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TIPUS DE FORJATS I ESTATS DE CÀRREGUES DIAGRAMES DE DEFORMADA

COBERTES

1_ coberta inclinada
01 cp Malla electrosoldada en deployé 0,018 kN/m
02 cp perfileria d'alumini 0,050 kN/m
03 cp rastrells d'acer galvanitzat 0,050 kN/m
04 cp làmina impermeable 0,024 kN/m
05 cp panell Termochip (10-60-19mm) 0,208 kN/m
06 cp bigues de fusta laminada 16x32cm (estructura secundària) - 4kN/m³ 0,001 kN/m
07 cp aïllament tèrmic de llana de roca - 100kg/m³ x 6cm 0,060 kN/m
08 cp cel-ras de placa fonoabsorbent de melamina blanca ranurada - e=16mm 0,113 kN/m

sc neu - CTE: zona 2 - 238m altitud 0,600 kN/m
sc Ús: G1 - cobertes lleugeres sobre corretges 0,400 kN/m

CÀRREGA TRANSMESA REPARTIDA 1,524 kN/m
CÀRREGA TRANSMESA A JÀSSERES DE FORMIGÓ ARMAT 6,856 kN/m

2_coberta circulacions
01 cp climatitzadors - 307kg/m³ 3,070 kN/m
02 cp graves - 1.700kg/m³ x 6cm 1,020 kN/m
03 cp aïllament tèrmic de llana de roca - 100kg/m³ x 10cm 0,100 kN/m
04 cp làmina impermeable 0,024 kN/m
05 cp formigó de formació de pendents - 1.300kg/m³ x 10cm 1,300 kN/m
06 cp fals sostre de llistons de fusta d'auró europeu - 630kg/m³ x 19mm 0,120 kN/m

sc neu - CTE: zona 2 - 238m altitud 0,600 kN/m
sc Ús: G1 - coberta accessible per manteniment 1,000 kN/m

CÀRREGA TRANSMESA AL FORJAT 7,234 kN/m

3_coberta aules
sc neu - CTE: zona 2 - 238m altitud 0,600 kN/m
sc Ús: G1 - coberta accessible per manteniment 1,000 kN/m

01 cp climatitzadors - 307kg/m² 3,070 kN/m
02 cp graves - 1.700kg/m³ x 6cm 1,020 kN/m
03 cp làmina impermeable 0,024 kN/m
04 cp aïllament tèrmic de llana de roca - 100kg/m³ x 10cm 0,100 kN/m
05 cp làmina barrera de vapor 0,024 kN/m
06 cp xapa grecada - 6,87kg/m² (e=0,7mm) 0,069 kN/m
07 cp cel-ras de placa fonoabsorbent de melamina blanca ranurada - e=16mm 0,113 kN/m
08 cp bigues metàl·liques IPN120 - 11,10kg/m 0,175 kN/m

CÀRREGA TRANSMESA REPARTIDA 6,195 kN/m
CÀRREGA TRANSMESA A JÀSSERES DE FORMIGÓ ARMAT 24,780 kN/m

4_coberta rampa espai públic
01 cp paviment exterior - peça formigó semisec premsat 60x40x4cm 0,600 kN/m
02 cp capa de sorra anivelladora - 1.600kg/m³ x 4cm 0,640 kN/m
03 cp formigó de pendents - 1.300kg/m³ x 10cm 1,300 kN/m
04 cp làmina impermeable 0,024 kN/m
05 cp aïllament tèrmic de llana de roca - 100kg/m³ x 10cm 0,100 kN/m

sc neu - CTE: zona 2 - 238m altitud 0,600 kN/m
sc ús: coberta transitable 5,000 kN/m

CÀRREGA TRANSMESA AL FORJAT 8,264 kN/m
CÀRREGA TRANSMESA A JÀSSERES DE FORMIGÓ ARMAT 37,188 kN/m

Coberta lleugera tipus deck (xapa grecada + aïllament 
tèrmic + graves), recolzada sobre bigues metàl·liques i 
accessible només per a manteniment. 

Coberta transitable sobre forjat inclinat a mode de rampa 
d'accés a l'edifici. 

Coberta plana invertida accessible per a manteniment 
sobre llosa massisa de formigó armat de 35cm de gruix.

Coberta lleugera de panells termochip recolzats sobre 
bigues de fusta amb revestiment exterior de malla 
metàl·lica estirada tipus deployé.

FORJATS kN/m² T/m²

P1 1_ foyer P1 + circulacions P1
sc Ús: C3 - vestíbul 5,000 0,500

01 cp morter autonivellant epoxy acabat mate color gris - e=2mm 0,030 0,003
02 cp capa imprimació autonivellant epoxy 0,012 0,001
03 cp capa d'anivellació - 1,48g/cm² x 20mm 0,296 0,030
04 cp làmina d'aïllament a impacte - 50kg/m³ x 5mm 0,025 0,003
05 cp làmina barrera de vapor 0,024 0,002
06 cp panell d'aïllament acústic - 70kg/m³ x 5cm 0,035 0,004
07 cp fals sostre de llistons de fusta d'auró europeu - 630kg/m³ x 19mm 0,120 0,012

CÀRREGUES TRANSMESES AL FORJAT 5,542 0,554

P1 2_mediateca
sc Ús: C2 - zones amb seients fixes 4,000 0,400

01 cp paviment de fibres tèxtils - 4,75kg/m² 0,048 0,005
02 cp terra tècnic 0,300 0,030
03 cp panell d'aïllament acústic - 70kg/m³ x 5cm 0,035 0,004
04 cp cel-ras de placa de guix laminat - 800kg/m³ x 15mm 0,120 0,012

CÀRREGUES TRANSMESES AL FORJAT 4,503 0,450

P1 6_aules
sc Ús: C4 - zona destinada a activitat física 5,000 0,500

01 cp tapís de dansa 0,025 0,003
02 cp tarima flotant de dansa 0,195 0,020
03 cp panell d'aïllament acústic - 70kg/m³ x 5cm 0,035 0,004
04 cp cel-ras de placa de guix laminat - 800kg/m³ x 15mm 0,120 0,012

CÀRREGUES TRANSMESES AL FORJAT 5,375 0,538

Paltell 2_ altell climatitzadors
sc Ús: coberta manteniment 0,25 0,025

01 cp climatitzadors - 307kg/m³ 3,070 0,307
02 cp capa anivelladora de morter - 2.100kg/m³ x 6cm 1,26 0,126
03 cp làmina d'aïllament a impacte - 50kg/m³ x 5mm 0,025 0,003
04 cp làmina barrera de vapor 0,024 0,002
05 cp cel-ras de placa de guix laminat - 800kg/m³ x 15mm 0,120 0,012

CÀRREGUES TRANSMESES AL FORJAT 4,749 0,475

Llosa massissa de formigó armat de 30cm de cantell

Llosa massissa de formigó armat, de diferents cantells segons 
la zona

Llosa massissa de formigó armat de 30cm de cantell

Llosa massissa de formigó armat de 35cm de cantell

CÀRREGUES LINEALS

1_tancaments de vidre mediateca - 0,30kN/m² (vidre i fusteria d'alumini)
6,1 0,30 1,83

tancament sud 2,34 0,30 0,702
tancament lateral est 4,70 0,30 1,41
tancament lateral oest 3,57 0,30 1,071

2_tancaments de vidre aules - 0,30kN/m² (vidre i fusteria d'alumini)
4,30 0,30 1,29

3_mur cortina circulacions i hall - 0,50kN/m² (vidre i fusteria portant d'alumini)
mur cortina circulacions escola 6,40 0,50 3,2
mur cortina hall 5,60 0,50 2,8

4_barana de vidre - vidre templat 2.500kg/m³ x 8mm
1,00 0,20 0,2

5_lluernari corregut - 0,45kN/m² (vidre, fusteria d'alumini i revestiment de fusta)
0,50 0,45 0,225

càrrega puntual a l'extrem de la jàssera 1,08

tancament nord 

càrrega lineal (kN/ml)altura (m) pes (kN/m²)
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planta altell / coberta circulacions

coberta

COBERTA AULES DE DANSA
coberta lleugera tipus deck recolzada sobre jàsseres 
de cantell de formigó armat

FORJAT AULES DE DANSA
Tarima de fusta entrecolada flotant (especial per 
dansa) sobre llosa massissa de 35cm de cantell

FORJAT MEDIATECA
Terra tècnic amb acabat de moqueta gris, sobre llosa 
massissa de 30cm de cantell

· Moqueta 10mm
· Terra tècnic registrable
· Càmara pel pas d’instal·lacions
· Llosa massissa de formigó armat e=30cm
· Espai de 55cm pel pas d’instal·lacions
· Fals-sostre suspès de perfils d’alumini. 
Plaques de cartró-guix 2 x 13mm

· Tapís de dansa
· Membrana de polietilè certificat DIN 18032, 
part II
· Capa superior de panells semiflexibles
· Capa inferior de panells semiflexibles
· Poliuretà de cèl·lules tancades
· Llosa massissa de 35cm de cantell
· Fals-sostre suspès de perfils d’alumini. Plaques 
de cartró-guix 2 x 13mm

· Capa de graves e=10cm
· Làmina impermeable autoprotegida
· Panell d’aïllament tèrmic (e=100mm) fixat 
mecànicament  a la xapa grecada
· Barrera de vapor
· Xapa grecada d’acer galvanitzat (e=0,7mm) 
recolzada sobre bigues metàl·liques IPN120
· Jàsseres de gran cantell de formigó armat 
150x40cm
· Fals-sostre suspès de perfils d’alumini. Plaques 
fonoabsorbents de melamina blanca ranurada 
e=16mm

· Malla electrosoldada en deployé
· Perfileria d’alumini 
· Rastrells d’acer galvanitzat
· Làmina impermeable
· Panell Termochip (10-60-19mm)
· Bigues de fusta laminada 16x32cm (estructura 
secundària)
· Jàsseres de cantell inclinades de formigó armat
· Aïllament tèrmic de llana de roca 
· Fals-sostre de placa fonoabsorbent de melamina 
blanca ranurada - e=16mm

· Graves
· Aïllament tèrmic de llana de roca 
· Làmina impermeable
· Formigó de formació de pendents 
· Fals sostre de llistons de fusta d’auró europeu 

· Morter autonivellant epoxy acabat mate color 
gris - e=2mm
· Capa imprimació autonivellant epoxy
· Capa d’anivellació 20mm
· Làmina d’aïllament a impacte
· Làmina barrera de vapor
· Llosa massissa e=35cm
· Fals-sostre suspès de perfils d’alumini. Llistons 
de fusta d’auró europeu resistents al foc

FORJAT CIRCULACIONS
Paviment continu de morter autonivellant epoxy 
sobre llosa massissa de 35cm de cantell

COBERTA SALA D’ACTES I MEDIATECA
coberta lleugera de panell termochip amb acabat 
de xapa metàl·lica tipus deployé, recolzada sobre 
jàsseres de cantell inclinades de formigó armat

COBERTA CIRCULACIONS
coberta plana invertida sobre llosa massissa de 35cm 
de cantell

CONSTRUCCIÓ FORJATS I COBERTES

diagrama de deformada en 3D


