. Llavors, segons la Taula J.7, aquest valor de 

resistència mínima de les fixacions és de 300 daN. Cal comentar també, que en la Taula 

J.8 es poden observar els valors límit dels esforços per fixació del tipus vall. Segons 

aquesta taula es té que per un gruix de 0,80 mm de la xapa exterior, aquesta pot 

suportar una càrrega màxima sota vent normal a la coberta de 160 daN/m2, valor 

superior al valor de càrrega de vent que es té sobre la coberta. 

Per últim, s’ha de preveure l’orientació de la xapa metàl�lica exterior per tal que sigui 

possible desaiguar bé la coberta. La millor orientació de la xapa és fent que el la secció 
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transversal nervada es posi en la direcció longitudinal de l’edifici d’oficines, de manera 

que els canelons de la pròpia xapa quedin paral�lels a la direcció transversal de 

l’estructura, igual que s’ha fet per la nau industrial. 

J.3.2.2  Càlcul dels rastrells 

Tal i com s’ha vist en el capítol de la nau industrial, els rastrells són uns elements situats 

entre la xapa interior i la xapa exterior del panell sandvitx i són els encarregats d’evitar 

que l’aïllant comprès entre les dues xapes s’aixafi.  

La distribució dels rastrells en la coberta de l’edifici d’oficines s’ha dissenyat de manera 

que els rastrells es situaran allà on es tingui una corretja de coberta, de manera que 

aquests elements no treballaran i només s’encarregaran de transmetre la càrrega que els 

hi prové de la xapa exterior a les corretges de la coberta. 

El perfil seleccionat pels rastrells de la coberta és un perfil omega OP-40x25x2 del 

fabricant PERCOSA, i les seves característiques mecàniques es poden consultar en la 

Fitxa 6, Taula J.23, adjuntada al final del present annex. El pes dels rastrells de coberta 

escollits és de 2,10 kg/m. 

Només comentar que aquest perfil seleccionat és inferior al que es triarà més endavant 

com a rastrell per la façana, però s’ha intentat triar un perfil que mantingui el mateix 

paràmetre A amb el perfil de la façana, ja que d’aquesta manera es té un aïllament de 

gruix uniforme en tot l’edifici d’oficines. 

J.3.2.3  Càlcul de la xapa interior 

La fulla interior del panell sandvitx és de caire decoratiu, donat que la xapa exterior ja 

s’ha dimensionat per tal de suportar la sol�licitació de càrrega de neu i vent. 

Aquesta xapa és l’element d’unió entre la coberta i la resta de l’estructura mitjançant les 

corretges. El model seleccionat per aquesta és el mateix que el de la xapa exterior, ja 

que d’aquesta manera els nervats entre les dues fulles encaixaran, però de menys gruix, 

ja que la xapa interior no treballa. Així doncs, la xapa interior és el model ACL-39C del 

catàleg de ACIEROID, però ara de gruix 0,63 mm. Esmentar que la orientació de la xapa 

interior és la mateixa que la de la xapa exterior. Si es consulta la Fitxa 1 (fitxa tècnica 

del perfil ACL-39C) s’obté que el pes de la xapa interior escollida és de 6,03 kg/m2. 

Cal comentar que la única càrrega a la que està sotmesa la xapa interior és el pes propi 

de l’aïllant que hi ha entremig de les dues xapes metàl�liques, que és aproximadament 
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d’1kg/m2, és a dir, 0,01 kN/m2. Amb aquesta càrrega no és necessari consultar la fitxa 

tècnica d’aquesta xapa, ja que la càrrega que ha de suportar és insignificant. De fet 

qualsevol model de xapa seria una bona opció perquè totes les xapes són capaces de 

suportar el pes de l’aïllant. 

J.3.2.4  Càlcul de les corretges 

Les corretges són perfils oberts conformats en fred a partir d’una xapa d’acer laminada 

en calent. Les més utilitzades industrialment, com ja s’ha vist anteriorment, són les que 

tenen una secció transversal en forma de Z i es fabriquen a mida en quan a la seva 

longitud i amb diferents possibilitats de punxonament per facilitar el muntatge i les 

unions cargolades d’aquests elements en l’obra. Cal comentar que les corretges 

utilitzades, tant per la coberta com pels tancaments laterals de l’edifici d’oficines, són 

perfils en Z i les seves característiques mecàniques han estat extretes del fabricant 

HIASA. Al final d’aquest annex s’ha adjuntat la fitxa tècnica d’aquests elements (Fitxa 2). 

Les corretges de la coberta de l’edifici d’oficines han d’estar dimensionades per tal de 

suportar la combinació de càrrega més crítica referent al pes propi dels tancaments de 

coberta (xapa exterior, xapa interior, rastrells i aïllant), juntament amb la càrrega que 

produeix l’acció del vent i la càrrega de neu.  

En un principi es pot pensar que la xapa exterior del panell sandvitx és l’únic element que 

suporta la càrrega de neu i la de vent, però el que succeeix és que quan aquestes 

càrregues actuen sobre la coberta, la xapa exterior descarrega sobre els rastrells, i 

alhora, aquests descarreguen sobre les corretges, produint una càrrega uniformement 

distribuïda al llarg de cada corretja. Llavors, el primer que s’ha de fer és generar les 

possibles combinacions de càrrega que afecten a la coberta per després dimensionar la 

corretja pel cas més desfavorable. 

Tal i com s’ha calculat en l’Annex A, la càrrega de neu sobre la coberta té un valor de 

0,57 kN/m2, i les càrregues de vent, en funció de si el que provoquen és una força de 

succió o de pressió sobre a coberta, assoleixen un valor màxim de 2,11 kN/m i 0,35 

kN/m respectivament, de manera que, a favor de la seguretat, es suposen uniformes 

sobre tot el dintell (veure Figures J.14, J.15, J.16 i J.17). Si es divideixen aquests valors 

de càrregues lineals per la separació entre pòrtics, que és de 2,50 m, s’obtenen uns 

valors de càrrega de vent superficial de 0,84 kN/m2 (a succió) i 0,14 kN/m2 (a pressió).   

Les xapes dels panells sandvitx tenen un pes propi de 0,0766 kN/m2 la xapa exterior,  

0,0603 kN/m la xapa interior i 0,01 kN/m2 l’aïllant (veure Fitxa 1). Pel que fa als rastrells 
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de la coberta, com ja s’ha comentat anteriorment, són perfils OP-40x25x2, de manera 

que si es consulta la Fitxa 6, Taula J.23, al final del present annex, es pot veure com 

aquests tenen un pes propi de 2,10 kg/m. Aquest pes propi del rastrell es per metre 

lineal, de manera que si es divideix aquest valor per la separació entre dos rastrells 

consecutius, que és igual a la separació entre corretges (2 metres), s’obté un valor de 

càrrega per metre quadrat de 1,05 kg/m2, que és el mateix que 0,0105 kN/m2. 

Llavors, les combinacions de càrrega que es poden tenir en la coberta de l’edifici 

d’oficines són les que es mostren a continuació: 

- Combinació de càrrega de neu i pes propi de la coberta: 

2 2 2[ / ] [ / ] 0,57 [0,0766 0,0603 0,01 0,0105] 0,73 /s pQ kN m G kN m kN m+ = + + + + =  

- Combinació de càrrega de vent de succió i pes propi de la coberta: 

2 2 2[ / ] [ / ] 0,84 [0,0766 0,0603 0,01 0,0105] 0,68 /w pQ kN m G kN m kN m+ = − + + + + = −  

El signe negatiu indica que és una càrrega de succió sobre la coberta, és a dir, una 

càrrega ascendent. 

- Combinació de càrrega de vent de pressió i pes propi de la coberta: 

2 2 2[ / ] [ / ] 0,14 [0,0766 0,0603 0,01 0,0105] 0,30 /w pQ kN m G kN m kN m+ = + + + + =  

- Combinació de càrrega de neu, càrrega de vent de succió i pes propi de la 

coberta: 

2 2 2

2

[ / ] [ / ] [ / ]

0,57 0,84 [0,0766 0,0603 0,01 0,0105] 0,11 /

s w pQ kN m Q kN m G kN m

kN m

+ + =

− + + + + = −

 

- Combinació de càrrega de neu, càrrega de vent de pressió i pes propi de la 

coberta: 

2 2 2

2

[ / ] [ / ] [ / ]

0,57 0,14 [0,0766 0,0603 0,01 0,0105] 0,87 /

s w pQ kN m Q kN m G kN m

kN m

+ + =

+ + + + + =

 

Observant les diferents combinacions que es poden tenir, la combinació més 

desfavorable correspon a la última combinació, amb un valor de càrrega descendent 



Tancaments de la nau industrial i de l’edifici d’oficines   41 

 

sobre la coberta de 0,87 kN/m2. Llavors, la corretja ha d’estar dimensionada per tal que, 

com a mínim, pugui suportar aquest valor de càrrega. A continuació es triarà un perfil de 

corretja i es comprovarà que realment verifica aquesta condició. 

El perfil de corretja seleccionat és un perfil tipus Z-100x2. Aquests valors fan referència a 

l’altura i el gruix respectivament de la secció transversal (en mm). Les característiques 

mecàniques d’aquest model de corretja es poden consultar en la fitxa tècnica adjuntada 

al final d’aquest annex (Fitxa 2). 

Si es consulta la Taula J.9 (de la Fitxa 2), es pot observar que aquestes corretges tenen 

un pes propi de 3,26 kg/m, que és el mateix que: 

10 1
3,26 0,0326 /

1 1.000

kg N kN
kN m

m kg N
⋅ ⋅ =   

Llavors, sabent que la separació entre els pòrtics de l’estructura és de 2,50 m i que la 

distància entre els suports, o sigui, entre corretges, és de 2 m, si s’entra a la Taula J.10 

(de la Fitxa 2) s’obté el valor de la càrrega per unitat de superfície que cada corretja és 

capaç de suportar. En aquesta taula no apareix ni la distància de 2 m que es té entre les 

corretges ni la separació entre pòrtics de 2,50 m, de manera que s’haurà de trobar una 

equació lineal que relacioni la càrrega màxima que pot suportar cada corretja amb la 

separació existent entre corretges, per tal de determinar el valor de la càrrega màxima 

que aguanta la corretja per la distància de 2 m. Cal comentar que a la Taula J.10 s’hi 

entrarà per una separació entre pòrtics igual a 3 m, donat que la distància de 2,50 m no 

hi apareix i 3 m es considera més desfavorable.  

Així doncs, considerant una equació lineal qualsevol y a x b= ⋅ + , on y representa el valor 

de càrrega per unitat de superfície, i x és la separació entre corretges, els valors dels 

paràmetres a  i b es troben com: 

 Per 1,50 191 1,50x m a b= → = ⋅ +  

 Per 1,75 154 1,75x m a b= → = ⋅ +  

Si es resol aquest sistema d’equacions, s’obtenen uns valors de a  i b  de: 

 
148

413

a

b

= −

=
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Llavors, l’equació de la recta queda definida com 148 413y x= − ⋅ + . 

Si en l’equació anterior es substitueix el valor de x per 2 m (separació entre corretges), 

s’obté un valor de càrrega màxima igual a 117 kg/m2, que ve a ser el mateix que: 

 2

2

10 1
117 1,17 /

1 1.000

kg N kN
kN m

m kg N
⋅ ⋅ =  

Com que aquest valor obtingut és superior al valor de la càrrega que realment ha de 

suportar la corretja segons la combinació més desfavorable, que és de 0,87 kN/m2, el 

perfil de corretja escollit és adequat per l’estructura. 

J.3.2.5  Càlcul de la càrrega permanent real 

En el programa de càlcul Power Frame© s’ha treballat amb una càrrega permanent, 

referent al pes propi de la coberta de l’edifici d’oficines, de valor 0,25 kN/m2, que si es 

distribueix com una càrrega uniformement distribuïda a cadascun dels pòrtics que formen 

l’estructura, s’obté un valor de càrrega lineal de: 

 
2

0,25 2,50 0,63 /
kN

m kN m
m

⋅ =  

On 2,50 m és la separació entre pòrtics. 

Així doncs, l’objectiu d’aquest apartat és determinar realment el valor de la càrrega 

permanent que produeixen els tancaments i les corretges de la coberta sobre 

l’estructura, i comprovar que el valor de 0,63 kN/m que s’ha utilitzat en el dimensionat 

de l’estructura mitjançant el programa de càlcul no és cap valor desorbitat, sinó que és 

una bona aproximació. 

El valor de la càrrega permanent de la coberta està format per la suma del pes propi del 

panell sandvitx i el pes propi de les corretges de coberta. El pes propi de la coberta, és a 

dir del panell, és la suma del pes propi de la xapa exterior, la xapa interior, el rastrell i 

l’aïllant que hi ha entremig d’elles. Per tant, susbtituint tots aquests valors en la següent 

expressió s’obté un valor del pes propi de la coberta de: 

2 2 2 2 2[ / ] [ / ] [ / ] [ / ] [ / ]coberta xapa exterior xapa interior aïllant rastrellG kN m G kN m G kN m G kN m G kN m
− −

= + + +  

20,0766 0,0603 0,01 0,0105 0,16 /cobertaG kN m= + + + =  
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Si es multiplica aquest valor de càrrega superficial per la separació entre pòrtics, que és 

de 2,50 m, el que s’obté és un valor de càrrega lineal uniformement distribuïda sobre 

cada pòrtic de l’estructura de valor: 

2
0,16 2,50 0,40 /coberta

kN
g m kN m

m
= ⋅ =  

Pel que fa a les corretges, aquestes estan distribuïdes longitudinalment al llarg de 

l’estructura, per tant, la càrrega del pes propi de les corretges és en una direcció 

perpendicular al pla del pòrtic, de manera que es tenen dues càrregues lineals amb 

diferent direcció (el pes propi de les corretges és perpendicular al pes propi del panell 

calculat anteriorment), igual com succeïa amb la coberta de la nau industrial. 

Per poder sumar dues càrregues lineals, aquestes han de tenir la mateixa direcció. Per 

tant, el que es farà es traslladar la càrrega referent al pes propi de les corretges en la 

direcció paral�lela al pla del pòrtic. 

El pes propi d’una corretja és de 0,0326 kN/m, tal i com ja s’ha comentat anteriorment. 

Si aquest valor de càrrega lineal es multiplica per la separació entre pòrtics, que és de 

2,50 m (recordar que el valor de 2,50 m és perquè és l’àrea tributària que correspon a 

cada pòrtic entremig), el que s’obté és una càrrega puntual sobre un pòrtic de 

l’estructura de valor 0,08 kN. Les corretges estan separades entre elles una distància de 

2 m, per tant, si es divideix el valor de la càrrega puntual de 0,08 kN entre la separació 

entre corretges (considerant d’aquesta manera l’àrea tributària de cadascuna de les 

corretges), s’obté una càrrega uniformement distribuïda per metre lineal al llarg d’un 

pòrtic de l’estructura de valor 0,04 kN/m. 

Ara ja es pot sumar el pes propi de la coberta i el de les corretges perquè ja tenen la 

mateixa direcció. Llavors, la càrrega permanent total que afecta a un pòrtic central de 

l’estructura és de: 

[ / ] [ / ] [ / ]coberta corretgesg kN m g kN m g kN m= +  

[ / ] 0, 40 0,04 0,44 /g kN m kN m= + =  

Aquest valor de càrrega lineal és el que s’hauria de comparar amb el valor introduït en el 

programa de càlcul, que és de 0,63 kN/m, però s’ha de preveure que en un futur 

immediat a la construcció de l’edifici es duran a terme les instal�lacions pertinents, com 

ara el sistema d’il�luminació elèctrica, el sistema de ventilació, etc. Així doncs, aquestes 
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instal�lacions també provocaran una càrrega permanent sobre l’estructura que s’ha de 

considerar.  

Es suposa que el conjunt de les instal�lacions provocarà una càrrega superficial en la 

coberta de l’edifici d’oficines de valor 6 kg/m2 (o el que és el mateix, 0,06 kN/m2). 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 valor: 

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 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= + + =  

Com ja s’ha comentat a l’inici d’aquest apartat, el valor de la càrrega permanent que s’ha 

utilitzat amb el programa de càlcul ha estat de 0,63 kN/m. Per tant, observant el valor de 

la càrrega permanent real que s’acaba de calcular, s’arriba a la conclusió de que el valor 

de 0,63 kN/m és un valor raonable per la realització dels càlculs amb el programa 

informàtic. 

J.3.3  Càlcul del forjat de la primera planta 

Aquest apartat es centrarà en determinar el tipus de forjat adequat en funció de les 

càrregues que es tinguin aplicades i tenint en compte que aquest ha de ser transitable, ja 

que que farà de sòl en la primera planta de l’edifici d’oficines. 

Normalment en edificis industrials, hospitals, immobles d’oficines, etc. s’utilitzen el que 

s’anomenen forjats mixtes per tal de construir el sòl transitable interior a l’estructura.  

Un forjat mixt està constituït per una xapa d’acer nervada conformada en fred sobre la 

qual es bolca una llosa de formigó que conté una malla d’armadura, destinada a mitigar 

la fisuració del formigó deguda a la retracció i els efectes de la temperatura. En el mercat 

existeixen diferents tipus de forjats ben diferenciats en funció de la tipologia i els 

esforços que ha de suportar el perfil nervat, i aquests són: 
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- Forjat autoportant 

- Encofrat perdut 

- Forjat col�laborant 

- Forjat col�laborant en biga mixta 

A continuació s’expliquen dos d’aquests quatre tipus de forjat més utilitzats 

industrialment: 

- Forjats de xapa col�laborant: En aquest tipus de forjat el formigó absorbeix la 

compressió i la xapa metàl�lica les traccions de la secció. La xapa ha d’estar 

dissenyada amb unes protuberàncies per tal de garantir la transmissió de les 

traccions del formigó a l’acer. Les característiques mecàniques vindran 

determinades per la secció d’acer, considerant que el formigó en tracció no està 

fisurat. En la fase d’execució treballen de forma anàloga als encofrats de xapa 

d’encofrat perdut que s’explicaran tot seguit. 

- Forjats d’encofrat perdut: En aquest tipus de forjat la única missió que té la 

xapa metàl�lica inferior és servir d’encofrat pel formigó. En la fase de construcció 

es considera que només treballa la xapa, per tant, les característiques mecàniques 

vindran definides per la secció de la xapa d’acer. Per contra, en la fase d’execució, 

la capa de formigó absorbeix les compressions i l’armadura d’acer les traccions. 

A continuació, per tenir una idea més visual del que és un forjat mixt, s’adjunta la Figura 

J.18. 

 

 

Figura J.18: Detall constructiu d’un forjat mixt 
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A l’hora de fer el càlcul d’un forjat metàl�lic entren en joc tres tipus de sobrecàrregues 

verticals: 

-  Pes propi de l’element resistent. 

- Sobrecàrregues permanents. Són aquelles sobrecàrregues que actuen de manera 

permanent sobre el forjat, és a dir, no varien amb el temps.  

- Sobrecàrrega d’ús. És la sobrecàrrega útil necessària, variable en funció del tipus 

d’edifici i de la finalitat al que sigui destinat el local corresponent. Aquesta càrrega 

correspon al pes de tot allò que pugui gravitar sobre el forjat per raó del seu ús. 

Com a característiques principals dels forjats col�laborants, es pot dir que aquests es 

solen utilitzar en llums no molt grans i tenen un comportament acústic bastant inadequat 

per estructures que requereixen una bona insonorització. Per aquest motiu, al tenir un 

edifici d’oficines que requereix una bona insonorització, s’ha triat utilitzar el forjat 

corresponent a l’encofrat perdut. 

Actualment hi ha molts fabricants dedicats a la construcció d’encofrats perduts. El catàleg 

que s’ha consultat, per la selecció del model d’encofrat perdut òptim per l’edifici d’oficines 

ha estat el del fabricant ACIEROID, concretament el perfil ACL-44u del qual s’ha adjuntat 

la corresponent fitxa tècnica al final d’aquest annex com a Fitxa 5. 

Per determinar un gruix adequat de la xapa de l’encofrat perdut és necessari conèixer la 

sobrecàrrega d’utilització que es té damunt d’aquest. Llavors, si es consulta el CTE SE-AE 

(Taula 3.1) (aquesta taula s’adjunta al final del present annex com a Taula J.24), s’obté 

que el valor característic de la sobrecàrrega d’ús, considerant l’edifici d’oficines com una 

zona d’utilitat administrativa, és de 2 kN/m2. Però, com que sempre s’actua a favor de la 

seguretat, es treballarà amb un valor de sobrecàrrega d’ús igual a 2,50 kN/m2, que és el 

mateix que 250 daN/m2. Per convertir aquesta càrrega superficial en un càrrega 

uniformement distribuïda sobre un pòrtic central cal multiplicar-la per la separació entre 

pòrtics (2,50 m), obtenint així una sobrecàrrega d’ús de 6,25 kN/m. 

En la Taula J.22 (de la Fitxa 5) es poden obtenir els diferents paràmetres que classifiquen 

l’encofrat perdut en funció de la sobrecàrrega d’ús i de la llum de l’encofrat, és a dir, de 

la separació entre les bigues en les que l’encofrat es recolzarà. Cal esmentar també que 

la Taula J.22 és la que considera que l’encofrat perdut es posa cada tres suports, és a 

dir, cada tres bigues. Per tant, sabent que la sobrecàrrega d’ús és de 250 daN/m2 i que la 

distància entre dues bigues consecutives és de 2,50 m, s’obtenen els següents valors: 



Tancaments de la nau industrial i de l’edifici d’oficines   47 

 

- Gruix de la secció comprimida: 5 cm 

- Diàmetre de les barres de positius: 8 mm 

- Distància entre barres a la malla de negatius: 20 cm 

- Diàmetre de les barres de la malla de negatius: 8 mm 

Destacar que, com que la llum de 2,50 m no apareix a la Taula J.22, s’entra a la taula 

per la separació de 2,60 m que és més desfavorable que 2,50 m. 

Entenent com a barres de positius aquelles que estan sotmeses a moment flector positiu, 

per tant, a esforç de tracció i que, tal i com es pot veure en la Figura J.18, són les barres 

inferiors (armadura longitudinal). Per altra banda, com a malla de negatius s’entén 

aquella malla que està sotmesa a moments flectors negatius, i correspon al mallat 

superior de l’encofrat (veure també Figura J.18). 

Amb el valor obtingut anteriorment del gruix de la secció comprimida (5 cm) i escollint 

un gruix de la xapa nervada de 1 mm, es consulta la Taula J.19 (de la Fitxa 5) i s’obté 

que el pes propi del perfil nervat més el pes propi de la capa de formigó és de 196 

kg/m2. Així doncs, la càrrega permanent real de l’encofrat perdut és de 196 kg/m2. 

A continuació cal comprovar si el valor de la càrrega permanent que s’ha utilitzat en els 

càlculs mitjançant el Power Frame© (5 kN/m) és correcta.  

Primerament, cal comentar que al valor obtingut referent al pes propi de l’encofrat perdut 

(196 kg/m2) faltaria sumar-li el pes propi corresponent a l’acabat ceràmic que es 

disposarà damunt l’encofrat. Llavors, considerant aquest pes propi de l’acabat superficial 

i considerant que sempre s’actua a favor de la seguretat, es pot considerar raonable 

treballar amb un valor de càrrega permanent del primer pis de l’edifici d’oficines de 200 

kg/m2. 

Així doncs, el valor de la càrrega permanent uniformement repartida sobre el primer pis 

de l’edifici d’oficines s’obté multiplicant els 2 kN/m2 per la separació entre pòrtics (2,50 

m), per tant, 5 kN/m, que és exactament el valor suposat en els càlculs mitjançant el 

programa informàtic. 
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J.3.4  Tancaments laterals 

Els tancaments laterals fan referència als tancaments de les façanes laterals de l’edifici 

d’oficines. En el disseny dels tancament laterals s’utilitzaran també panells tipus sandvitx 

amb la seva corresponent xapa exterior, xapa interior, rastrell i aïllant de llana mineral. 

J.3.4.1  Càlcul de la xapa exterior 

El criteri de disseny pels panells sandvitx de les façanes laterals de l’edifici d’oficines ha 

estat el mateix que s’ha fet per les façanes laterals de la nau, fent que treballi la xapa 

exterior i a la xapa interior donant-li un ús purament decoratiu. Per tant, la xapa exterior 

ha d’estar dimensionades per tal de suportar correctament les càrregues de vent, ja 

siguin de succió o de pressió. El fabricant de xapes escollit és el mateix que l’utilitzat pels 

tancaments de coberta, ACIEROID, concretament el perfil DANUBIO (de gruix 0,63 mm), 

ja que és dels més adequats per tancaments verticals, amb un pes propi de 0,0612 

kN/m. La fitxa tècnica corresponent a aquest perfil s’ha adjuntat al final d’aquest annex 

com a Fitxa 3. 

Si es consulten les Figures J.14, J.15, J.16 i J.17 mostrades anteriorment, es pot 

comprovar com el valor més desfavorables, en quan a la càrrega de vent de pressió a les 

façanes laterals de l’estructura és de 1,32 kN/m (corresponent a les dues combinacions 

de vent transversal); en canvi, la càrrega de vent a succió més desfavorable és de 1,43 

kN/m (corresponent a les dues combinacions de vent longitudinal a l’estructura). Per 

tant, la xapa exterior ha de poder suportar correctament aquests dos valors de càrrega.  

Primerament es comprovarà que la xapa exterior escollida és capaç de suportar 

correctament la càrrega de pressió. Tal i com s’acaba de comentar, la força màxima de 

pressió produïda pel vent transversal pren un valor de 1,32 kN/m. Si aquest valor es 

divideix per la separació existent entre els pòrtics de l’estructura, que és de 2,50 m, 

s’obté un valor de càrrega superficial de: 

  
2

1
1,32 0,53

2,50

kN kN

m m m
⋅ =  

Que és el mateix que: 

2 2

100
0,53 53

1

kN daN daN

m kN m
⋅ =  
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Llavors, si es consulta la Taula J.13 (de la Fitxa 3) per un tram doble (ja que la xapa 

tindrà continuïtat durant tres suports), per un gruix de 0,63 mm i una separació màxima 

entre suports (corretges) de 2,50 m, s’obté que el valor de la càrrega màxima admissible 

de pressió és de 150 daN/m2.  

Comentar que la separació màxima entre corretges de 2,50 m es pot consultar més 

detalladament més endavant en el Capítol J.3.4.4, on es fa el càlcul i s’explica la 

distribució de les corretges de façana. 

Llavors, es pot comprovar com aquest valor de càrrega superficial de pressió que pot 

suportar la xapa exterior (150 daN/m2) és superior al valor de la càrrega màxima de 

pressió aplicada sobre la xapa (53 daN/m2), per tant, aquest model de xapa és adequat 

per suportar la força de pressió que es té deguda al vent transversal. 

Ara resta comprovar si el model de xapa seleccionat suporta correctament la força de 

succió màxima que sofreix l’estructura de l’edifici d’oficines. Com ja s’ha comentat 

anteriorment, el valor de la càrrega de succió més desfavorable és de 1,43 kN/m. Si es 

divideix aquest valor per la separació entre pòrtics (2,50 m), es té una càrrega superficial 

de valor 0,57 kN/m2, o el que és el mateix, 57 daN/m2. 

Així doncs, si es torna a consultar la Taula J.13 (de la Fitxa 3) per un tram doble (ja que 

la xapa tindrà continuïtat durant tres suports), amb un gruix de 0,63 mm i una separació 

màxima entre suports (corretges) de 2,50 m, s’obté que el valor de la càrrega màxima 

admissible de succió és de 156 daN/m2.  

Com que aquest valor obtingut (156 daN/m2) és superior al valor de la succió que 

realment es té aplicat sobre la xapa exterior (57 daN/m2), el model seleccionat també és 

apte per suportar la força de succió que es té en les façanes laterals de l’estructura. 

En conclusió, el model seleccionat per la fulla metàl�lica exterior dels tancaments laterals 

és adequat pel disseny de l’estructura. 

J.3.4.2  Càlcul dels rastrells 

Els rastrells de la façana de l’edifici d’oficines, igual que els de la nau industrial, han 

d’estar dissenyats per tal de suportar correctament les càrregues de vent que es tenen a 

les façanes laterals, ja que no es troben superposats a les corretges (tal i com succeïa en 

la coberta de l’edifici d’oficines) sinó que són perpendiculars a aquestes, i per tant, 

treballen.  
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Es recorda que els rastrells es dimensionen per la càrrega de vent més desfavorable, ja 

sigui de succió o de pressió. Així doncs, segons les Figures J.14, J.15, J.16 i J.17 

anteriors, la combinació de càrrega més desfavorable de totes correspon a quan actua un 

dels dos vents longitudinals sobre l’estructura, provocant unes succions en les façanes 

laterals de valor 1,43 kN/m.  

Aquest valor de succió de 1,43 kN/m correspon a una càrrega lineal que actua en un dels 

pòrtics centrals de l’estructura, per tant, si es divideix aquest valor per la separació entre 

dos pòrtics consecutius, és a dir 2,50 metres, s’obté una càrrega per metre quadrat de 

façana de valor 0,57 kN/m2. 

Per altra banda, els rastrells que s’han escollit són un perfil omega OP-40x30x2 i s’han 

distribuit de manera que es tenen tres rastrells entre dos pòrtics consecutius, dos 

coincidents amb els pilars dels pòrtics i un situat al mig, tenint-los separats 1,25 metres 

entre ells (2,50 m entre pòrtics / 2 espais entre rastrells = 1,25m). Llavors, amb aquesta 

distribució ja es pot determinar el valor de la càrrega lineal a la que està sotmès cada 

rastrell de la façana multiplicant el valor de 0,57 kN/m2 per l’àrea tributària que cobreix 

cadascun dels rastrells, que és de 1,25 metres, obtenint així un valor de 0,71 kN/m. Es 

recorda que la fitxa tècnica del perfil dels rastrells es troba al final del present annex com 

a Fitxa 6, Taula J.23.  

A continuació es determina si el perfil seleccionat pels rastrells és un perfil adequat per la 

sol�licitació de càrrega que es té.  

Els rastrells estan disposats en vertical al llarg de les façanes laterals de l’edifici d’oficines 

i estan articulats amb les corretges (les quals estan distribuïdes en direcció perpendicular 

als rastrells). Aquesta distribució es pot assimilar a l’estudi d’una biga recolzada sobre 

suports, tal i com s’ha fet per la nau industrial (veure Figura J.11). Així doncs, el moment 

flector de càlcul d’una biga entre dos suports articulats es determina com 21

8
rastrellq d⋅ ⋅ , 

on rastrellq  és la càrrega lineal a la que està sotmès el rastrell (que és de 0,71 kN/m) i d  

correspon a la distància màxima que es pugui tenir entre dos suports consecutius (que  

és la distància entre corretges, 2,50 metres). Llavors, el valor de moment flector que 

s’obté és de: 

2 21 1
0,71 2,50 0,55

8 8
rastrell rastrellM q d kNm= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =  
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Per altra banda, el moment flector de disseny del rastrell es determina com el producte 

del moment resistent d’aquest pel límit elàstic del material, és a dir: 

,rastrell Rd rastrell yM W f= ⋅  

Si es consulta la Fitxa 6, Taula J.23, adjuntada al final de l’annex, es por veure com pel 

perfil OP-40x30x2 s’obté un valor del moment resistent segons l’eix x de la secció 

transversal del rastrell igual a 3,40 cm3. Cal comentar que es treballa amb aquest valor, 

corresponent a l’eix x de la figura de la Fitxa 6, Taula J.23, degut a la orientació dels 

rastrells en la façana. Esmentar que els rastrells estan col�locats de manera que l’acció 

del vent en les façanes laterals provoca un vinclament del rastrell segons l’eix x, ja que la 

longitud B (paràmetre característic del rastrell) queda paral�lela a la direcció longitudinal 

de l’edifici d’oficines. 

Llavors, coneixent aquest valor del moment resistent i sabent que el límit elàstic del 

rastrell és igual a 275 N/mm2, es substitueixen els valors en l’expressió anterior i s’obté 

un valor del moment flector de disseny igual a: 

3 2

,

3

, ,

/

3,40 10 275 935.000 0,935

rastrell Rd rastrell y

rastrell Rd rastrell Rd

M W mm f N mm

M Nmm M kNm

   = ⋅ =   

= ⋅ ⋅ = → =

 

Es pot veure com el valor obtingut de disseny (0,935 kNm) és major que el moment de 

càlcul aplicat sobre el rastrell (0,55 kNm), per tant, el perfil del rastrell seleccionat és 

adequat per la façana de l’edifici d’oficines. 

J.3.4.3  Càlcul de la xapa interior 

Cal destacar que la xapa interior del panell sandvitx de les façanes laterals de l’edifici 

d’oficines és només de caire decoratiu, ja que la xapa que realment treballa és la de 

l’exterior. 

Tal i com ja s’ha vist en els tancaments laterals de la nau, les xapes interiors dels panells 

sandvitx més utilitzades en construcció són aquelles xapes metàl�liques que disposen de 

petites perforacions de manera de ofereixen una bona insonorització en tota l’estructura. 

El catàleg que s’ha consultat per la selecció de la xapa interior ha estat el del fabricant 

ACIEROID, seleccionant el perfil ACL-40SPH. Cal comentar que la fitxa tècnica d’aquest 

perfil s’ha ajuntat al final de l’annex com a Fitxa 4. 

El gruix de la xapa interior seleccionada ha estat de 0,63 mm (el gruix mínim del 
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fabricant ACIEROID), ja que aquesta xapa no està sotmesa a cap càrrega significativa 

que l’obligui a tenir un gruix superior. Tal i com es pot consultar en la Taula J.14 (de la 

Fitxa 4), aquest model té un pes propi de 6,18 kg/m2, o el que és el mateix, 0,0618 

kN/m2. 

Per altra banda, el pes propi de l’aïllant que es col�loca entremig de les dues xapes dels 

tancaments verticals es considera de 0,01 kN/m2 aproximadament. Aquest pes recau 

sobre el mur de totxana, però com que es tant insignificant, no es contempla. 

Finalment, esmentar que per la xapa interior dels tancaments laterals de l’edifici 

d’oficines no es necessari consultar la fitxa tècnica de la xapa escollida per comprovar si 

aquesta és adequada per l’estructura, ja que no suporta cap càrrega important, de fet 

tots els models serien adequats en el disseny d’aquesta xapa. 

J.3.4.4  Càlcul de les corretges 

En un bon principi es pot pensar que les corretges de les façanes laterals estan sotmeses 

a càrregues insignificants, però en realitat les corretges de les façanes han d’estar 

dissenyades per tal de suportar correctament la càrrega de vent, ja que la fulla exterior 

del panell sandvitx descarrega sobre aquestes quan actua l’acció del vent. El valor de la 

càrrega de vent, pel qual es dimensionaran les corretges, serà el valor més desfavorable 

en quan a la pressió o a la succió que es pugui produir sobre les façanes laterals de 

l’edifici d’oficines. Recordar que els valors de les càrregues de vent es consulten en 

l’Annex A. 

El perfil que s’ha escollit per les corretges de les façanes de l’edifici d’oficines també és 

del tipus Z, concretament Z-100x2,5.  

Abans de comprovar les corretges escollides, cal determinar la disposició d’aquestes en la 

façana de l’estructura en funció de la resta d’elements existents en les façanes.  

Com ja s’ha comentat en la memòria, les façanes laterals del primer i l’últim pòrtic de 

l’estructura de l’edifici d’oficines es troben arriostrades segons dues creus de Sant 

Andreu, això implica que, just en el punt mig de la longitud total del pilar, s’haurà de 

col�locar una corretja per tal que aquesta coincideixi amb el punt arriostrat. 

Per altra banda, es recomanable evitar tot tipus de corrosió entre l’estructura metàl�lica i 

el terreny, la vegetació, etc. És per això que en la part inferior de tot el perímetre de 

l’estructura es construirà un petit mur de totxana (de 900 mm d’alçada) per evitar el 
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contacte directe entre els panells metàl�lics i el sòl. Així doncs, a la part superior del mur 

es col�locarà una corretja, ja que és la que fixarà el panell que el mur té per sobre seu.  

Finalment, la resta de les corretges es situaran uniformement distribuïdes al llarg de la 

façana de la millor manera possible, tenint així una distribució de les corretges de la 

façana tal i com es mostra en la Figura J.19. En aquesta figura s’hi mostra només la 

distribució de les corretges al llarg de tres pòrtics consecutius de l’edifici d’oficines. 

 

 

La distribució de les corretges s’ha fet de manera que la distància màxima entre 

corretges és de 2,50 m. Per tant aquesta és la distància que s’utilitza pels càlculs, ja que 

és la més desfavorable. 

A continuació es procedeix a comprovar que el perfil de corretja escollit suporta 

correctament la sol�licitació de càrregues al que està sotmès. 

Per comprovar les corretges es triarà el valor màxim de la càrrega de vent que actuï 

sobre les parets laterals de l’edifici. Consultant l’Annex A es tenen quatre combinacions 

de càrrega de vent, dos que fan referència al vent transversal que actua sobre 

l’estructura (“Vent 1” i “Vent 2”) i dos que fan referència al vent longitudinal (“Vent 3” i 

“Vent 4”), tal i com s’ha pogut veure en les figures Figura J.14, J.15, J.16 i J.17 

anteriors. 

Observant les quatre figures citades anteriorment, s’obté que la càrrega de vent més 

desfavorable en les façanes laterals de l’estructura pren un valor de 1,43 kN/m, i 

correspon a una càrrega de succió sobre els tancaments.   

Figura J.19: Alçat d’un tram de la façana de l’edifici d’oficines on es pot apreciar la distribució de 
les corretges de façana 
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Si s’agafa aquest valor de càrrega lineal i es divideix per la separació existent entre 

pòrtics (2,50 m) s’obté un valor de càrrega superficial de valor 0,57 kN/m2, aquest valor 

és el que han de suportar les corretges. 

Recordar que les corretges escollides són del fabricant HIASA, concretament el perfil 

seleccionat és el Z-100x2,50, on 100 és l’altura i 2,50 és el gruix de la secció transversal 

de la corretja en mm. 

En la Taula J.10 de la Fitxa 2, adjuntada al final del present annex, s’hi troben els valors 

de la càrrega màxima admissible que pot arribar a suportar una corretja del tipus 

seleccionat en funció de la separació entre pòrtics i també de la separació entre 

corretges. En el cas que s’estudia, la separació màxima entre suports, o sigui, entre 

corretges, és de 2,50 m (veure Figura J.19), però aquest valor no surt a la Taula J.10. 

Per tant, igual com s’ha fet amb les corretges de la coberta, es buscarà una equació 

lineal que relacioni la càrrega màxima que pot suportar la corretja amb la separació 

existent entre suports. 

Si es considera una equació lineal qualsevol y a x b= ⋅ + , on y representa el valor de 

càrrega per unitat de superfície, i x és la separació entre corretges, es troben els valors 

dels paràmetres a  i b com: 

 Per 1,50 233 1,50x m a b= → = ⋅ +  

 Per 1,75 199 1,75x m a b= → = ⋅ +  

Esmentar que les dades anteriors usades per trobar l’equació de la recta han estat 

extretes de la Taula J.10 (Fitxa 2) per una separació entre pòrtics de 3 m, ja que, a favor 

de la seguretat, és la distància entre pòrtics més propera a 2,50 m, que és la separació 

que realment es té entre els pòrtics de l’edifici d’oficines. 

Si es resol aquest sistema d’equacions, s’obtenen uns valors de a  i b  de: 

136

437

a

b

= −

=

 

Llavors, l’equació de la recta queda definida com 136 437y x= − ⋅ + . 

Si en l’equació anterior es substitueix el valor de x per 2,50 m (separació màxima entre 

les corretges de la façana), s’obté que el valor de la càrrega màxima que pot suportar 
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una corretja del tipus escollit és igual a 97 kg/m2, que ve a ser el mateix que: 

2

2

10 1
97 0,97 /

1000

kg N kN
kN m

m kg N
⋅ ⋅ =  

Com que aquest valor obtingut és superior al valor de la càrrega que realment ha de 

suportar la corretja segons la combinació més desfavorable de vent, que era de 0,57 

kN/m2, el perfil de corretja escollit és adequat pels tancaments laterals de l’edifici 

d’oficines. 

J.3.4.5  Càlcul de la càrrega permanent real 

El valor de la càrrega permanent real dels tancaments laterals és la suma del pes propi 

del panell sandvitx i el pes propi de les corretges. 

La càrrega permanent corresponent al panell és aquella que té en compte el pes propi de 

la xapa exterior, el de la xapa interior, el del rastrell i el de l’aïllant.  

Segons la Fitxa 6, Taula J.23, el perfil del rastrell triat per les façanes laterals té un pes 

propi igual a 2,21 kg/m, que és el mateix que 0,0221 kN/m. Els rastrells estan separats 

entre ells 1,25 metres, de manera que si es divideix el valor del pes propi d’aquests entre 

la separació de 1,25 metres, s’obté un valor de càrrega per metre quadrat de façana 

igual a 0,018 kN/m2.  

Pel que fa las pesos propis de la resta d’elements, es recorda que ja han estat 

determinats en apartats anteriors. Per tant es té: 

2 2 2 2 2

int[ / ] [ / ] [ / ] [ / ] [ / ]pannell xapa exterior xapa erior aïllant rastrellG kN m G kN m G kN m G kN m G kN m
− −

= + + +  

2 2[ / ] 0,0612 0,0618 0,01 0,018 0,15 /pannellG kN m kN m= + + + =  

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

és de 2,50 m, s’obté una càrrega per metre lineal sobre cada pòrtic de valor 0,38 kN/m.  

Pel que fa a les corretges de la façana, tal i com es pot veure en la Taula J.9 (de la Fitxa 

2), tenen un pes propi de valor 0,0402 kN/m. De la mateixa manera que s’ha fet per les 

corretges de la coberta, es desitja traslladar aquesta càrrega (que és al llarg de la 

corretja) al pla del pòrtic per poder-la sumar al pes propi del panell. Per això es 

multiplica el valor de 0,0402 kN/m per la separació entre pòrtics (que és de 2,50 m) i 
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després es divideix per la separació entre suports, és a dir, entre corretges (que és 

també de 2,50 m), obtenint així una càrrega lineal uniformement distribuïda per metre 

lineal de pòrtic de valor 0,0402 kN/m. 

Llavors, el pes propi dels tancaments laterals, tenint en compte el panell i les corretges, 

és de: 

[ / ] 0,38 0,0402 0,42 /g kN m kN m= + =  

Cal comentar que aquesta càrrega permanent dels tancaments laterals no s’ha tingut en 

compte en el programa de càlcul, ja que aquest pes recau totalment sobre el mur de 

totxana, podent-lo menysprear en el Power Frame©. 

J.3.5  Tancaments frontals 

De la mateixa manera que s’ha fet per la nau industrial, en aquest apartat es descriuran 

els diferents elements que formen les façanes frontals de l’edifici d’oficines, tant per la 

façana principal com per la posterior. Però aquests elements no es dimensionaran, ja que 

les corretges i els tancaments d’aquestes dues façanes no suporten la càrrega de vent 

sinó que són els arriostraments del primer i l’últim pòrtic els que absorbeixen aquesta 

càrrega. El càlcul dels arriostraments es pot consultar en l’Annex L, corresponent al càlcul 

de l’edifici d’oficines en tres dimensions. 

A diferència de la nau industrial, l’edifici d’oficines no té hastials per suportar la pressió 

i/o succió produïda pel vent longitudinal a l’edifici, però sí disposa dels arriostraments de 

façana i de coberta. 

Com que els elements de les façanes frontals no es calculen, s’escullen iguals que els de 

les façanes laterals per raons d’estètica i per assegurar la continuïtat de l’estructura. A 

continuació es descriuen les corretges i el panell sandvitx de les façanes frontals.  

Les corretges de la façana frontal són del mateix perfil que les utilitzades en les façanes 

laterals, tenint així corretges del tipus Z-100x2,50 distribuïdes també segons la Figura 

J.19. 

Els tancaments de l’edifici d’oficines són també a base panells tipus sandvitx formats per 

una xapa exterior (del model DANUBIO de gruix de 0,63 mm), una xapa interior (del 

model ACL-40SPH de gruix de 0,63 mm), un aïllant de llana mineral i uns rastrells que 
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eviten que s’aixafi l’aïllant (de perfil omega OP-40x30x2). Com que els elements del 

panell són els mateixos que els utilitzats per les façanes laterals i les corretges també, el 

pes propi del conjunt és igual a 0,42 kN/m, és a dir, igual que l’obtingut per les façanes 

laterals. 

Cal comentar que aquesta càrrega permanent dels tancaments laterals no s’ha tingut en 

compte en el programa de càlcul, ja que aquest pes recau totalment sobre el mur de 

totxana, podent-lo menysprear en el Power Frame©. 

Per tenir una idea més visual de les façanes de l’edifici d’oficines es convida al lector a 

consultar l’annex de plànols, l’Annex M. 
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J.4  DISSENY EXTERIOR DE LA NAU INDUSTRIAL 

J.4.1  Disseny de la coberta 

Tal i com s’ha vist en els apartats anteriors, la coberta de la nau industrial està formada 

per panells sandvitx i corretges del tipus Z-175x2,50. Els panells estan formats per una 

xapa exterior del tipus ACL-39C de gruix 80 mm, uns rastrells de perfil omega OP-

40x30x2 distribuïts uniformement allà on es té una corretja de coberta, una xapa interior 

decorativa del mateix model que l’exterior amb un gruix 0,63 mm, i per últim, un aïllant 

mineral situat entremig de les dues xapes. Esmentar també que les xapes metàl�liques 

dels tancaments de coberta són de color gris clar per tal que no absorbeixin molt la calor. 

També es vol comentar que la distribució d’aquests panells de coberta no serà uniforme 

al llarg de tota la nau, ja que es desitja aprofitar la llum natural del sol per il�luminar la 

nau industrial mitjançant uns elements anomenats lluernaris. 

Els lluernaris són plaques de poliester o policarbonat extruïdes amb la mateixa forma que 

el perfil utilitzat per la xapa exterior de la coberta, en aquest cas un ACL-39C, amb el 

qual es connecten tant longitudinalment com transversalment. Per tenir una idea més 

visual de com són els lluernaris físicament i les parts que el componen, s’adjunta la 

Figura J.20. 

 

 

El CTE estableix que per tenir una bona il�luminació natural en una nau industrial, és 

Figura J.20: Representació dels lluernaris de la coberta de la nau industrial 
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necessari tenir una distribució de lluernaris de manera que aquests representin com a 

mínim un deu per cent de la superfície total de la coberta. La superfície de la coberta de 

la nau industrial en projecció horitzontal és igual al producte de la llargada de la nau per 

l’amplada d’aquesta, és a dir, 44 m per 50 m, tenint així una superfície igual a 2.200 m2. 

Llavors, la superfície total de lluernaris que s’instal�laran en la coberta convé que sigui 

com a mínim de 220 m2.  

S’ha de tenir en compte que la coberta de la nau ha de ser transitable per si algun 

operari hagués de caminar per sobre d’aquesta per qüestions de manteniment. Així 

doncs, tenint en compte aquesta premisa, els lluernaris es distribuiran en trams 

discontinus al llarg de la coberta, deixant una separació d’uns 3 m entre dos lluernaris 

consecutius per tal que un operari pugui desplaçar-se còmodament per tota la coberta.  

El disseny escollit per aquests lluernaris ha estat el de distribuir un tram discontinu de 

lluernaris en la direcció longitudinal de la nau a la meitat de cada vessant de la nau 

industrial, de manera que, sabent que la nau té una profunditat de 50 metres, s’hi poden 

instal�lar tres lluernaris de longitud 13,30 metres cadascun d’ells separats 3 metres entre 

ells. L’amplada d’aquests lluernaris s’ha triat la mateixa que la distància existent entre 

dos corretges de coberta consecutives, és a dir, d’uns 2,20 metres aproximadament 

projectats en planta. 

Amb aquesta distribució, donat que la coberta de la nau està formada per quatre 

vessants, es té un total de 12 lluernaris, tenint així una superfície : 

  2Superf_lluernaris 12lluernaris 13,30 2,20 351,12m m m= ⋅ ⋅ =   

Tal i com es pot comprovar aquesta superfície és superior a la calculada anteriorment de 

220 m2 que és el que recomana la normativa. 

Per més informació i detalls de la distribució d’aquests elements es convida al lector a 

consultar l’Annex M corresponent als plànols de la nau industrial.  

J.4.2  Disseny de les façanes laterals i frontals  

En el capítol on s’han estudiat els tancaments laterals de la nau industrial, s’ha obtingut 

que les façanes laterals i frontals de la nau industrial estan formades per corretges del 

tipus Z-150x2,50 i per panells sandvitx.  
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Els panells sandvitx de les façanes estan formats per una xapa interior del tipus ACL-

40SPH de gruix 0,63 mm i la seva funció és purament decorativa. Aquests panells també 

contenen un aïllant mineral i uns element anomenats rastrells de perfil omega OP-

40x40x2 que eviten que s’aixafi l’aïllant. Per últim, tenen una xapa exterior del model 

DANUBIO de gruix 0,63 mm. Els colors de les xapes dels tancaments de coberta, en 

concret de la xapa exterior, és un clor gris a tota la façana i una franja superior de color 

grana per qüestions d’estètica. 

Com ja s’ha pogut llegir en algun moment del present projecte, la nau industrial es 

destina a magatzem logístic, fet que ha condicionat el disseny de l’estructura i també el 

disseny de l’acabat dels tancaments laterals i frontals. 

Pel que fa als tancaments de les façanes laterals, interessa tenir una uniformitat en la 

façana per qüestions de seguretat, de manera que les obertures en aquestes dues 

façanes seran les mínimes estrictament necessàries. Per determinar les obertures 

necessàries de la nau industrial, per tal que cap persona estigui en perill en cas 

d’evacuació, és necessari consultar el Reglament de Seguretat Contra Incendis en 

Establiments Industrials (RSCIEI).  

Primerament és important realitzar una correcta identificació de l’establiment industrial. 

Els establiments industrials es caracteritzen en funció la seva configuració i ubicació amb 

l’entorn, i el seu nivell de risc intrínsec.  

El RSCIEI Annex I (2) classifica els establiments industrials segons la seva ubicació en 

establiments del tipus A, B, C, D i E. Consultant aquesta normativa s’obté que la nau 

industrial d’estudi correspon al tipus C, donat que la nau industrial ocupa totalment un 

edifici, i té altres establiments a una distància no menor de tres metres, com és l’edifici 

d’oficines (consultar l’Annex M corresponent als plànols). 

Segons el RSCIEI, els establiments industrials es classifiquen també segons el nivell de 

risc intrínsec. Els establiments industrials estan constituïts per una o diverses 

configuracions del tipus A, B, C, D i E, on cada una d’aquestes configuracions constituirà 

una o varies zones o sectors d’incendi. Llavors, l’Annex I del RSCIEI (3), per establiments 

del tipus C com és en aquest cas, es considera sector d’incendi a l’espai de l’edifici tancat 

pels elements resistents al foc, en aquest cas, a tota la superfície de la nau industrial en 

planta. 

Per altra banda, el nivell de risc intrínsec de cada sector s’avalua segons una expressió 

que es troba al RSCIEI (Annex II 3.2.1), i que determina la densitat de càrrega de foc 



62  Annex J 

 

 

ponderada i corregida de dit sector d’incendi en funció de la massa i el poder calorífic 

dels diferents elements que es poden tenir emmagatzemats en l’establiment segons la 

seva activitat. Cal comentar que en el present projecte no es determina la càrrega de foc 

abans esmentada perquè només es coneix que la nau està destinada a l’activitat 

logística, però es desconeix els elements que s’hi emmagatzemaran. 

Un cop dit tot això, en l’Annex II del RSCIEI es descriuen les condicions i requisits 

constructius i edificadors que han de complir els establiments industrials en relació a la 

seva seguretat contra incendis en funció del tipus d’establiment trobat anteriorment. 

Segons aquesta normativa, les condicions de disseny i de construcció dels edificis han de 

possibilitar i facilitar la intervenció dels serveis d’extinció exterior d’incendis, de manera 

que les obertures de les façanes han de complir que les seves dimensions horitzontal i 

vertical siguin com a mínim de 0,80 m i 1,20 m respectivament,  no tenint una distància 

superior a 25 metres entre dos obertures consecutives mesurades sobre la façana. 

D’aquesta manera, en la nau industrial d’estudi s’instal�larà una porta d’emergència de 

0,80 m d’amplada per 2 m d’alçada en una de les façanes laterals, i una altra en la 

façana posterior de la nau per tal de no superar els 25 metres de recorregut abans 

esmentats. Cal comentar que el reglament prohibeix instal�lar en la façana elements que 

impedeixin o dificultin l’accessibilitat a l’interior de l’edifici. 

Els tancaments frontals de la nau es poden classificar en el tancament principal, que 

seria la part del davant de la nau, i el tancament posterior, corresponent a la part del 

darrera d’aquesta. 

El fet de tenir un establiment destinat a la logística condiciona l’acabat exterior de la nau. 

Així doncs, el tancament de la façana principal consta de vuit molls amb una alçada d’uns 

4,25 metres aproximadament destinats a la càrrega i descàrrega dels camions 

transportistes. Aquests molls han estat uniformement distribuïts de manera que es 

puguin tenir dos camions consecutius (un en cada moll). 

Per altra banda, la façana posterior consta d’una porta d’emergència per poder evacuar 

les persones en cas de necessitat. Les dimensions d’aquest accés són de 0,80 m 

d’amplada i 2 m d’alçada com s’ha comentat anteriorment. 

Comentar també que es convida al lector a consultar l’Annex M corresponent als plànols 

de l’estructura de la nau industrial per obtenir més informació dels detalls d’aquestes 

façanes laterals i frontals. 
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J.5  DISSENY EXTERIOR DE L’EDIFICI D’OFICINES 

J.5.1  Disseny de la coberta 

En l’apartat on s’han estudiat els tancaments de l’edifici d’oficines, s’han determinat els 

perfils dels diferents elements que formen els panells de la coberta. Aquests panells 

estan formats per una xapa exterior del tipus ACL-39C de gruix 0,80 mm, uns rastrells 

del perfil omega OP-40x25x2, una xapa interior de caire decoratiu del tipus ACL-39C de 

gruix 0,63 mm i un aïllant comprès entre les dues xapes de llana mineral. S’ha escollit 

que les xapes de la coberta seràn de color gris clar, igual que les de la nau, per tal que 

no absorbeixin molt la calor. 

En la coberta també es tenen corretges del tipus Z-100x2 uniformement distribuïdes i 

separades una distància de 2 metres entre elles.  

A diferència de la nau industrial, en aquest edifici d’oficines no s’instal�laran lluernaris en 

la coberta, sinó que es construiran finestres en les façanes per tenir llum dins 

l’estructura. Així doncs, els panells sandvitx de coberta es distribuiran uniformement al 

llarg de la coberta. Es recorda també que la coberta de l’edifici d’oficines és una coberta 

plana, i no inclinada com en el cas de la nau industrial. 

J.5.2  Disseny de les façanes laterals i frontals  

En un capítol anterior s’han determinat els elements que formen els tancaments laterals i 

frontals de l’edifici d’oficines, a continuació només es recorden les característiques 

d’aquests elements. Les corretges de façana són del tipus Z-100x2,50, la xapa exterior 

del panell sandvitx és del model DANUBIO amb un gruix de 0,63 mm, la xapa interior 

decorativa és del tipus ACL-40SPH amb un gruix de 0,63 mm, els rastrells són perfils 

omega OP-40x30x2 i l’aïllant és de llana mineral. La xapa exterior dels panells sandvitx 

de les façanes de les oficines és també de color gris, concretament el mateix color usat 

pels tancaments laterals de la nau industrial. 

De la mateixa manera que l’activitat industrial condicionava el disseny exterior de la nau, 

el disseny de l’edifici d’oficines també depèn del seu ús, que, com el seu nom indica, està 

destinat a un ús administratiu.  

Segons l’Article 2 del RSCIEI l’àmbit d’aplicació d’aquest reglament inclou als 
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establiments de serveis auxiliars o complementaris de les indústries, de manera que a 

l’edifici d’oficines és d’aplicació el RSCIEI.  

Per altra banda, l’Article 3 del RSCIEI estableix que quan en un establiment industrial 

coexisteixin amb l’activitat industrial altres usos amb la mateixa titularitat, com és en 

aquest cas, és d’aplicació la normativa CTE SI enlloc del RSCIEI si la superfície construïda 

de l’activitat no industrial és inferior a 250 m2 pel cas de zona administrativa. Així doncs, 

en aquest cas, en tenir un edifici d’oficines amb una superfície construïda de 100 m2, és 

d’aplicació el CTE SI. 

Un cop definida la normativa d’aplicació, es procedeix a determinar el nombre de sortides 

i la longitud dels recorreguts d’evacuació segons el CTE SI per l’edifici d’oficines.  

Inicialment, cal esmentar que el disseny de la façana frontal s’ha previst una obertura 

principal per l’entrada i sortida dels treballadors i persones alienes a les oficines. A 

continuació es veurà si amb aquesta obertura ja n’hi ha prou per evacuar tot el personal 

en cas de necessitat o bé, s’ha de dissenyar alguna sortida d’emergència més. 

Segons la Secció SI 3 (3) del CTE SI, en plantes que disposen d’una única sortida de 

planta, com és en aquest cas l’entrada principal, i la ocupació no excedeix de 100 

persones (esmentar que es preveu unes 50 persones a l’interior de l’edifici pel cas més 

desfavorable), la longitud dels recorreguts d’evacuació ha de ser menor a 25 metres.  

Com que l’edifici d’oficines té unes dimensions de 8 m d’ample per 12,5 m de llarg i 

consta de dues plantes, el punt més allunyat de la sortida principal es troba a la segona 

planta (a l’extrem oposat de dita sortida i en un dels laterals); de manera que la longitud 

total a recórrer d’una persona situada en aquest punt, incloent el recorregut de l’escala, 

no és superior a 25 m, llavors no és necessari una sortida d’emergència addicional. 

Segons la Secció SI 3 (Taula 4.1) del CTE SI, adjuntada al final del present annex com a 

Taula J.25, el dimensionat dels elements d’evacuació, com ara portes exteriors, ha de 

complir que: 

0,80
200

P
A m≥ ≥     

On A és l’amplada de l’element a considerar (és a dir, l’amplada de la porta) i P el 

nombre total de persones que està previst que passin pel punt que es dimensiona. Com 

ja s’ha comentat anteriorment, està previst tenir unes 50 persones dins l’edifici d’oficines 
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en el cas més desfavorable. Llavors, amb aquestes dades es té: 

 
50

0,25 0,80
200

A m m≥ = ≥  

De manera que l’amplada mínima de la porta de la sortida principal és de 0,80 metres.  

Aquestes dimensions corresponen als valors mínims establerts per la normativa, però 

aquesta també diu que l’amplada d’una fulla d’una porta no ha de ser superior a 1,20 

metres. Així doncs, les dimensions seleccionades per la porta principal de la façana 

frontal de l’edifici d’oficines és de 2,40 metres d’ample per 2,25 metres d’alt, tenint dues 

fulles d’obertura independent de 1,20 metres cadascuna d’elles. 

Fins ara s’han estudiat les obertures mínimes d’evacuació del personal en cas d’incendi, 

però cal estudiar també l’accessibilitat que tenen les façanes de l’edifici. Les façanes han 

de disposar d’obertures que permetin l’accés des de l’exterior al personal del servei 

d’extinció d’incendis. Dites obertures han de complir les següents condicions: 

- Facilitar l’accés a cadascuna de les plantes de l’edifici, de manera que l’altura del 

replanell de finestra respecte el nivell de la planta a la que s’accedeix no sigui major de 

1,20 metres. 

- Les seves dimensions horitzontal i vertical han de ser de com a mínim de 0,80 m i 1,20 

m respectivament, i cal tenir una distància màxima entre dos eixos d’obertures 

consecutives de 25 metres mesurada sobre la façana. 

- Per últim, no s’instal�laran elements a la façana que puguin impedir o dificultar l’accés a 

l’interior de l’edifici a través de dites obertures. 

La distribució de les obertures al llarg de les façanes laterals i frontal posterior 

compleixen amb aquetes normes establertes, de manera que es té: 

- Per la planta zero: en les façanes laterals es tenen dues obertures de 2 metres de 

llarg per 1 metres d’alt, amb un replanell de finestra situat a 1,20 metres. La 

separació entre aquestes obertures no supera els 25 metres establerts. 

- Pel primer pis: en les façanes laterals es té una obertura cada dos pòrtics 

consecutius, és a dir, un total de cinc obertures al llarg de la façana. Les 

dimensions d’aquestes obertures són de 2 metres de llarg per 1 metre d’alt i un 

replanell de finestra de 0,75 metres. 
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- Per últim, la façana frontal posterior consta de dues obertures situades al primer 

pis de dimensions i un replanell de finestra idèntic a les obertures de les façanes 

laterals. 

Esmentar que s’han dissenyat tantes obertures en la planta primera perquè està previst 

que aquesta planta estigui ocupada per despatxos i sales de reunions, de manera que es 

crea un ambient amb llum natural més confortable per la gent que treballa a l’edifici. 

Per veure amb més detall la distribució de dites obertures es convida al lector a consultar 

l’Annex M, corresponent als plànols de l’estructura. 

 



Tancaments de la nau industrial i de l’edifici d’oficines   67 

 

J.6  DETALLS CONSTRUCTIUS DELS TANCAMENTS 

Aquest capítol té com a objectiu mostrar al lector una sèrie de detalls constructius 

referents als tancaments, vàlids tant per la nau industrial com per l’edifici d’oficines. 

Seguidament es mostra un detall constructiu referent a la unió de les xapes dels 

tancaments de coberta en la unió de la cumbrera (veure Figura J.21 i Figura J.22). En 

aquets cas aquests detalls només són vàlids per la nau pequè disposa d’una coberta 

inclinada.  

 

  

 

En les figures anteriors es mostra com és la unió entre els tancaments de la coberta 

inclinada, concretament els pannells sandvitx, en el punt més elevat de la nau industrial, 

la cumbrera. L’element que fa d’unió entre les dues xapes s’anomena “xino”. Observar 

com en aquestes figures, a diferència del present projecte, es tenen corretges en perfil I i 

rastrells en perfil zeta.  

Un altre detall constructiu que es vol mostrar és el que correspon al canaló exterior i els 

seus corresponents baixants, encarregats de recollir les aigües pluvials, Figura J.23 i 

Figura J.24. 

Figura J.21: Detall constructiu de la unió de les 
xapes en la cumbrera 

Figura J.22: Detall constructiu en secció de la unió 
de les xapes en la cumbrera  
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Aquest canaló i el corresponent baixant s’han estudiat i dimensionat amb més detall en 

l’Annex L. En la Figura J.24 es pot veure el detall del canaló i del baixant en secció. 

A continuació es mostren una sèrie de detalls constructius referents al coronament i a la 

part inferior dels tancaments de façana, Figura J.25 i Figura J.26. Aquests detalls són 

vàlids per la nau industrial i també per l’edifici d’oficines.  

 

  

 

En la primera figura (Figura J.25) es pot observar l’acabat superficial a la part superior 

del tancament de la façana. Per altra banda, en la Figura J.26 es mostra l’acabat a la part 

inferior de la façana. En aquesta figura es pot observar com, pel sol fet de tenir el mur de 

totxana per evitar la corrosió dels tancaments, és necessari un element per tal de que el 

tancament de la façana es recolzi sobre el mur.  

Per últim, es mostra un detall construtiu de l’acabat superficial de les cantonades 

Figura J.23: Detall del canal i baixant de  
recollida d’aigües pluvials 

Figura J.24: Detall del canal i baixant de  
recollida d’aigües pluvials en secció 

Figura J.25: Detall constructiu 
de coronació del tancament de façana  

Figura J.26: Detall constructiu de la part 
inferior del tancament de façana 
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exteriors d’aquests dos edificis (Figura J.27). En aquesta figura es pot observar 

perfectament els diferents elements que formen els pannells sandvitx, així com l’element 

d’unió entre les xapes de la façana lateral i de la façana frontal. 

 

 

En canvi, en la Figura J.28 següent s’hi mostra el detall constructiu d’una cantonada 

interior, de la mateixa manera es pot observar l’element d’unió (una xapa metàl�lica en 

forma d’angular) entre les dues xapes interiors. 

 

 

 

Figura J.27: Detall constructiu d’una cantonada exterior 

Figura J.28: Detall constructiu d’una cantonada interior 
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J.7  FITXES TÈCNIQUES 

Fitxa 1: ACL-39C 
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Taula J.9: Característiques mecàniques de les corretges perfil z 

Taula J.10: Càrregues màximes admissibles sobre les corretges 

Fitxa 2: Corretges perfil Z 
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Fitxa 3: DANUBIO 
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Fitxa 4: ACL-40SPH 
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Fitxa 5: ACL-44u 
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Fitxa 6: Perfils dels rastrells en omega 
 

 
 

 
 
 
 

Taula J.23: Taula de característiques mecàniques de perfils omega 
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Taula J.24: Valors de sobrecàrrega d’ús en funció de l’activitat de l’edifici considerat 
(Correspon a la Taula 3.1 del CTE SE-AE) 

Taula J.25: Dimensionament dels elements d’emergència  
(Correspon a la Taula 4.1 del CTE SI (Secció 3)) 


