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RESUM 

 

En aquest projecte s'estudiarà i resoldrà l'estructura d'un edifici, dedicat a habitacions 
annexes a un hotel, tot analitzant 3 sistemes estructurals diferenciats. 

Dins de l’actual model socioeconòmic mundial, en el que els recursos del planeta 
s’esdevenen finits i a on hi ha un mercat de compra venda de tones de CO2 , rebaixar les 
emissions de CO2 és una prioritat. 

En aquest context, l’objectiu és trobar i aplicar una solució estructural des del punt de vista 
de l'economia sostenible. És a dir, que no només des del sentit estrictament econòmic sinó 
també des de les emissions de C02, sigui la millor solució. 

També es pretén animar a altres tècnics i professionals del sector a continuar aquesta línia 
d'estudi, per tal de prendre consciència i ajudar a fer un procés constructiu coherent amb les 
polítiques mediambientals del mil·lenni en el que ens toca desenvolupar la nostra tasca com 
a tècnics. 
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1 INTRODUCCIÓ 

 

Una de les metes de l’actual etapa, el mil·lenni, que ens ha tocat compartir amb la resta de 
la humanitat, és salvaguardar els recursos del planeta que ens permeten desenvolupar 
l'activitat humana. 

Un dels elements bàsics, on tothom s’ha posat d’acord i que ens permet mesurar aquest 
impacte sobre la sostenibilitat del planeta, són les emissions de CO2  en Kg. 

La incidència de la normativa ambiental actual en el sector, té a veure més amb les 
prestacions de l'edifici, és a dir en reduir les emissions dels usuaris dels habitatges al llarg 
de la seva vida útil, que no pas en legislar sobre el procés de construcció [1] per minimitzar 
les emissions. 

Els sistemes constructius han anat evolucionant cap a tecnologies amb prestacions més 
altes a canvi d'un increment en l’ús de recursos i en conseqüència del seu impacte 
mediambiental. [1] 

La construcció i el seu manteniment suposen un 24% del requeriment total dels materials 
que es fabriquen. El pes del sector de la construcció i la seva indústria auxiliar, té un impacte 
aproximat t’entra el 15 i el 20% de les emissions de CO2. Per tant, és necessari establir 
criteris de treball que siguin coherents amb la importància d’aquest impacte. 

Es tracta de fer un exercici d'anàlisi de sostenibilitat per resoldre el projecte estructural d’un 
edifici aïllat dedicat a la activitat hotelera.  

 

1.1 Objectius del TFG 

En aquest projecte fi de grau es tracta de fer un estudi estructural amb solucions 
diferenciades, analitzant els costos mediambientals (emissions de Kg de CO2 i Energia 
consumida en KWh), i comparar aquestes dades amb els pressupostos econòmics 
d’executar l'estructura de les diverses solucions.  

El principal objectiu d’aquest treball és establir comparacions no sols des del punt de vista 
constructiu i econòmic sinó també des l'àmbit de la sostenibilitat. Aquestes comparacions 
seran els elements bàsics per justificar la solució adoptada. D’una manera indirecta aquest 
TFG m’ajudarà a retornar al sector desprès de molts anys dedicats a altres sectors 
d’activitat. 

Els sistemes estructurals que ens proposem estudiar en aquest projecte es seleccionaran 
d’acord amb les característiques del projecte i l'estudi del terreny on està prevista la seva 
construcció. 

Finalment es desenvoluparà el projecte de l’estructura de la solució seleccionada.  
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1.2 Descripció de l’edifici 

Es tracta d'una petita edificació aïllada d’una superfície construïda de 220 m2. 

Aquesta edificació independent, està formada per un mòdul de 5 habitacions projectat com a 
ampliació d’un hotel. Situat al terme municipal de Torroella de Montgrí, té  les instal·lacions 
principals en un antic molí, on l'edificabilitat està esgotada. El mòdul s’integra a la zona 
enjardinada situada al costat del canal que portava l’aigua al molí, segons es pot observar a 
la fig. 1.1 

El Projecte estructural de l’edifici es resoldrà d’acord amb el projecte bàsic de l'Arquitecte Sr. 
Pere Sola i Busquets.  

 

 

 
Fig. 1.1 Emplaçament de l’edifici 

 

Aquest mòdul consta d'una sola planta, i una de les habitacions està adequada perquè la 
puguin utilitzar persones amb discapacitat. L’accés al mòdul es realitza a través d'una rampa 
que permet salvar l'alçada a la que s’ha projectat el terra de la planta baixa. (fig 1.2) 

 

 
Fig. 1.2  Planta Baixa 
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L’edifici, com es pot observar, està projectat per integrar-se al entorn. L’arquitecte ha volgut 
aixecar-lo del terra per donar-li lleugeresa. La composició de la façana és de línies rectes, 

amb acabat d'obra vista i coberta plana invertida. El sostre de les terrasses es troba per sota 
del sostre de la coberta principal del mòdul. (fig. 1.3) 

 

 
 

Fig. 1.3 Façanes i secció de l’edifici 

 

1.3 Metodologia de treball 

Inicialment s’ha treballat sobre el projecte bàsic entregat per l’arquitecte amb Autocad, 
preparant els esquemes estructurals de les diferents solucions. 

En una segona etapa s'han fet els anàlisis de l'estudi geotècnic i de les normatives de vent i 
sisme per comprovar si són d’aplicació. 

S'han analitzat els materials proposats pels acabats per tal de poder configurar l’estat de 
càrregues aplicables a cada una de les opcions estructurals sobre les que volem fer l’estudi. 

En una tercera etapa del treball s'ha procedit a fer el predimensionat d'alguns elements 
portants específics d'algunes de les opcions estructurals, per tal de poder validar-les 

En una quarta etapa s’ha procedit a preparar les plantes i el detall de les càrregues amb 
plantilles d'Autocad per tal de poder importar-les des del programa de càlcul utilitzat pel 
dimensionat  de l'estructura (Tricalc) 

Finalment i després de resoldre totes les opcions estructurals que s’han proposat, en un 
grau suficientment alt com per confirmar la seva posta en construcció,  s'ha procedit a 
analitzar els amidaments, pressupost, consums energètics i emissions de CO2 de cada una 
de les opcions. 

Per resoldre aquesta etapa s’han exportat les dades dels amidaments del programa de 
càlcul Tricalc al programa de pressupostos TCQ del ITC. S'ha realitzat un pressupost 
econòmic, de despesa energètica i d'emissions de CO2 per a cada una de les opcions. 

Aquesta feina s’ha completat fent un estudi de hores/Home per tal d'obtenir una aproximació 
addicional de la duració i execució, situació que implica emissions addicionals de CO2.  

 

1.4 Contingut de la memòria 

Dins del capítol 2 es defineixen les diferents solucions estructurals que seran objecte de 
l'estudi, d’acord amb els condicionants del projecte i del terreny, en l’annex A s’inclou l’estudi 
geotècnic. 
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Al capítol 3 es detallen les accions i càrregues que afecten l'edifici, per tal de disposar 
d’informació de cara a altres etapes del procés. 

Al capítol 4 s’expliquen els processos que s'han realitzat mitjançant el programa de Tricalc 
per tal de poder obtenir resultats de càlcul que ens han permès resoldre els objectius 
plantejats en aquest PFG.  

Al capítol 5 s’exposa  el resultat del càlcul de cada opció incloent el pressupost econòmic, el 
consum energètic i les emissions de CO2, aquest capítol es complementa amb l’annex B on 
s’adjunten els croquis dels planells de l’estructura de les plantes de cada una de les opcions 
i un pressupost econòmic desglossat 

Després d’aquests resultats estarem en disposició, al capítol 6, de fer els anàlisis 
comparatius entre les solucions, tant econòmics com energètics i d'emissions de CO2.. 
Finalment, treballarem sobre la solució estructural definitiva, per tal d'acabar de resoldre el 
projecte de l'estructura metàl·lica amb forjat de xapa col·laborant, que adjuntarem en el 
Annex C 

El capítol 7 s’exposen les conclusions del treball i finalment, per tal de complir amb la 
normativa actual de competències amb una tercera llengua, en aquest cas l’anglès, 
s’adjunta al Annex D la traducció d’ alguns capítols. 
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2 DEFINICIÓ DE LES SOLUCIONS ESTRUCTURALS 

 

Establim criteris per a les diferents parts que conformen l'estructura, per tal de poder prendre 
decisions sobre les solucions a estudiar. 

Per analitzar aquests temes tindrem en compte les mides i estructura compositiva de l'edifici 
així com els condicionants del terreny. 

 

2.1 Condicionants i criteris aplicats al projecte c onstructiu 

Els elements bàsics i rellevants del projecte arquitectònic que condicionen qualsevol solució 
estructural per aquest edifici són els voladissos del forjat sanitari, més acusats donat que 
l’arquitecte vol fer els murs de suport enretirats de la línia de façana. (fig. 2.1) 

Com es pot observar a la secció, el forjat sanitari es troba situat a 1,15 m del nivell del terra i 
els voladissos surten entre 0,6 i 2,5 m dels murs de suport.(fig.2.2) 

 

 
Fig. 2.1 Secció acotada 

 

 
 

Fig.2.2 Forjat sanitari i murs 

 

Un altre detall a tenir en compte és que el sostre de la Planta baixa està a diferent alçada 
que el sostre de les terrasses (fig.2.1). Com s’ha explicat abans, el primer forjat està previst 
a la cota 1,15 m. i el de la cota superior del sostre de la planta baixa a 4,45 m. La coberta de 
les terrasses de les habitacions, com hem explicat abans, es situa a la cota 4,0 m.  

En conseqüència, les alçades dels suports verticals de l'estructura es troben entre els 2,85 i 
3,3 m. Situació que es pot abordar amb qualsevol solució tradicional. 
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Aquests elements del disseny arquitectònic (físic) que l’arquitecte considera importants per    
tal d’integrar l’edifici a l'entorn, compliquen les solucions estructurals que hem d'escollir per 
resoldre el projecte. 

La planta de l'edifici és rectangular. Les distancies entre les particions de les habitacions són 
de 4,6 m i les amplades entre els murs de recolzament on l’arquitecte proposa la situació 
dels pilars és de 5,4 m. (fig. 2.3)  

 

 

 
Fig. 2.3 Mides principals del edifici 

 

Les dimensions, la simetria, i la regularitat de la distribució interior de l'edifici ens permet 
trobar varies solucions, donat que podem utilitzar forjats continus, biguetes, lloses, i d’altres. 
Per altra banda, el mur previst al projecte ens serveix per recolzar-hi les estructures 
verticals, siguin pilars o murs. 

 

2.2 Característiques del terreny  

El terreny on està previst edificar l’edifici és pla i no té cap tipus de desnivell.  D'altra banda, 
a l’estudi geotècnic s'han realitzat 6 sondejos per rotació entre els 1,7 i 3,4 m de profunditat i 
també 12 assaigs de penetració a les capes travessades en aquest sondejos. 

S'han extret dues mostres representatives per la realització d’assaigs al laboratori. 

L’estudi ens determina dues capes (taula 2.1), la primera és de terres de replè, formada per 
llims i capes de roca que té una alçada inferior als 0,5 m i sobre la qual no hem de recolzar 
cap element de la fonamentació; i la segona, la més important, de substrat bàsicament 
calcari i de gruix superior als 7 m., que està formada per conglomerats calcaris amb una 
matriu llimosa de grans subarrodonits. 

L'agressivitat d’aquest tipus de sòl al formigó es pràcticament nul·la i el contingut en sulfats 
solubles que s’ha trobat en els assaigs de laboratori és pràcticament inapreciable. 

Els materials d'aquestes capes on s'assenta la fonamentació són excavables amb 
maquinària ordinària de moviment de terres. 
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Taula 2.1 Dades estudi geotècnic 

 

Les recomanacions de l'estudi geotècnic ens confirmen que podem plantejar una 
fonamentació directa sobre la capa resistent amb sabata correguda, per transmetre al 
terreny tensions de 2,8 Kg/cm2. 

 

2.2.1 Fonamentació 

Plantejarem la mateixa solució de fonamentació per totes les opcions estructurals. Es 
construeix una sabata correguda (Fig.2.4) on es recolza el muret perimetral que fa de sòcol 
del edifici. 

 

 
              Fig. 2.4 Esquema de la fonamentació  

 

2.3 Sistemes estructurals 

S’han analitzat les característiques essencials del projecte, les mides i la configuració del 
edifici que s’han descrit anteriorment. 

Amb aquesta informació i amb la definició de la fonamentació que hem fet en el punt anterior 
(sabates corregudes) hem escollit 3 sistemes estructurals diferenciats que poden ser 
adequats per la construcció d’aquest edifici i que seran el objecte d’aquest treball.[4] 

2.3.1 Opció 1. Estructura de formigó armat 

Partim de la base que ja hem determinat el tipus de fonamentació de sabata correguda, on 
es recolzarà el mur perimetral que farà de sòcol del edifici. 

En aquesta opció, el mur perimetral és de formigó armat. Aquest mur va des de la cota 0 de 
fonamentació fins a la cota 1,15 m., part superior del forjat sanitari segons es pot observar a 
la fig.2.1. 

Pel que fa al forjat sanitari, donades les llums existents i els voladissos,  estarà composat 
per  una llosa de formigó armat bidireccional que es recolzarà en el mur perimetral que hem 
descrit anteriorment. La rampa d’accés que arriba fins aquesta cota també es planteja amb 
una llosa de formigó armat, que es recolzarà en un mur de formigó armat de 0,4 m d’alçada. 
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Del mur perimetral arrencaran els pilars de formigó armat de l’estructura principal del edifici, 
que ens suportaran la llosa de formigó armat bidireccional del sostre de la planta baixa. 

La llosa de formigó armat dels sostres de les terrasses privatives, que queden per sota del 
sostre de la planta baixa (fig.2.1), es recolzarà sobre perfils de ferro laminat en calent que 
arrencaran sobre la llosa del forjat sanitari. 

 

 
 

 

 
 

 

2.3.2 Opció 2. Estructura de murs de fàbrica i bigu etes de formigó pretesat 

En aquesta opció plantegem els murs del sòcol perimetral amb murs de bloc de formigó 
alleugerit, des de la cota 0 a la 1,15 on es troba el forjat sanitari (fig.2.1)  L'estructura vertical 
consisteix en murs de fàbrica de gero per suportar els forjats del sostre de la planta baixa, 
recolzats sobre el mur perimetral de blocs de formigó. 

Els murs de fàbrica de maó massís que es troben a les parets mitgeres entre habitacions els 
recolzarem directament sobre un fonament de sabata correguda, transversals al mur 
perimetral. 

Els sostres de les terrasses privatives de les habitacions es plantegen amb perfils metàl·lics 
conformats amb calent, que es recolzaran en pilars metàl·lics. 

Pel que fa als elements de l'estructura horitzontal, seran forjats unidireccionals de biguetes 
pretesades. El sostre sanitari està format per jàsseres de formigó armat on es recolzen els 
murs de càrrega de les façanes laterals i alguns  voladissos. En canvi, els sostres de les 
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terrasses privatives de les habitacions es suporten amb jàsseres de ferro. La rampa d’accés 
es farà amb una llosa de formigó, recolzada en muret de formigó armat de 0,4 m d’alçada. 
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2.3.3 Opció 3. Estructura metàl·lica amb forjat col ·laborant 

En aquesta solució la construcció del mur on es recolza el forjat sanitari, és a dir el sòcol 
perimetral, serà de formigó armat. A sobre d'aquest es recolzaran els pilars metàl·lics de 
ferro laminat per suportar el forjat del sostre de la planta baixa. Com a suport de la coberta 
de les terrasses privatives utilitzarem perfils metàl·lics tubulars laminats en calent. 

Pel que fa als elements horitzontals, el forjat sanitari així com els dels sostres de planta 
baixa i el de les cobertes els plantejarem amb forjat metàl·lic de planxa col·laborant. Tant les 
jàsseres principals de suport com les biguetes intermèdies de suport seran metàl·liques de 
ferro laminat. Les que suporten el forjat sanitari es recolzaran sobre el mur de formigó 
perimetral. 

La rampa d’accés també serà forjat col·laborant, recolzat sobre jàsseres metàl·liques de 
ferro laminat. 
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3 ACCIONS I PREDIMENSIONATS 

 

En aquest apartat s’expliquen les accions considerades pel càlcul. 

Per tal de determinar les accions que actuaran sobre l'edifici analitzarem les càrregues 
permanents (pes propi i elements constructius), les variables (vent, neu i ús), així com les 
accidentals (sisme). Aquesta informació la utilitzarem desprès per incloure-la al programa de 
càlcul Tricalc. 

3.1 Accions considerades 

S'ha fet servir la normativa del Codi Tècnic de la Edificació [2] per tal d’identificar tant les 
càrregues aplicables com les accions que afecten  aquesta edificació. 

Per fer aquesta tasca s’han tingut en compte els materials i acabats que l’arquitecte ha 
indicat a la memòria del Projecte Bàsic. 

S’ha fet un càlcul de càrregues en KN/m2 o KN/ml depenent de tipus d’element, i s’han 
preparat unes taules on s’especifiquen els pesos dels elements per poder aplicar-les en 
cada una de les opcions de l'estudi. Aquesta informació s’ha elaborat per cotes de sostre. 

Pel que fa al sisme i en aplicació de la Norma NCSE-02 (RDL 997/2002 de 27 de setembre), 
[5]aquesta construcció seria de Importància Moderada, i per tant, d’acord amb el que diu 
l'article 1.2.3 als criteris d’aplicació d'aquest tipus de construcció, no és necessari aplicar la 
norma de càlcul de sisme. 

 

3.1.1 Càrregues actuants als sostres 

Les taules següents especifiquen els elements i el tipus d'acció per cada opció objecte de 
l'estudi. 

 

Taula 3.1 Estudi de carregues del forjat sanitari cota 1,15 m. 
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Taula 3.2 Estudi de carregues del forjat del sostre de la pl. baixa i terrasses cotes 4,0 m i 4,45 m. 

 

 

3.1.2 Càlcul de la càrrega del vent 

Aquesta edificació és aïllada i es troba a l’Empordà. Segons el Codi Tècnic [2] es troba a la 
zona C (fig.3.1) i s’ha aplicat les accions de vent que estan establertes en aquesta 
normativa. S'ha aplicat a totes les opcions estructurals que s’han plantejat en aquest estudi. 

 

.  
Fig. 3.1 Zonificació de la velocitat del vent segons la SE-AE 
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A taula següent s’especifiquen els càlculs realitzats en la aplicació de la norma per tal de 
saber quines càrregues degudes al vent incideixen a l'estructura. 

 

T. 3.1 Taula de càlcul de les càrregues de vent 
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3.2 Cantell dels sostres 

Apliquem la norma EH-08 [3] per saber quin és el cantell mínim per a cada una de les 
opcions estructurals per sobre del que no es necessari fer la comprovació de la fletxa. Això 
ens donarà un ordre de magnitud del cantell adequat. 

 

T.3.2.1 Comprovació del cantell al forjat de la Opció 1 Llosa de Formigó Armat 

 

D = Cantell 

L=  Distancia entre recolzaments (llum) – en el nostre edifici entre 3,25 m. i 5,40 m 

D ≥ L/30  

Aplicant la expressió:   

540 cm/30 =  18 cm (forjats sanitari i de la planta baixa) 

325 cm/30 = 11 cm (forjat coberta terrasses) 

 

T.3.2.2 Comprovació del cantell dels forjats de  la Opció 2 amb biguetes pretesades 
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Per l'opció de Forjat Col·laborant, ens referirem a la informació tècnica del fabricant del forjat 
de xapa col·laborant placa (fig. 3.1), que s’ha escollit en base a les restriccions 
d'apuntalament, és a dir ha de permetre el muntatge i el formigonat del forjat sanitari sense 
necessitar puntals. 

Donades les diferents llums plantejades als dos forjats, el sanitari i el del sostre de la planta 
baixa, i de càrregues aplicades hem optat per unificar els cantells per tal de normalitzar el 
tipus de xapa.  

 

 

 
Fig. 3.1 sobrecarrega admissible per la xapa de 0,75 mm, expressada en Kg/m2  

 

En resum, els cantells de les tres opcions estudiades seran: 

Opció 1: les lloses de formigó armat bidireccional amb un cantell entre 11 i 18 cm. 

Opció 2: els forjats de biguetes pretesades amb un cantell entre 20 i 25 cm. 

Opció 3: els forjats de xapa col·laborant amb un cantell de 12 cm 

 

3.3 Predimensionat de jàsseres 

Per una part s’ha treballat amb el Prontuari Informàtic del Formigó Armat, per tantejar alguna 
solució addicional de la Opció 1, que varem desestimar. 

Finalment hem fet el predimensionat d'una de les jàsseres de ferro de l'opció de Forjat amb 
xapa col·laborant. 

La jàssera, com es pot observar a l’exercici, té dos voladissos, un de 3m i un altre de 2,10m 
amb un tram central que es recolza als murs perimetrals de 5,4 m de llum. Els càlculs ens 
donen perfils IPE de 270 per resistència i al voladís més carregat de 360 per fletxa. Donat 
que l’estructura del forjat sanitari es molt uniforme, plantejarem inicialment un 
predimensionat igual per a totes les bigues amb una IPN de 300. A partir d’aquí podrem 
observar quins resultats ens proposa el programa.  
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4 CÀLCUL AMB EL PROGRAMA TRICALC DE LES TRES OPCION S 

Per poder comparar les solucions, en aquesta etapa del treball l’objectiu ha sigut resoldre les 
tres opcions estructurals per tal de poder fer un anàlisi comparatiu econòmic, despesa 
energètica i emissions de CO2. 

El càlcul estructural és el que ens permet, a posteriori, extreure no només els plànols sinó 
els amidaments de cadascuna de les partides per de poder establir valoracions, tant 
econòmiques com energètiques. 

S’han treballat les estructures per fer-les construïbles i resoldre els problemes que podrien 
afectar a la comparativa posterior entre les solucions. 

 

4.1 Modelització de l’estructura 

En aquest apartat s’expliquen els elements comuns a totes les opcions. 

La primera operació és extreure, del projecte bàsic en Autocad, els elements estructurals, 
contorns de forjats, situació de pilars, etc.. del projecte arquitectònic. Aquests planells, 
organitzats per nivells (cotes), són els que farem servir com a plantilles per poder introduir 
l'estructura a Tricalc. 

Cada opció i cada una de les plantes s’ha treballat amb Autocad, preparant els plànols on 
s’indiquen els elements de l'estructura vertical i horitzontal que són necessaris per situar els 
elements estructurals. 

Hem assignat un nom de nivell a cada una de les cotes: 

 

Cota 0 m.     �Nivell terreny l’anomenem N0 

Cota 1,15 m.�Nivell superior del forjat sanitari N115  

Cota 4,00 m. �Nivell superior coberta terrasses N400 

Cota 4,45 m. �Nivell superior sostre de la planta baixa N445 

 

 

Cada plànol (plantilla) s’ha relacionat amb cada un dels nivells. 

S'han preparat plantilles amb el perímetre dels forjats i la situació de pilars /murs de càrrega 
per cada una de les opcions estructurals a calcular. 

Els plànols s’importen, a cada nivell, amb el programa Tricalc, (fig. 4.1) i sobre aquest dibuix 
comencem a indicar la situació dels elements estructurals Jàsseres, Pilars, murs, etc...  

Aquesta part del treball ha de ser molt acurada, perquè en depèn que el programa Tricalc no 
generi errors de geometria. 
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Fig. 4.1 Menú contextual per associar nivell de Tricalc a planell de Autocad 

 

4.1.1 Opció 1. Estructura de formigó armat 

 

La plantilla següent pertany a l'eix del mur perimetral. Aquesta plantilla la associarem al 
Nivell 0 que ens permetrà disposar de la informació necessària per poder col·locar els murs 
fent servir els menús del programa. 

 

En color groc la situació de la rampa d’accés, que arrenca al NO i arriba al N115, en blau 
l’eix del mur perimetral. 

 

 
 

A continuació la plantilla del forjat sanitari, que l’associarem a la cota N115, també inclourem 
la representació de la rampa per tal de generar un pla inclinat. En aquesta plantilla es 
dibuixen el perímetre del forjat i la rampa així com el punt d’arrencada dels pilars de formigó 
a eix, i els suports metàl·lics de les terrasses en aquest cas per la cara o vèrtex d'alineació. 



Disseny,Càlcul i Projecte d’estructures d’un petit edifici amb 3 sistemes estructurals diferenciats 29 

 
 

De la mateixa manera es fa la plantilla del sostre de les terrasses del N400, on també es 
dibuixen els eixos dels pilars que suportaran el sostre de la planta baixa. 

 
 

 
Finalment, es fa la mateixa operació pel sostre de la planta baixa, N445 amb els eixos dels 
pilars i el contorn del forjat. 
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4.1.2 Opció 2. Estructura de murs de fàbrica i bigu etes de formigó pretesat 

 

Aquesta plantilla, la de l'eix del mur perimetral, també incorpora les parets de carrega 
intermèdies que arriben fins a la cota 0. 

 

 

 

 

Al  següent esquema veiem el forjat sanitari que anomenem N115, on tindrem el límit del 
forjat , les parets de carrega que suportaran el sostre de la planta baixa i la situació dels 
pilars que aguantaran el forjat sostre de les terrasses. 

 

 

 

De la mateixa manera preparem la plantilla del N400, el sostre de les terrasses, on també 
dibuixem les parets de carrega per poder mantenir l'alineació. 
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Finalment el límit del forjat del sostre de la planta baixa, de color rosa, mantenint l’eix de les 
parets de càrrega per poder fer un bon seguiment dels nusos que dibuixem al programa. 

 

 

 

4.1.3 Opció 3. Estructura metàl·lica amb forjat col ·laborant 

 

La primera plantilla, de l'eix del mur perimetral, és la mateixa que la de l'Opció 1, donat que 
la solució aplicada pel sòcol perimetral és idèntica i els pilars es mantenen al mateix lloc 
però canviant de material. 

 

 



32 Disseny,Càlcul i Projecte d’estructures d’un petit edifici amb 3 sistemes estructurals diferenciats  

 

A la plantilla del forjat sanitari N115, marquem els eixos dels pilars metàl·lics centrals i els de 
les terrasses per la cara o vèrtex que es mantindrà fixa i amb color verd les bigues 
metàl·liques que suportaran el forjat de xapa col·laborant. 

 

 

 

Pel forjat de les terrasses, N400, s’ha preparat el límit del forjat i la situació del pilars de 
suport. 

 

 

A la plantilla del forjat del sostre de la planta baixa, hi dibuixem els eixos de les jàsseres 
principal i les secundàries de suport del forjat de xapa col·laborant, així com el límit del forjat 

 



Disseny,Càlcul i Projecte d’estructures d’un petit edifici amb 3 sistemes estructurals diferenciats 33 

Per introduir la informació de les jàsseres, els pilars i els límits dels forjats, fem servir les 
opcions de menú del programa. 

El programa Tricalc funciona fent servir barres,(fig. 4.2) és a dir que tots els elements 
estructurals que s’introdueixen queden simplificats en barres i la intersecció d’aquestes es 
produeix als nusos . No poden quedar barres sense lligar als nusos. 

 

      

 

Fig. 4.2 Menús per introduir la geometria 

 

A l'opció de predimensionat del programa s’introdueixen les mides dels elements que 
nosaltres hem estimat als càlculs. D’aquesta manera cada cop que introduïm una barra, 
aquesta quedarà dimensionada. 

També convé marcar les cares a considerar fixes pel creixement de les jàsseres i pilars de 
l'estructura, per tal que les barres quedin alineades. 

El programa Tricalc treballa amb la malla formada per nusos i barres, pel que és important 
que els punts de recolzament dels pilars a cada un dels nivells mantingui les mateixes 
coordenades als eixos (x,z). L’eix (y) és el que defineix l’alçada. Qualsevol imperfecció en 
aquesta etapa, implica errors a la geometria i si aquests passessin inadvertits podrien 
afectar al càlcul i generar errors per desplaçaments verticals.  

La introducció dels murs de càrrega es fa amb coherència amb els nusos i les barres de 
l'estructura, és dir alineats amb els mateixos. 

S’introdueixen com un pla, i es defineix la cota d'inici del mur i l'alçada total. També es 
defineix el tipus de creixement, interior, exterior o centrat, així com el material, blocs, formigó 
armat, etc.. i el seu gruix (fig. 4.3). 

Els eixos dels murs i el seu creixement han de ser coherents amb la situació dels nusos i 
barres de les jàsseres i pilars i coincidir als creuaments. 
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Fig. 4.3 Menú d'entrada pels murs resistents 

 

Després d’haver entrat tota la informació, fent servir les plantilles com a suport, és a dir una  
vegada completada cada una de les estructures i desprès d’haver comprovat que no tenim 
errades de geometria, obtindrem els gràfics sòlids de les solucions estudiades que es poden 
observar gràficament a continuació. Opció 1 de Formigó Armat (fig. 4.4), Opció 2 de Murs de 
Fabrica (fig. 4.5) i la Opció 3 Metàl·lica amb Forjat Col·laborant (fig. 4.6). 

 

   

 

Fig. 4.4                     Fig. 4.5                    Fig. 4.6 

 

4.2 Estudi d'accions i combinacions  

Abans de començar amb la introducció de les accions, és necessari fer comprovacions 
sobre la geometria i resoldre les errades per evitar problemes posteriors. 

Per tal d’introduir les càrregues als punts i zones de l'estructura amb exactitud, també farem 
servir una plantilla on indicarem els punts afectats. 

A l'autocad, s’ha treballat un esquema per planta (fig.4.6) de les carregues puntuals, lineals, 
així com de les sobrecàrregues d’us. Per a cadascun dels nivells aquesta plantilla es única, 
és a dir ens servirà per a totes les opcions estructurals objecte d’aquest treball. 
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Fig. 4.6 Càrregues lineals i d’ús Nivell 115 

 

4.2.1 Càrregues gravitatòries 

Aquestes càrregues s’introdueixen mitjançant els menús específics (fig. 4.7) d’introducció de 
càrregues del programa Tricalc. S'ha de definir no només el seu valor sinó també la 
hipòtesis a la que pertany, permanent, sobrecarregues d’ús, neu, etc. 

En el cas dels forjats de lloses de formigó, les càrregues lineals es dibuixen directament 
mitjançant una línea. En el cas de la resta de forjats s'han d'introduir amb la versió de 2D, és 
a dir sobre el plànol. 

Les càrregues lineals que coincideixen amb barres també es poden incloure en aquestes. 

La introducció de les sobrecàrregues lineals dels voladissos, es realitza sobre els mateixos 
plànols, marcant les zones que estan en aquesta situació. 

                  

 

Fig. 4.7 Menús de introducció a Tricalc de càrregues a l’estructura 

 

Una vegada entrades les càrregues es poden activar menús gràfics que permeten veure i 
comprovar totes les càrregues sobre els elements estructurals (forjats, barres, nusos i tot 
allò que hem incorporat), la seva situació i el tipus de càrrega. (fig.4.8) 
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Fig. 4.8 Càrregues que actuen al forjat del nivell 115  

 

 

4.2.2 Càrregues de vent 

Hem pogut comprovar que el programa Tricalc, disposa de totes les opcions (fig. 4.9) que 
defineix la Norma sobre la seva aplicació, així que finalment optem per activar l'opció de 
càlcul, introduint tota la informació que les opcions ens demanen. 

 

 
 

Fig. 4.9 Menús sobre carregues de vent a Tricalc 

4.2.3 Resistència al foc 

Aplicant la normativa DB_SI 19.02.2010 a l'edifici que estem calculant ens dóna que la 
resistència al foc dels elements estructurals ha de complir amb R 60. No hi ha zones de risc 
especial dins de l'edifici i per tant no és necessari prendre més mesures als elements 
estructurals principals.  
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Hem activat els menús de resistència al foc dels elements estructurals incorporant els 60’ als 
menús contextuals dels elements. (fig. 4.10) 

 
Fig. 4.10 Menú d’opcions de càlcul de resistència al foc del programa Tricalc 

 

4.2.4  Resistència del terreny. 

En diferents opcions del programa Tricalc, tenim possibilitats d’incorporar la informació més 
rellevant de l'estudi Geotècnic per tal que el programa faci els càlculs. 

En aquest projecte només hem completat les dades de resistència del terreny a les opcions 
de càlcul i hem activat l'opció de fer servir aquesta dada al procés de càlcul de la 
fonamentació. 

La resta d’informació de l'estudi Geotècnic no era rellevant per aquest projecte i el tipus de 
fonamentació escollit, ja que no hi ha càrregues del terreny sobre murs de contenció o 
empentes del terreny sobre les lloses de fonamentació. Per tant no hem considerat 
necessari incorporar-la. 
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4.3 Dimensionat i comprovacions 

Una vegada que el “cheklist” de la geometria està acabat, és a dir sense errades, i s’han 
introduït totes les càrregues que afecten l’edifici per a cada una de les opcions, podem anar 
al menú de càlcul. 

El programa Tricalc fa servir el càlcul matricial per determinar els esforços als que estan 
sotmesos les barres i els moviments dels nusos, i el mètode dels elements finits pel càlcul 
dels murs resistents. 

Un cop completat l'anàlisi de l’estructura i abans de dimensionar armats i seccions, el 
programa calcula l’equilibri global fent un anàlisi de totes les accions externes que actuen 
sobre l'estructura més les reaccions d’aquestes per garantir l’equilibri de forces i reaccions.  

 

A partir d’aquest anàlisis podem fer servir diverses opcions de càlcul, de 1er ordre o de 2on 
ordre. En aquest últim cas el programa farà moltes interaccions perquè analitza les accions 
addicionals provinents de la deformada de les barres i nusos, per cadascuna de les 
combinacions de accions.  

 

Al nostre projecte hem fet servir les opcions de 1er ordre, i hem anat executant les opcions 
de càlcul de manera ordenada d’acord amb cada opció d’acord amb les respectives 
tipologies. 

S’han analitzat les errades de cada opció d’armat i dimensionat i s’han fet les correccions 
per tal de comprovar la tipologia del error i poder-lo eliminar o descartar. 

Els motius dels errors, llegendes tipus (fig.4.11- 4.12), ens han servit com a aprenentatge 
per calcular les altres opcions estructurals. 

 

                                                         

 

Fig. 4.11 Llegenda d’error en el càlcul en forjats                                       4.12 Llegenda d’error de murs 

 

En aquest projecte s’han pogut treballar un nombre molt important d'opcions de menús del 
programa de càlcul i en conseqüència tractar moltes tipologies. 
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Per tal de poder finalment visualitzar com està treballant l’estructura i fer un anàlisi de 
resultats, Tricalc disposa d’un potent editor de gràfics que ens dóna opcions de color per 
poder analitzar i comparar els esforços a que està sotmesa l'estructura. Això ens permet 
extreure gràfiques de desplaçaments, deformacions, moments i tallants de les zones de 
l'estructura que vulguem revisar.  

 

 

4.3.1  Gràfiques representatives de la Opció 1 de F ormigó Armat 

 

 

 

 
 

E.L.S. Desplaçaments i girs en cm 

 

 

 

 

 



40 Disseny,Càlcul i Projecte d’estructures d’un petit edifici amb 3 sistemes estructurals diferenciats  

 

 

 

 

 

    

Cara superior                  Cara inferior   

Quantia en cm2/m de armat de la llosa de formigó N115 

 

 

 

 

  
              

   Cara superior                  Cara inferior   

Quantia en cm2/m de armat de la llosa de formigó N445 
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4.3.2 Gràfiques representatives de la Opció 2 Murs de Fàbrica 

 

          

 

 

 

            E.L.U. Tensions elements  finits en KN/m                                         E.L.U.  Desplaçaments i girs en cm. 

 

 

 

4.3.3  Gràfiques representatives de la Opció 3 Forj at Col·laborant 

 

 

 

    
 

Moments flectors bigues nivell 115                                  Tensions del ferro estructural (aprofitament) en % 
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5 PLÀNOLS, AMIDAMENTS, ESTUDI ECONÒMIC I MEDIOAMBEN TAL DE LES 
TRES SOLUCIONS. 

 

Una vegada finalitzats els càlculs de les tres Opcions, es tracta d'extreure els resultats per 
treballar la resta d’aspectes del projecte. 

En aquest capítol i d’acord amb els objectius proposats, extraurem la informació gràfica dels 
croquis dels plànols de les plantes de cada una de les opcions, així com els informes 
d’amidaments, que ens permetran fer el pressupost econòmic i el del consums energètics i 
emissions de CO2. 

L'Opció 2 de Murs de Fàbrica implica diferencies constructives sobre la resta d’opcions que 
afecten a la comparació de les dades amb la resta de les opcions. 

Els murs resistents de fàbrica de ceràmica substitueixen les parets de separació entre les 
habitacions, que a les altres solucions no són elements estructurals (fig. 5.1) 

 

 

 

 

Fig. 5.1 Parets a planta baixa que quedaran substituïdes per les de càrrega 

 

Per tal de poder fer la comparativa, s'han descomptat del pressupost econòmic i d’emissions 
de CO2 l’execució de les parets de separació no estructurals. Això permet que aquesta 
solució es pugui comparar amb la resta d'opcions. 

 

5.1 Plànols de les estructures  

S'han extret els plànols de totes les opcions en format croquis, directament amb el format del 
programa Tricalc, no han sigut manipulats. 

A l’annex B s’adjunten tots els planells organitzats per cadascuna de les opcions de càlcul i 
per plantes.   
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5.2 Informes d’amidaments 

Utilitzant els menús del programa Tricalc, a l’apartat de resultats generem els informes dels 
amidaments de cadascuna de les opcions amb dos formats, informe de Word i en fitxer de 
dades FIBEC., exportable. (Fig. 5.3) 

 

 
Fig 5.3 Menu del informe d’amidaments 

 

L'informe en format imprès inclou els amidaments i un pressupost que s’extreu directament 
des del programa Tricalc. Aquest està en format Word, i permet adequar-lo a les necessitats 
de cada projecte. 

Els preus unitaris que utilitza són accessibles des dels menús per poder ser canviats. Al 
nostre projecte hem preferit no canviar els preus existents al programa, donat que farem 
l’estudi econòmic amb la base de dades de preus del ITEC. (Fig. 5.4) 

 

 
Fig. 5.6 Menú de codificació de partides  
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A continuació s'inclou una part de l'informe (inici i final) d'amidaments de l'Opció 1 de 
l'estructura de Formigó Armat com a mostra del tipus de sortida, que també hem analitzat 
per tal de trobar la idònia pel projecte. 

 

T. 5.1 Taula d'amidaments i valoració de Tricalc de les Barres de Formigó de la Opció 1 i el N115   

 

 

T. 5.2 Taula del resum dels amidaments i valoració de Tricalc de la Opció 1 

 

 

El format que hem fet servir per realitzar aquesta part del treball és el d'extracció de dades 
fent servir els fitxers d’intercanvi. Els menús del programa Tricalc ens permeten extreure els 
amidaments amb diversos formats de fitxer, de manera que la informació es pot treballar 
amb diversos programes d’amidaments i pressupostos. En aquest cas podem també triar 
bases de preus externes i la codificació de les partides pressupostaries. 

Hem executat per cadascuna de les opcions dos formats de sortida. El format GEST10 ens 
permet enllaçar amb el programa de gestió de pressupostos i amidaments del mateix 
programari de Tricalc. 

Hem importat les dades des del GEST10 i hem imprès un altre model d’informe amb la 
codificació de les partides segons les bases de dades de preus del ITEC. Adjuntem una part 
d’aquest tipus d’informe que hem fet servir al projecte com a element intermedi, a la taula 
següent. 
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Taula 5.2. Llistat parcial d’amidament del programa GEST10 per la Opcio 2 de Murs de Càrrega 

 

 

5.3 Estudi econòmic 

Hem fet servir el programa TCQ de l’ITEC que conté les bases de dades de preus de 
Catalunya. 

Les bases de preu de l’ITEC disposen d'informació completa de les partides d’obra, preus 
unitaris i descompostos, així com la informació sobre despesa energètica i d’emissions de 
CO2, que farem servir pels objectius que ens havíem fixat en aquest treball. 

Amb el programa TCQ hem creat un pressupost per a cada una de les opcions estructurals 
calculades. 

Hem buscat les partides d’obra que composaran el nostre pressupost de cadascuna de les 
opcions estructurals calculades i hem generat una línia per a cada partida. Hem copiat els 
amidaments des dels informes generats pel programa GEST10, obtenint un pressupost al 
TCQ també per a cadascuna de les opcions estructurals calculades i estudiades. 

Donat que es tracta de fer un comparatiu entre les tres opcions hem treballat amb el 
Pressupost d’Execució Material (PEM). En aquest capítol s'han deixat de banda els altres 
conceptes com les taxes. Per la mateixa raó, en aquest comparatiu no hem incorporat les 
partides de moviment de terres i controls de qualitat, ja que no serien determinants en 
l’anàlisi comparatiu, per una part perquè el sistema de fonamentació és el mateix per a totes 
les opcions i per l'altra perquè la dimensió de l'edificació fa que el control de qualitat no sigui 
un partida diferenciada amb les opcions estudiades. 

Tots aquest temes es tindran en compte a l'hora de generar el pressupost final de l'opció 
desenvolupada, que inclourà la resta de partides i els ajustos estructurals del projecte final. 

Els pressupostos econòmics complerts de cada opció, amb preus desglossats, s’adjunten a 
l'Annex B. A les taules següents s’adjunta un resum del pressupost econòmic de cada opció. 



Disseny,Càlcul i Projecte d’estructures d’un petit edifici amb 3 sistemes estructurals diferenciats 47 

 

 

Taula 5.3  Resum del pressupost econòmic de la Opció de Estructura de Formigó Armat 

 

 

 

 

 

Taula 5.4  Resum del pressupost econòmic de la Opció de Estructura de Murs de Fàbrica 
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Taula 5.5  Resum del pressupost econòmic de la Opció de Estructura Metàl·lica amb forjat col·laborant 

 
 
 
 

5.4 Cost energètic i emissions 

A partir de les partides d’obra pressupostades s’ha buscat la informació mediambiental a les 
bases de dades del ITC, i s'ha traslladat a un full d’Excel, per tal de poder fer els anàlisis de 
comparació. 

També hem extret la informació d'utilització de mà d’obra de cada partida, que multiplicades 
pel total dels amidaments en donaran el total d’hores de mà d’obra necessària per l’execució 
de cada opció estructural. 

Aquesta informació ens serà útil per fer-nos una idea del temps d’execució i els costos 
mediambientals addicionals que pot implicar cadascuna de les opcions escollides. Això ens 
permetrà poder prendre una millor decisió entre les opcions. 
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Taula 5.6 Pressupost energètic i mediambiental de la Opcio1 Formigó armat  
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Taula 5.7 Pressupost energètic i mediambiental de la Opció 2 Murs de Fabrica 
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Taula 5.8 Pressupost energètic i mediambiental de la Opció 3 Forjat Col·laborant 

 

 



Disseny,Càlcul i Projecte d’estructures d’un petit edifici amb 3 sistemes estructurals diferenciats 53 

6 ANALISIS COMPARATIU ENTRE LES SOLUCIONS ESTUDIADE S 

 

6.1 Anàlisis d’adequació constructiva 

Des de el punt de vista estrictament constructiu, analitzarem els punt forts i dèbils de 
cadascuna de les opcions. Hem incorporat en aquest anàlisis una visió des del punt de vista 
de la seguretat, és a dir dels accidents laborals. En aquest punt ens hem recolzat amb un 
TFG que estudiava entre d’altres aquesta qüestió [6]. 

 

 

 
 
 
Com podem observar a l'esquema anterior, la rapidesa d’execució de la Opció de Forjat amb 
xapa de ferro col·laborant, així com la coordinació de l’obra, poden ser elements 
diferenciadors respecte les altres opcions 
 

6.2 Quadre resum de les dades 

En aquest quadre s'inclou el resum del pressupost econòmic, energètic i mediambiental que 
s’ha obtingut i que està detallada als capítols anteriors. 
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6.2.1 Anàlisis del pressupost econòmic. 

La valoració econòmica s’ha obtingut, d’acord amb el procediment que s’ha exposat al 
Capítol 5. 

Els pressupostos econòmics realitzats en base al resultat del càlcul de les tres opcions 
tenen per objectiu el poder ser comparables i ens a serviran de base per fer el pressupost de 
execució de la Opció que finalment serà objecte del Projecte que desenvoluparem. 

Com es pot observar al quadre resum, la Opció 2 de Murs de Fabrica, és la més econòmica 
de les tres analitzades. 

L'Opció 1 de Formigó Armat és més cara que la de Forjat Col·laborant i l'Opció 2 de Murs de 
fabrica es un 38% mes econòmica que la de Forjat Col·laborant.  

En resum les Opcions de Murs de Fabrica i Forjat Col·laborant son amb diferencia  més 
econòmiques que la de Formigó Armat que es un 71% mes elevada que la de Murs de 
Fabrica. 

 

6.2.2 Anàlisis del cost energètic i d’emissions de CO2 

Com es pot observar al quadre resum la opció 2 de Murs de Fàbrica és la millor des del punt 
de vista de les emissions de CO2 i del consum  energètic. La diferencia sobre les altres 
opcions son importants. 

La Opció de Formigó Armat  es millor des de el punt de vista mediambiental que la de Forjat 
Col·laborant. 

La Opció de Forjat Col·laborant, doble les emissions de CO2 de la de Murs de Fabrica, que 
es situaria com la millor opció, des de aquest anàlisis. 

 

 

6.2.3 Anàlisis del consum de mà d’obra. 

Com s’observa al quadre adjunt, l'opció que implica un menor nombre d'hores/Home de mà 
d’obra és la de Murs de Fabrica, seguida de la de Forjat Col·laborant, bàsicament perquè 
una part important de l'estructura arribarà a l’obra semiacabada de taller. 

La Opció 1 de Formigó Armat utilitza un 40% més d’hores que la de Murs de Fabrica, la de 
forjat de xapa col·laborant utilitza sols un 16% mes d’hores 

Amb aquestes dades entenem que la opció de Formigó Armat, necessitarà un major nombre 
de persones i en conseqüència també una major duració de l’obra, incloent, si més no una 
major complexitat i utilització de recursos. 
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Aquesta major complexitat i utilització de recursos també implica una major despesa 
energètica i d’emissions de CO2. 

La Opció de Forjat col·laborant utilitza un 16% mes d’Hores/Home que la de Murs de 
Fabrica, per el que finalment pot reduir part de la amplia diferencia en consum energètic i de 
emissions de CO2  

 

6.3 Justificació i elecció de la solució a desenvol upar  

Des de el punt de vista econòmic  i mediambiental la mes recomanable seria la opció de 
Murs de Fabrica, però les dificultats tècniques dels encofrats del primer forjat, i la no 
adequació total al disseny del projecte del Arquitecte ens faria decantar per un altre opcio. 

La que si es pot descartar directament seria la de Formigó armat, no sols per la despesa 
econòmica sinó també per la duració de l’obra, i les dificultats tècniques d’execució i 
recuperació del encofrat del forjat sanitari. 

En quan a la idoneïtat constructiva ens sembla que la Opció de Forjat Col·laborant es la 
millor, si be es un 38 % mes cara que la de Murs de Fabrica. 

El tema es pot deixar obert a la propietat i al Arquitecte, perquè prenguin una decisió, en 
base al pressupostos econòmics agregats, no sols de la estructura sinó també una vegada 
s’hagin incorporat la resta de partides que composen el projecte. 

La diferencia econòmica entre les dues solucions podria quedar reduïda o mes equilibrada 
desprès d’obtenir el pressupost complert de l’edificació. 

En aquesta primera part del càlcul i extracció d’amidaments s’ha indicat que totes les 
solucions es calculessin incloent la resistència al foc (R60), situació que entre d’altres 
aspectes ens ha afectat al forjat de xapa col·laborant , finalment la xapa no la fem servir com 
a element resistent estructural, en conseqüència el càlcul obliga a gruixos de forjat 
col·laborant mes alts i a la utilització de armats de positius i negatius. 

Si contemplessin el pressupost de l’execució de l’obra al complert, es possible que els 
recobriments de plaques de guix tant al sostre així com a les parets i pilars impliques una 
resistència al foc adequada com  per  fer servir la xapa del forjat com a realment col·laborant 
situació que implicaria  reduir el gruix del forjat i el seu armat. 

En resum ens decantem per desenvolupar com a projecte la Opció 3 de Forjat Col·laborant. 
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7 CONCLUSIONS 

 

7.1 Relatives al procés de decisió de les solucions  estructurals. 

L'elecció de les diferents solucions estructurals, entre totes les possibles, no ha sigut 
complexa donat que el que buscàvem eren solucions diferenciades que ens permetessin fer 
una comparació i també perquè l'edifici té unes característiques arquitectòniques molt 
marcades. 

La fonamentació, donades les característiques del terreny, no permetia masses variacions. 
Tot i que es podrien haver tingut en compte algunes variants, com per exemple fer servir 
biguetes de formigó pretesat a l'Opció de Formigó Armat, finalment s’ha preferit una solució 
totalment diferent per tal d'obtenir resultats contundents. En base a aquest primer anàlisis 
se’n podrien fer d’altres variant alguns elements entre les Opcions de Formigó Armat i les de 
Murs de Carrega.  

Finalment ens hem decantat per desenvolupar la de Forjat Col·laborant. 

Com a conclusió final podem afirmar que, potser no d'una manera tan completa com s’ha 
abordat en aquest treball, sempre és necessari fer un anàlisis complet, no només econòmic, 
de diferents possibilitats. 

 

7.2 Relatives a la utilització del programa TRICALC . 

El fet d'haver d'extreure resultats que ens permetessin fer l’anàlisi tal i com el teníem 
plantejat, ens ha obligat a treballar a fons totes les opcions estructurals. 

Això ens han permès treballar quasi amb tots els menús del programa d'estructures Tricalc. 
Donat  que les variants estructurals que s’han plantejat abasten la majoria de variants, hem 
treballat amb murs de càrrega ceràmics, de blocs de formigó i de formigó armat, amb 
jàsseres i pilars de ferro i de formigó armat, i amb forjats de biguetes pretesades, llosa de 
formigó armat i col·laborant. 

Hem pogut comprovar la importància que la geometria de la malla estructural entrada al 
programa estigui bé abans de començar a fer anar els menús de càlcul estructural. 

També ha sigut important conèixer els menús de resultats gràfics, que ens permeten 
observar tot allò que a simple vista pot passar desapercebut. El potent editor de gràfics, usat 
d’una manera coherent, ens aporta una informació esquemàtica que ens permet anar 
desprès a llocs concrets (nusos o barres) per analitzar-les amb més detall, sigui numèrica o 
gràficament. 

Tricalc, és un programa molt complet que ens permet abordar totes les parts de l’estructura 
d’un edifici. Val a dir que sense el coneixement previ de càlcul que ens aporten les 
assignatures de la carrera no podríem validar i finalment arribar a fer un projecte estructural 
coherent. 

Com a conclusió final, el programa ens permet disposar d’eines de càlcul que han de ser 
referendades amb els coneixements. Opinem que en aquest programa s’han anat 
incorporant necessitats de càlcul específic d’elements, gràfiques o de dibuix per poder 
arreglar, canviar plànols, croquis o informació addicional que s’han agregat als menús d’una 
manera una mica caòtica. Seria necessari que l'empresa propietària del programa de càlcul  
fes una versió, realment nova, reordenant els menús i les opcions per tal que mantinguin 
coherència amb les necessitats del tècnics que l'han d'utilitzar.  

 



58 Disseny,Càlcul i Projecte d’estructures d’un petit edifici amb 3 sistemes estructurals diferenciats  

7.3 Relatives al projecte de l’estructura. 

El projecte de l'estructura que finalment hem completat està format per tres parts. La primera 
és la memòria tècnica que conté i explica els processos i metodologia que s’ha fet servir. Per 
una banda conté la informació que hem incorporat pel càlcul i per l'altra els processos, 
metodologia i normativa de càlcul que el programa Tricalc ha aplicat per trobar els resultats 
que finalment conformen la resta d’informació del projecte. 

La segona part són els plànols de l'estructura que autònomament han de ser capaços 
d'explicar tot el necessari perquè l'estructura es pugui posar en obra, de manera que els 
tècnics encarregats de portar-la a terme no tinguin dubtes. 

L’altre document que conforma el projecte és l'estat d’amidaments i el pressupost. Per 
aquesta tasca s’han fet servir les Bases de Dades de Preus (BEDEC) del Institut Tecnològic  
de Construcció de Catalunya ITEC, del qual s’han extret les dades.  

En conclusió, el projecte és un conjunt de documents, que han de permetre als tècnics 
d’obra la execució del projecte sense problemes d’interpretació. 

Això serà possible si hem sigut capaços de pensar els plànols, els detalls i la informació 
addicional  no només des de el punt de vista de un calculista sinó també, i molt important, 
des del tècnic d’obra. Aquest és el veritable valor que podem aportar els Llicenciats en 
Ciències i Tecnologies de l’Edificació, ja que el coneixement del procés constructiu de la 
posta en obra és l’element diferencial entre d’altres professionals del sector de la construcció 
al nostre país. Des del nostre punt de vista podem aportar diferencies significatives a  
l'“enfoc” del projecte estructural desenvolupat com a “calculistes”. 

 

7.4 Relatives al cost mediambiental. 

 

En aquest projecte s’han treballat diferents tipologies estructurals i hem pogut determinar 
que per una banda hi ha materials amb diferències importants en quant al consum energètic 
o d'emissió de CO2 que es fan servir usualment als processos constructius, relacionar-los 
amb el nombre d'hores emprats a la seva posta en obra i observar que les emissions i els 
consums energètics també hi estan relacionats. 

La solució estructural que finalment hem desenvolupat no és  la més econòmica ni tampoc 
es la més equilibrada des del punt de vista d’emissions i consum energètic, però es la que 
hem considerat que tenia un balanç mediambiental equilibrat amb el projecte constructiu. 

En conclusió, aquesta part seria la més rellevant pel futur del nostre sector en aquest pròxim 
mil·lenni. No n'hi ha prou en legislar i normativitzar sobre la reducció dels consums 
energètics dels usuaris de les vivendes, edificis, oficines o naus industrials, des del punt de 
vista de l'aïllament i producció d’aigua calenta sanitària, plaques fotovoltaiques, etc...  o 
sobre la necessitat d’enviar a punts de reciclatge les restes de materials emprats en el 
procés constructiu, demolicions o moviment de terres.  

Creiem que és necessari per una banda investigar sobre nous materials i processos 
constructius més coherents mediambientalment  i per una altra començar a legislar sobre els 
materials que s'han d'utilitzar, intentant si més no portar una dinàmica que poc a poc faci 
evolucionar el sector des del seu inici, que són els materials. 
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