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2.  INTRODUCCIÓ 

El present projecte constructiu comprèn la descripció del disseny, càlcul i 

planificació per a la construcció d’una nau industrial amb estructura metàl·lica per a 

un ús de magatzem logístic. El caràcter del present projecte és acadèmic i té com a 

objectiu l’obtenció del títol d’Enginyer de Camins Canals i Ports per part de l’autor 

Miquel Santasusana Isach. 

 

3.  ANTECEDENTS 

La societat LOGISTAR S.A. està interessada en la construcció d’una nau industrial 

destinada a magatzem logístic en la nova zona destinada al desenvolupament 

industrial de Sallent, concretament al Polígon Industrial Illa Sud - T.M. de SALLENT.  

 

4.  OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objectiu del present projecte és establir els paràmetres relatius a la configuració 

general d’una nau industrial destinada al magatzem logístic de mercaderia 

empaquetada amb sistema de pelleteria europeu estàndard.  

 

L’abast del projecte és la totalitat de l’obra civil per la construcció de la nau 

industrial en el solar del polígon industrial en qüestió que ja està urbanitzat. 

S’inclou el disseny i el càlcul dels elements constructius definitoris de la nau 

industrial així com l’estructura metàl·lica, els tancaments, la coberta, el paviment, 

la fonamentació, el drenatge i la xarxa d’aigües pluvials i sanejament.  

 

No es contempla incloure en aquest document, el projecte d’activitats ni el projecte 

instal·lacions necessaris per obtenir la llicència d’activitats així com llicència 

ambiental. 

 

S’inclou tota la informació tècnica i legal necessària perquè el projecte en el seu 

conjunt s’ajusti estrictament a la normativa aplicable, el Codi Tècnic de l’Edificació. 

Moltes d’aquestes justificacions específiques de cada element constructiu o àmbit es 

troben inclosos en annexes de justificacions de càlcul i dimensionament que tenen 

un enfocament més acadèmic però alhora el doten de plena validesa com a projecte 

executiu d’obra civil. 
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5.  EMPLAÇAMENT 

La nau industrial projectada estarà ubicada, segons s’indica al corresponent plànol 

de situació i emplaçament, en les parcel·la 67, 68 i 69 del P.I. “Illa Sud” situada en 

el T.M. de Sallent i amb accés a l’autovia C-16 i a la carretera de Cabrianes. 

 

Informació més extensa sobre les connexions a les xarxes viàries es troba en 

l’annex d’estudi d’alternatives i justificació de la solució. 

 

 

Il∙lustració 1 – Situació Poligons Industrials  al T.M. de Sallent 
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6.  ACOMPLIMENT NORMATIVA URBANÍSTICA. 

6.1.  Paràmetres urbaníst ics  def in i ts  en e l  POUM.  

El projecte s’ubica en les parcel·les 67, 68 i 69 segregades en el Pla General, 

agregades per un projecte de parcel·lació i amb llicència per l’Ajuntament de 

Sallent formant una única parcel·la anomenada 67-68-69. La parcel·la resultant és 

de forma rectangular, amb pocs desnivells. S’anivella el paviment de la nau i els 

passos circumdants a  una cota final de 100,00 m (nivell relatiu) i es resol amb 

pendents de un 5% com a màxim els accessos des dels carrers. La superfície de la 

parcel·la resultat és de 18.356  m2. 

 

 

   

Il∙lustració 2 – Zonificació del sol urbà i sol urbanitzable segons el POUM de sallent. 

Parcel∙la 67‐68‐69 
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La normativa aplicable és la corresponent al Pla Parcial Pla Parcial Illa Sud (6c1) 

aprovat el 30 de novembre de 1988. 

 

Ordenació: Edificació aïllada. Tipus I. 

Separació mínima:  5 m. a veí i 10 m. a vial. 

Façana mínima: 50 m. 

Ocupació en planta: màx. 70%  =  12.841,95 m². 

Edificabilitat neta: 1 m² sostre / 1 m². de parcel·la 

=  18.345,64 m². 

Alçada màx.:  14m. 

Alçada mín. lliure p.b.: 2,50 m. 

Usos admesos: Ús industrial i de magatzems, 

regulat segons P.G. Sallent 

 

6.2.  Caracter íst iques de l ’obra 

OCUPACIÓ EN SUPERFÍCIE  

Superfície Parcel·la:   18.356 m2  

Superfície ordenada actual: 0,00 m2  

Ocupació màxima:  12.841,95 m² (70,00%)  

Ocupació Total projecte:  8.350 m2 (42,50%)   
              Nau: 7.647,5 m2 (41,60%)    

              Murs:  163,2 m2 (0,90%)    

   

EDIFICABILITAT   

Edificabilitat actual:  0,00 m²   

Edificabilitat màxima:  18.345,64 m² (100,00%)   

Edificabilitat Total projecte:  8.545 m2 (46,60%)     
                   Nau:  7.647,5 m2 (41,60%)    

   

ALTRES PARAMETRES   

Façana: 370m > 50 m.  
Alçada: Uniforme 14 m  
Alçada mínima 3,50 m. > 3.50 m.  
Separació mínima a veí 24 m. > 5 m.  
Separació mínima a vial 15 m. > 10 m.  
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Places d’aparcament: La normativa obliga a disposar de 1 plaça d’aparcament per 

cada 200 m² construïts; així doncs equival a 39 places d’aparcament. Se’n 

projecten un total de 51. 

 

Les característiques aquí resumides de l’obra s’ajusten als descrits en el punt 

anterior i per tant es compleix la normativa exigida segons el Pla General 

d’Ordenació de l’Ajuntament de Sallent. 

 

En especial es vol fer menció aquí dels articles que es corresponen amb la 

classificació de la parcel·la i/o que pertanyen a edificació industrial del mateix tipus: 

  

Article 53. Estudis geotècnis en zones edificables amb limitacions 
No s’escau limitació per zona geològica especial.  

 

Article 192. Regulació dels usos industrials 

Es classifica com a: Indústries de 1ª categoria: aquelles com poden considerar-se 

com innòcues per no representar cap molèstia ni perill vers a tercers i que no es 

troben classificades en cap dels annexes dels Decrets 136/1999 i 143/2003 que 

desenvolupen la Llei 3/98 d’Intervenció Integral de l’administració Ambiental 

 

Article 79. Polígons industrials amb regulació específica (clau 6c) 

El POUM incorpora els següents polígons industrials, que es regularan d’acord amb 

les disposicions específiques dels seus respectius plans parcials, i que es recullen en 

versió refosa a l’annex de la normativa: 

Polígon Industrial Sud (6c1). Les condicions d’ordenació de l’edificació i ús, i altres 

paràmetres específics són els definits en el Pla Parcial aprovat definitivament per la 

Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 30 de novembre de 1988 i per 

dues modificacions puntuals aprovades definitivament el 24 de març de 1993 i 19 

de setembre de 2001. 

 

Article 198. Regulació de l’ús d’aparcament  

Ús industrial i magatzem: han de preveure una plaça d’aparcament per a cada 200 

mts2. construïts, no sent d’aplicació aquesta norma quan per aplicació d’aquests 

criteris en resulti una dotació inferior a 5 places. 
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Article 201. Regulació de les limitacions d’activitats en els locals situats en zones 

industrials:  

Immissió sonora: les indicades en la Llei 16/2002 de protecció contra la 

contaminació acústica o legislació equivalent que en el seu moment li sigui 

d’aplicació. D’acord amb les zones de sensibilitat acústica que establertes pel 

municipi. 

 

7.  NORMATIVA TÈCNICA DEL PROJECTE I OBRA. 

El present projecte es refereix a una Nau industrial i, per tant, el Codi Tècnic de 

l’Edificació és el document d’obligat compliment a Espanya per aquest tipus d’obres. 

Per a tot el referent a càlculs i prescripcions d’obra en acer s’aplica la EAE i en el 

seu defecte els Eurocodis, per a l’obra de formigó l’EHE és el document a seguir. 

Tot seguit s’enumera els documents normatius que són d’aplicació: 

 

‐ Codi Tècnic de l’Edificació Document Bàsic Seguridad Estructural (DB-SE). 

‐ Codi Tècnic de l’Edificació Document Bàsic Seguridad Estructural – Accions 

en l’Edificació (DB-SE-AE). 

‐ Codi Tècnic de l’Edificació Document Bàsic Seguretat Estructural - Acer (DB-

SE-A). 

‐ Codi Tècnic de l’Edificació Document Bàsic Seguridad Estructural - 

Fonamentació (DB-SE-C). 

‐ CTE. Doc. Bàsic HS Salubritat (CTE DB-HS)  

‐ Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

‐ Instrucció d’Acer Estructural (EAE)  

‐ Norma de Construcció Sismorresistent NCSR-02: Part General i Edificació  

‐ Reglament de Seguretat Contra Incendi en Establiments Industrials (RSCIEI)  

‐ PG3 – Pliego de Prescripciones Técnicas y particulares para Obras de 

Carreteras y Puentes. 

‐ Norma 6.1 IC Secciones de firme - Instrucciónes de Construcción, Ministerio 

de Fomento. 

‐  5.2-IC Drenatge Superficial. 
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En els diferents annexes de justificació i càlcul dels diferents elements constructius 

es detalla la normativa que és d’aplicació i es justifica l’acompliment del que 

s’especifica en cada una de les normes citades aquí. També se’n referencia altra, 

que no està aquí llistada, amb de més especifica per a cada àmbit.  De la mateixa 

manera altres documents tècnics com ara guies i llibres específics per disseny i 

recomanacions que han estat utilitzats es troben referenciats en els esmentats 

annexes de càlcul.  

 

8.  DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

La solució adoptada per al present projecte ha estat acordada amb la promotora de 

l’obra, LOGISTAR S.L. en quant a emplaçament, distribució de l’espai, selecció de 

tipologies estructurals, materials etc. una breu justificació d’aquesta solució es 

troba en l’annex d’Estudi d’alternatives i Justificació de la Solució Adoptada. 

 

Les obres de construcció de la nau industrial han de contemplar els moviments de 

terres, adequació del terreny per a l’esplanada, els murs de contenció, els 

fonaments, la pavimentació, la xarxa de sanejament d’aigües residuals, drenatge i 

recollida de pluvials, l’estructura metàl·lica, la coberta, els tancaments de la nau i 

els perimetrals de la parcel·la, la serralleria com ara els molls de càrrega i portes 

d’accés. 

 

8.1.  Caracter íst iques pr incipa ls  

El terreny actual del solar té una superfície amb poca pendent que va des de la cota 

relativa 98,00 m a la 102,00 m en direcció sud-nord. S’anivellarà a la cota relativa 

100,00 m i s’executaran accessos amb pendents de com a màxim 5% per deixar la 

nau i els passos circumdants a la mateixa altura. El tancament de la parcel·la es 

resol amb murs que salven els desnivells i asseguren un sòcol de com a mínim 

60cm per sobre de qualsevol rasant (interior/exterior) seguidament d’una tanca 

metàl·lica de simple torsió que assoleix la cota mínima de 1,80 relativa a l’altura 

màxima del les dues rasants, interior i exterior.  

 

La nau es pot accedir des de dos carrers, l’accés de l’autovia i el carrer Tomàs 

Viladomiu. L’accés Sud (accés a autovia) està pensat bàsicament per a l’entrada i 

sortida dels camions que operaran en la nau. Aquest accés, mitjançant 2 portes de 

13 metres corredores automàtiques donen accés amb un pendent de 2% als molls 
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de càrrega que salven el desnivell de 1,20 metres fins la rasant interior de la nau 

de tal manera que els camions poden operar de la forma més eficient. Els accessos 

des del carrer Tomàs Viladomiu són per l’accés dels vehicles privats dels 

treballadors o clients i l’accés de furgonetes per a la distribució de paquets; en la 

l’extrem nord d’aquest carrer hi ha una sortida per als camions provinents de la via 

de circumval·lació al voltant de la nau. Les portes d’accés de vehicles a la nau són 

de 4,0x4,0m de tipus Sandwich amb peatonal integrada. Les d’accés principal 

frontals són d’alumini amb vidre de doble fulla de 2,0m totals d’amplada. 

  

La nau té 80,50 metres d’amplada i 95 metres de profunditat; l’altura lliure 

requerida per a l’activitat son 9 metres sobre rasant. L’estructura de la nau és 

metàl·lica i es resol mitjançant pòrtics amb gelosies separats cada 8,5 metres en 

direcció longitudinal que proporcionen una llum entre pilars de 40 + 40 metres 

dotant-la d’una gran diafanitat. El tancament de la nau és mitjançant plaques de 

formigó prefabricat i la coberta és resol amb panell Sandwich i lluernaris de 

policarbonat de 1,20 m d’ample sustentats sobre un sistema de corretges amb 

perfils laminats d’acer.  

 

El paviment interior i exterior de la nau és de 21 cm de formigó i es projecta sobre 

una base de 20 cm de tot-ú. L’esplanada es realitza anivellant i tractant les terres 

pròpies del terreny que han estat classificades com a material adequat. 

 

La fonamentació és semi-profunda mitjançant sabates superficials que es recolzen 

en pous de formigó en massa fins arribar a l’estrat fort del terreny que és roca i es 

troba a uns 4,00 m de profunditat, en mitjana, sota la rasant d’acabat.  

 

8.2.  Moviment de terres 

S’ha intentat buscar una rasant final de projecte que permeti compensar al màxim 

el volum de terres. Els condicionants són clarament les pendents dels accessos des 

del carrer per guanyar la cota establida. El pendent màxim per guanyar el desnivell 

des del carrer fins a l’interior de la nau és d’un 5%.  La compensació de terres 

estava subjecte també al fet que hem d’excavar pous fins assolir la profunditat de 

l’estrat de la roca sota les sabates de fonamentació dels pilars. En el cas de 

projectar una cota superior per tal de compensar més les terres ens hagués sortit 

una major excavació costosa dels pous i major quantitat de formigó. 
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En primer lloc cal fer una esbrossada del terreny per eliminar arbusts i qualsevol 

residu que pugui interrompre les operacions del moviment de terres. No es preveu 

problemes alhora d’executar aquesta operació.  

 

La rasant final adoptada és la cota 100m relativa al replanteig del projecte. Es 

necessari doncs desmuntar la part nord de la nau i terraplenar amb la mateixa terra 

la part sud. El terreny té bona ripabilitat tal i com ha determinat l’estudi geotècnic i 

no es preveu dificultats en la seva excavació ni la presència del nivell freàtic.  

 

El terreny natural és suficientment bo per a realitzar l’esplanada així que només 

caldrà tractar coma coronació una capa de 50 cm d’aquest material; caldrà 

escarificar el terreny, humectar i compactar al màxim valor del Proctor Modificat.  

 

L’excavació dels murs requereix desmuntar les terres circumdants per a poder 

encofrar a dues cares i mantenir estables les terres del intradós i/o extradós. 

Aquesta terra excavada en talús serà acopiada temporalment al costat dels punts 

excavats i serà reposada com a reblert dels murs aplicant-se amb petites capes 

mitjançant compactació poc energètica un cop el formigó dels murs hagi adoptat la 

resistència necessària.  

 

La resta d’excavacions per a rases i fonaments no presenten peculiaritats. Pel fet de 

comptar amb un estrat rocós a profunditat variable hem de preveure un tant per 

cent d’excavació en roca possible per a les rases de sanejament sobretot que seran 

les que van a major profunditat. Alhora la solució de fonamentació mitjançant pous 

requereix l’encastament d’aquests un mínim de 30 cm en la roca per la qual cosa es 

preveu també uns certs metres cúbics d’excavació mitjançant martell en roca.  

 

Es preveuen també l’execució de 7 cates a realitzar per detectar el pas de serveis 

existents en la vorera, necessari per no afectar-los al connectar el sanejament i 

drenatge als pous del carrer i al executar els nous guals i paviment de llambordes 

per al pas de vehicles pesats (>3,5 tn). 
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8.3.  Execució  de l ’esplanada 

Tal i com s’ha determinat amb l’estudi geotècnic per mitja de sondejos i assaigs de 

laboratori i granulometries el terreny existent (graves amb presència de llims) és 

classificable com a adequat per projectar una esplanació. En aquest cas l’esplanada 

a construir és una E-1 que correspon simplement a assegurar 100 cm. d’aquest 

material i a tractar-ne la capa de 50 cm superior com a coronació de terraplè 

segons les exigències del PG-3 de la instrucció de carreteres.  

 

Un cop anivellat el terreny s’escarificaran 50 cm. de terreny natural, s’humectarà i 

s’estendrà en tongades de 30 cm com a màxim compactant-lo amb la maquinària 

adequada a una densitat de valor superior al màxim del Proctor Modificat.  

 

8.4.  Pavimentació 

El paviment s’ha dimensionat separadament per a l’exterior de la nau on tenim 

circulació de camions i per a l’interior on operarà maquinària de paletització i s’hi 

recolzaran els prestatges on s’emmagatzemen els pellets. El paquet resultant per 

als dos paviment és el mateix: 20 cm de base granular i 21 cm de formigó.  

 

La base a estendre son 20 cm de tot-ú artificial (zahorra) que ens permetrà 

executar una millor anivellació del paviment i dotar de un bon drenatge el sòl de 

l’obra alhora que servir de un bon paviment de rodament per a la maquinaria de 

l’obra en fase de construcció.  

 

Sobre la base s’executa un paviment de formigó HF-4,0 tant en l’interior com en 

l’exterior de la nau. Les juntes del paviment exterior són tals que no es superin els 

20 m2 per placa. Les juntes longitudinals no seran a una distància superior a 5 

metres i disposaran de barres corrugades d’unió de 12 mm. Les juntes transversals 

seran cada 4 metres i no disposen de passadors. Les juntes es realitzen per mitjà 

d’asserrat i les longitudinals aniran segellades. 

 

El paviment interior té la mateixa composició però les juntes es disposaran amb 

plaques de superfície superior, cada 36 m2. Aquest paviment disposa d’armadura 

mitjançant malla electrosoldada de diàmetre ∅8 en les dues direccions separades 15 
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cm. Les juntes segellades amb passadors. L’acabat és fratassat per dotar de bona 

resistència i regularitat superficial. 

 

En la vorera haurem de demolir una certa extensió de panot, vorada, rigola i base 

per poder fer les connexions de les instal·lacions i el sanejament. Aquest paviment 

es reposarà amb els mateixos materials que els existents (veure plànol de detall); 

davant les portes però és demolirà el panot existent i la vorada i rigola per ser 

substituïts per llambordes resistents al pas de vehicles pesats i guals per facilitar 

l’entrada d’aquests.  

 

8.5.  Murs de contenció 

Es preveuen dos tipus de murs de contenció, els perimetrals i els interiors. 

 

Els murs de contenció perimetral són necessaris per salvar els desnivells, on n’hi 

hagi, amb els carrers perimetrals i les parcel·les col·lindants. A més, conformen un 

sòcol de com a mínim 60 cm sobre qualsevol rasant (interior/exterior) sobre el qual 

s’hi muntarà la tanca perimetral metàl·lica de 1,20m. L’altura sobre la rasant més 

alta en qualsevol punt és de +1,80m amb el conjunt de mur i tanca metàl·lica.  

 

Aquests murs son tots en disposició L per no ocupar les parcel·les col·lindants i van 

de una altura mínima de 0,60 a una màxima de 3,50 m tots amb un gruix de 30 cm. 

L’execució serà a doble cara i formigonats amb cubilot i camió grua. El drenatge es 

preveu amb metxinals incorporats en el parament del mur i una làmina drenant 

tipus ouera en l’extradós del mur. La fonamentació dels murs és una sabata 

contínua recolzada superficialment al nivell de terres superior. 

 

Els murs disposen de juntes de dilatació per absorbir les deformacions degudes a la 

temperatura i retracció a una distància màxima de 30 metres. Per efectes de 

retracció cal executar flases-juntes amb l’ús de matavius cada 8-12 metres. En les 

juntes de dilatació l’armadura no és passant i la junta s’efectua amb algun material 

tipus poliestirè-expandit entre mig per permetre tals moviments. Per contra, les 

juntes de retracció són simplement ranures en el parament executades per 

matavius que el que fan és determinar la traçada de la possible fissura per retracció.  

Els murs interiors són murs en T i es disposen per salvar desnivells entre la zona 

dels molls de càrrega i l’aparcament de cotxes en primer lloc i, entre la rasant 

interior de la nau i la zona del moll de càrregues en segon. 
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8.6.  Fonamentació  

La fonamentació de l’estructura de la nau es realitza mitjançant la solució semi-

profunda de pous de fonamentació. Es tracta de sabates de formigó armat que es 

recolzen sobre pous de formigó en massa que guanyen profunditat per assolir les 

cotes del terreny d’alta resistència (roca) recomanant per la fonamentació en 

l’estudi geotècnic. 

 

Il∙lustració 3 Dibuix esquemàtic. Pous de fonamentació. 

 

Els pilars de l’estructura de la nau són metàl·lics i es projecten encastats en la 

fonamentació en els seus dos eixos de treball. Per aconseguir-ho es recolzen 

soldats a plaques base metàl·liques i es fa ús de perns d’ancoratge que s’ancoren al 

formigó i es cargolen en la placa base. Aquests perns separats i fent ús de cartel·les 

de reforç fan que la unió sigui suficientment rígida i es transmetin esforços de 

compressió, flexió i tallant a la fonamentació.  

Les sabates alhora tenen uns altres perns connectats al pou de fonamentació per 

tal de transmetre els esforços tallants i possibles traccions. Donat que l’estructura 

de la nau és molt diàfana i lleugera hi ha prevists esforços de tracció en alguns 

pilars degut a la succió del vent a coberta, la qual cosa fa necessària la contribució 

del pes dels pous de formigó i per tant ancoratges entre la sabata i el pou per tal de 

transmetre tal tracció. 

 

Es projecten riostres de lligat perimetrals a la nau i una altra lligant els pilars 

centrals de la nau. Les riostres són de 60x60 cm excepte en els pilars que formen 

part de bases d’arriostrament on són de 80x80 cm. Al mateix temps aquestes 

riostres serveixen per al suport de les plaques de formigó prefabricat de tancament 
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de la nau. Existeix un tercer tipus de biga riostra que es projecta per instal·lar la 

guia de les portes corredores i suportar-ne el pes. 

 

En la zona dels molls de càrrega es projecta un llosa de fonamentació de 20 cm 

amb el mateix armat que el que tenim en les sabates per tal de donar-los 

continuïtat i ser executades conjuntament, també lligant-ho amb les riostres. 

Aquesta llosa és necessària per recolzar-hi sobre els fossats prefabricats de fomigó 

per als molls de càrrega. 

 

Per últim cal remarcar que en les primeres alineacions de sabates i riostres de 

l’extrem sud oest deixarem esperes l’armat d’aquests elements per al lligat amb 

l’armadura del mur que s’executarà posteriorment (quan els pilars son col·locats). 

El mur en aquest tram salva el desnivell decreixent de la rampa que va de la zona 

dels molls de càrrega (-1,20) fins al nivell superior de rasant de la nau (+0,00). 

 

8 .7.  Xarxa de recol l ida d ’a igües pluvia ls  

En la coberta de la nau s’hi projecten tres canals de recollida d’aigües; aquests 

connecten amb baixants sota coberta per l’interior de la nau però retornen a 

l’exterior travessant les plaques. Això es projecta així per evitar vessament d’aigua 

a l’interior de la nau en cas d’impacte de maquinaria en algun baixant. Els baixants 

es troben en cada alineació dels pilars interiors de la nau i en cada dues en les 

alineacions exteriors i són de diàmetre ∅110 de PVC. Els baixants es connecten amb 

tubs de ∅ 110 a la xarxa de sanejament d’aigües pluvials projectada sota el 

paviment.  

 

La xarxa projectada recull l’aigua de la coberta per mitjà del baixants i l’aigua dels 

patis per mitjà d’embornals cada uns 20-30 metres. En les zones amb pendent i els 

patis d’operació dels camions (zona de molls de càrrega) i zona d’aparcament de 

cotxes s’hi instal·la embornals longitudinals tipus reixa de 40x40 cm de canal. La 

xarxa és amb tub corrugat de polietilè amb diàmetres que van des de ∅160 fins a 

∅350 amb pous de diàmetre 80 o 100 cm cada 50 metres com a molt. Els pendents 

de la xarxa dissenyada oscil·len entre 2 i 4%. 
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Hi ha quatre connexions diferents de la xarxa de recollida de pluvials que ha estat 

sectoritzada equitativament. L’escomesa al col·lector general del carrer es realitza 

per mitjà dels pous d’aquesta xarxa existent passant prèviament per respectives 

arquetes de registre en cada connexió.  

 

8 .8.  Xarxa d’a igües res iduals  

Tot i que la xarxa existent al polígon és unitària, el present projecte determina dos 

col·lectors per les aigües de la parcel·la, pluvials i residuals, tal i com prescriu el 

CTE, en previsió de que en algun dia el sanejament dels carrers pugui passar a ser 

separatiu. Es tracta d’una canalització de 315 que connecta la zona on es preveu 

l’ubicació d’oficines en la nau amb un pou existent en el carrer d’accés a l’autovia.  

 

Aquí també la connexió passa prèviament per un arqueta de registre projectada en 

l’interior de la parcel·la per a inspecció. 

 

8.9.  Tancament de la  nau 

El tancament perimetral de la nau és de plaques prefabricades de formigó que per 

tenir una gran altura, 12,5 metres als laterals i 14 en els frontals, tindrà 25 cm de 

gruix. La disposició de les plaques es vertical en mòduls d’ample 2,5m recolzats 

sobre la riostra i que lliga els fonaments i encastats en el paquet de paviment. En 

algunes plaques s’hi materialitzen forats per encabir-hi finestres que permetin 

entrada de llum natural. També es modula per fer cabuda a obertures per a les 

portes d’accés i els molls de càrregues. Aquestes obertures es reforcen amb un 

marc metàl·lic per executar-hi les portes seccionals o les portes de vidre i alumini 

d’accés principal. 

 

8.10.  Coberta 

S’ha disposat una coberta amb panell Sandwich de 40 mm del tipus 3 greques. La 

llum a cobrir són 2,50 m entre corretja i corretja.  

La coberta de panell Sandwich de 3 Grecas proposada (Grupo Panel Sandwich) és 

coberta Sandwich més utilitzada en l’entorn industrial. El seu baix cost i la seva alta 

resistència la qualifiquen com a coberta Sandwich idònia per a grans superfícies a 

cobrir i on el preu és el factor clau de decisió. 
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Il∙lustració 4 Imatge de tipus de panell escollit. 

Esta formada per dues xapes d’acer prelacat galvanitzat amb 3 greques i perfilat, té 

una gran resistència, durabilitat i aïllament. El seu fàcil sistema de muntatge amb 

solapament facilita la seva col·locació, podent-se muntar fins a 600 m2 de panell de 

coberta de 3 greques al dia mitjançant 2 o 3 muntadors. El interior està format per 

poliuretà injectat de 40kg/m3 i un espessor mínim de 30mm, assegurant un 

aïllament tèrmic equivalent a més de 60cm de formigó. (per la solució de 40 mm de 

gruix escollida). 

 

També a la coberta es projecten un total de 11 tirades de lluernaris de policarbonat, 

una fila entre cada dos pòrtics de la nau. Els lluernaris tindran un ample de 1,20 

metres i per cada tirada 4 trams de longituds properes als 17 metres.  

 

La coberta té 4 pendents diferents ja que esta formada per dues gelosies contigües. 

El pendent de la coberta queda determinat per l’estructura del pòrtic en gelosia i és 

de 4º d’inclinació, o el que és el mateix, 7% de pendent. 

 

8.11.  Estructura metàl · l i ca  

8.11.1. Corretges  

Són un element nombrós i s’ha mirat de disposar el mínim de kg possible. Les 

solucions que donen millor resultats (menys kg) són maximitzar la separació i 

augmentar el perfil. Es resol amb biga continua de perfils de la sèrie IPE amb 

ròtules de construcció en els punts on el moment sigui 0 que es troba a un cinquè 

de la llum aproximadament. La corretja serà una IPE 180 en tots els trams 

intermitjos entre pòrtics excepte en els trams extrems on col·loquem HEB 180 que 

tenen major rigidesa, àrea i aconseguim la mateixa altura per executar de forma 

còmoda la corretja. El motiu és que els primers trams s’han projectat amb una llum 

lleugerament superior (8,80m) i que aquestes bigues formaran part de les bigues 

planes contravent de coberta fent la funció de muntants de la gelosia de biga plana.  
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Les corretges estan fixades a la coberta superiorment i inferiorment, per evitar el 

vinclament per flexió en cas d’inversió de càrrega (succió), s’hi disposa un sistema 

amb “tirantilles” de diàmetre 12 mm que parteixin la llum de les corretges (8,5 m) 

en tres parts de uns 2,80 m. Les corretges vindran preparades de taller amb els 

forats per inserir-hi les “tirantilles”.  

 

8.11.2. Pòrt i c  in termig  

Tal i com s’ha determinat en el estudi d’alternatives, el disseny de qualsevol 

estructura ha de satisfer de la manera més econòmica possible les necessitats del 

client. Una de las exigències més habituals que se solen plantejar fa referència a 

l’espai útil de l’edifici, per al que es busca sempre la major diafanitat possible.  

 

Aquesta exigència obliga, en la major part dels casos, a salvar llums importants 

sense utilitzar suports intermedis. En aquests casos, la millor solució l’ofereixen les 

estructures en gelosia, inclús en ocasions, per a llums grans o molt grans, pot 

arribar a constituir l’única solució viable.  

 

El pòrtic adoptat doncs és l’estructura més important de la nau. La seva geometria 

està determinada per les dimensions de la nau, una amplada total de 80 metres, 

una longitud de 95 metres i un altura lliure requerida de 9 metres. La solució 

adoptada, sota requeriments del promotor, és projectant un sol pillar intermig al 

centre de la nau salvant la llum mitjançant dues gelosies de 40 metres.  

 

Gràcies a tenir un bon estrat on recolzem la fonamentació (roca) s’ha decidit per 

una solució rígida que ens permeti un disseny el més econòmic possible: un pòrtic 

unit rígidament als pilars i aquests encastats a la fonamentació per mitjà de 

plaques base amb cartel·les i perns units a la fonamentació. Aquesta solució fa que 

es reparteixin molt bé els esforços entre la gelosia i els pilars que en aquest cas 

transmetran flexió i forces horitzontals a les sabates.  

 

 

 

 

 

 
Il∙lustració 5 Esquema estructural adoptat 
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L’acer utilitzat per als pilars i resta d’elements estructurals en acer és S355 a 

excepció dels perfils tubulars que conformen les diagonals de la gelosia que, com ja 

s’ha comentat, són S275. 

 

Tant els pilars extrems com els centrals en els pòrtics interiors són HEB 340. La 

gelosia està projectada amb perfils tubulars d’acer conformat en fred tal i com es 

descriu en el següent apartat.  

 

8.11.3. Est ruc tura  en Ge los ia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gelosia té un pendent de 4º (7%) i una altura de 2,60 metres. La tipologia de la 

gelosia és Warren amb diagonals treballant a compressió i tracció disposades amb 

un angle de 46º respecte els cordons. Tots els perfils són tubs RHS (perfils 

rectangulars) d’acer conformats en fred. L’acer dels cordons és d’acer S355 mentre 

que les diagonals son amb acer 275; això és per donar major ductilitat a les unions 

tal i com es justifica en l’annex de càlcul.  

 

El cordó superior és de 200x150x7,1 mm, el primer tram de cordó inferior és 

150x150x7,1 i el segon augmenta el gruix a 10mm, hi ha dos grups de diagonals, 

les primeres són de 110x110x5 i les següents tenen un gruix de 7,1. La selecció 

d’aquests perfils es justifica a l’annex corresponent. 

 

La gelosia disposa d’arriostrament superior per mitjà de una de cada dues corretges, 

coincidents amb els nusos de la gelosia, que connectaran amb la biga contravent 

projectada entre, el primer i segon, i el penúltim i últim pòrtics. Inferiorment també 

és necessari arriostrar ja que en aquesta disposició s’esperen compressions del 

Il∙lustració 6 Esquema de la gelosia 
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cordó inferior. Això es fa per mitjà de tirants de barra (rodons) d’acer que 

connecten al pilars de façana.  

 

L’estructura en gelosia serà fabricada en taller en 3 parts. En el taller d’estructura 

metàl·lica s’haurà de preparar els diferents trams així com els pilars per poder 

executar les unions cargolades a obra respectant els esquemes de càlcul exposats 

en la justificació. Alhora aquests disposaran en el pòrtic i els pilars tots els reforços 

necessaris en els punts d’unió de pilar amb gelosia o biga de testers, corretges etc. 

  

La unió soldada de les diagonals als cordons es realitzarà en tot el perímetre del 

perfil tubular, mitjançant soldadura a topar, soldadura en angle o combinació de les 

dues. Veure els detalls a continuació. En qualsevol cas es tracta de soldadura 

sobreabundant la qual cosa ens permet no calcular-la.  

 

A més a més, s’exigirà per part de la direcció d’obra que els fabricants dels perfils 

tubulars siguin llicenciats de la Marca AENOR de certificació o similar que 

garanteixin que el límit elàstic dels productes subministrats és el de l’acer base  

abans del conformat en fred.  

 

En la següent taula es recull un resum del amidaments de la llinda en gelosia 

dissenyada: 

 

Element 

Estructural 
Perfil Escollit Pes (kg) % Kg/m2 

Cordó 

superior 
RHS 200x150x7,1 3.002 36,72 

~12 Kg/m2 

Cordó 

inferior 1 
RHS 150x150x7,1 1.911,48 23,37 

34,34 
Cordó 

inferior 2 
RHS 150x150x10 896,78 10,97 

Diagonal 1 RHS 110x110x5 989,1 12,10 
28,94 

Diagonal 2 RHS 110x110x7,1 1376,43 16,84 

Total  8175,82 100% 

 

Els cordons tenen un pes força rellevant sobre l’estructura. És en aquests on s’ha 

intentat reduir al màxim el pes. Contràriament en les diagonals, tot i que suposen 

el 30 % del pes, la manera més intel·ligent d’aconseguir una solució econòmica 
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passa per reduir costos d’execució en taller i no pas pes. Minimitzant el nombre de 

nusos y unificant tipologies de perfils i disposicions (espaiament, angle d’incidència, 

etc.).  

 

Amb tot, un pes de 12 kg/m2 és molt baix comparat amb altres solucions 

estructurals en acer i en qualsevol altre material. L’enginyer projectista ha tingut en 

compte, per tant, durant la selecció de perfils, les disposicions que habitualment 

estan en stock en els magatzems subministradors propers i que comportarà per 

tant un estalvi en el preu de fabricació en taller.   

 

Es proposa a l’empresa constructora la compra dels perfils al magatzem 

Granallados y Tubos, S.A. (GRATUSA),  emplaçat a Zaragoza, d’on s’ha consultat el 

stock per a la selecció de perfils i on, per ser empresa afiliada a ICT, es garantitzen 

els certificats de qualitat necessaris materials i d’execució sobre els quals s’ha 

establert els supòsits.  

 

El taller fabricant de l’estructura en gelosia ha de ha de llegir-se detingudament el 

plec de condicions tècniques i estudiar l’annex de càlcul de l’estructura metàl·lica. 

Es proposa INCAFE Indústries Catalanes del Ferro 2000 S.L.U com a taller (i també 

com a subministrador del material) idoni per ésser situat davant mateix de la 

parcel·la on s’ubica el projecte. Altres alternatives són VicoMetall S.L situat a Navàs 

o altres a Balsareny, Manresa etc. La estructura està pensada per construir-se amb 

tres parts i muntar-se en obra amb unions cargolades per tal d’evitar transport 

especial. La nau és accessible mitjançant via secundària des de els pobles veïns 

esmentats. Sota aquests supòsits s’ha fet el pressupost de l’estructura metàl·lica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il∙lustració 7 Gelosia amb perfils rectangulars d’acer 
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8.11.4. Pòr t ic  de  façana 

Els pilars de façana estan espaiats cada 5 metres i són perfils HEB 240 a excepció 

del pilar central i els extrems que són HEB340 igual que en els pòrtics intermitjos.  

 

 

 

 

 

 

 

La llinda superior del pòrtic de façana és una HEB240 i anirà per sobre dels pilars 

que aniran units a ella mitjançant unions cargolades. En les façanes frontals 

s’executen corretges que són necessàries per al suport de les plaques prefabricades 

i alhora per recollir el vent i entregar-lo als pilars; per últim, les corretges de façana 

formen part també dels arriostraments d’aquest pla que es resolen amb creus de 

sant Andreu com s’explica en els següents apartats. Les corretges són perfils UPN 

180 d’acer S355. Aquests es disposen a una altura de 5,5m sobre el paviment, el 

primer, per deixar suficient espai per a l’execució d’obertura de portes i a 9m el 

segon deixant un espai intermig per a execució de finestres. Aquestes dues 

corretges més la llinda superior son els punts de fixació de les plaques de panell 

prefabricat.  

 

8.11.5. Arr ios t rament  de  cober ta .  B iga  cont ravent  

Els arriostraments són els elements que dotaran de rigidesa al la nostra estructura i 

faran que els diferents elements treballin conjuntament; que les forces que es 

recullen a les façanes i coberta es transmetin als pilars i als fonaments. 

 

 

 

 

 

Il∙lustració 

Il∙lustració 8 Esquema estructural del pòrtic de façana 

Il∙lustració 9 Diferents tipus d’arriostrats en nau de poca longitud ‐ Extracte llibre Alfredo Arnedo. 
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La figura anterior il·lustra els diferents tipus d’arriostraments més habituals en les 

naus industrials metàl·liques.  

 

L’arriostrament de coberta té bàsicament dues funcions, en primer lloc serveix per 

arriostrar els pòrtics en la direcció perpendicular al seu pla (en el pla de coberta). 

Les corretges incidents en els nusos de la biga plana (encara que no formin part de 

la biga) rebran esforços virtuals de vinclament les pòrtics en el pla de coberta. Una 

segona funcionalitat és recollir la pressió del vent contra la façana testera treballant 

com a biga plana. La disposició d’un arriostrament de façana lateral en els pòrtics 

extrems lligat amb les bigues planes en els extrems farà que aquestes segones 

transmetin els esforços de vent recollits en les façanes frontals als arriostraments 

de façana lateral. D’aquesta manera estem alliberant les corretges de coberta 

intermitja de cap esforç de compressió derivada del vent. 

 

La opció que el projectista ha vist més adequada en aquest cas ha estat la 

materialització d’una “biga contravent” situada en els extrems de la nau composta 

per una estructura en gelosia. La estructura en gelosia és de tipus Warren amb 

muntants i té 80 metres de llum; els muntants són les pròpies corretges alternades 

dels primers trams, aprofitant que són HEB i no IPEs en aquest tram, els cordons 

superior i inferior els conformaran la llinda del pòrtic de façana i el cordons superior 

de les gelosies del segon pòrtic (o penúltim) respectivament. Les diagonals de la 

gelosia són rodons estructurals d’acer S460 com a diagonals treballant a tracció. 

S’ha desestimat la opció d’utilitzar angulars degut a l’efecte antiestètic que 

produeix l’alta fletxa en el pla vertical quan no treballen a tracció. Hi ha dos grups 

de rodons segons el nivell d’esforços que rebran: ∅30 S460 les més traccionades i : 

∅20 S460 les que menys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il∙lustració 10 Sistemes d’arriostrats amb tirants de barra 
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Il∙lustració 11 Tipus de barres segons nivell de càrrega 

 

8.11.6. Arr ios t rament  long i tud ina l :  No es  d isposa  

Aquesta és una solució que s’adopta només en naus de poca longitud ja que 

encareix la nau al haver de disposar una biga llarga plana amb gran quantitat de 

perfils. La funció d’aquest arriostrament és bàsicament dotar de intranslacionalitat 

als pòrtics intermitjos en el seu pla. Al recórrer la nau de punta a punta per la 

coberta els desplaçaments virtuals són impedits per la biga que està connectada als 

pòrtics extrems que sí que seran arriostrats en el seu pla amb arriostraments de 

façana. En la nostra nau no s’ha obtat per aquesta solució que encariria molt el cost 

de l’estructura i simplement s’ha comprovat que no tinguéssim limitació de 

vinclament en el pla del pòrtic dels pilars de pòrtics intermitjos tot i ser 

translacionals. Això és possible gràcies també a l’esquema adoptat per al pòrtic 

amb sabates encastades i nus rígid entre pilars i gelosia que fa que tot i ser un 

pòrtic translacional, les longituds de vinclament siguin petites com es pot veure en 

l’annex de càlculs. 

 

 

Il∙lustració 12 Longituds de vinclament per a disposicions en pòrtics translacionals. 
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Il∙lustració 13 Longituds de vinclament per a disposicions en pòrtics intranslacionals, amb biga 

d’arriostrament longitudinal. 

 

8.11.7. Arr ios t rament  de  façana 

Per unitat de disposició d’elements estructurals s’ha optat per usar en tots els 

arriostrats rodons estructurals d’acer. El motiu és que per l’arriostrat més important 

de la nau (en quant a quantitat de material es refereix) s’ha escollit la opció dels 

rodons per davant de la dels perfils angulars que suposaria un menor preu però 

alhora un aspecte molt antiestètic en la coberta degut a les grans fletxes que 

tindrien. L’arriostrat amb tirants de barra és molt versàtil i fàcil de muntar, a més a 

més ens brinda la possibilitat de ajustar-lo un cop en servei perquè torni a tenir un 

bon nivell de treball. 

  

 

Il∙lustració 14 Arriostrats de façana habituals 
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Il∙lustració 15 Solució adoptada en les façanes laterals. 

La façana lateral està conformada per els diferents pòrtics de la nau units amb 

corretges birecolzades a 5,5, a 9 i a 11,6m sobre el paviment que serveixen per 

recolzar-hi les plaques prefabricades de tancament de la nau de la mateixa manera 

que en la façana frontal.  

 

En les façanes laterals arriostrem en els extrems, és a dir, el primer amb el segon 

pòrtic i el últim amb el penúltim. En general resulta econòmic disposar els nuclis 

dels arriostrats en el primer i últim mòdul. D’aquesta forma es reparteix la rigidesa, 

s’allibera a les corretges de coberta i façana de la funció de transmetre càrrega de 

vent i facilita l’execució de la cimentació al quedar lligada amb la dels pòrtics de 

testa. Aquesta és la solució adoptada en aquesta obra. Els tirants projectats aquí 

són barres S460 ∅30. 

 

La unió de les bases dels pilars amb la fonamentació es porta a terme mitjançant 

una placa soldada en l’extrem inferior, perforada de manera que s’enfili en esperes 

prèviament embegudes i encastades en la sabata o encepat. Les esperes estaran 

embegudes i ancorades a sabata sobresortint-ne per que la placa base s’enfili en 

ells. Tant la col·locació com el muntatge es faciliten si es disposa d’una plantilla 

superior. És preferible que la longitud d’ancoratge i la disposició siguin tals que es 

garanteixi que el fallo per trencament de formigó no sigui prematur, és a dir que la 

secció fusible sigui la de l’acer de l’espera. D’aquesta manera s’aconsegueix un 

mecanisme de fallida dúctil amb grans deformacions que permetrien un càlcul 

plàstic. Veure plànols i detalls dels perns i l’ancoratge per més exactitud. 
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En quant a la façana frontal l’arriostrament no pot ser col·locat a l’extrem esquerra 

perquè impossibilitaríem l’execució del moll de càrrega en l’extrem. Aquí però no 

recollim el vent de les façanes laterals ni frontals així que aquests arriostrats són 

menys sol·licitats i poden executar-se on sigui més adequat ja que només 

s’encarreguen d’arriostrar el sistema porticat de façana. Veure plànols per a la 

situació exacta. Les barres utilitzades aquí son S460 ∅10. 

 

8.12.  Molls  de  càrrega 

Hi ha projectats 5 molls de càrrega en la façana sud costat esquerra de la nau. 

Aquests molls tenen unes dimensions de 3m d’ample, 2m de profunditat i 3,40m 

d’alt. Els molls de càrrega es projecten a una altura 1,20 m sobre el paviment 

exterior de la nau on arriben els camions per tal que la càrrega i descàrrega de 

mercaderies sigui a nivell de paviment interior de la forma més eficient possible. 

  

El fossat projectat són mòduls de formigó 

prefabricat que recolzarem sobre una llosa 

de fonamentació de de 20 cm . Aquests 

mòduls encaixen perfectament amb les 

plaques prefabricades i donen continuïtat a 

la façana.  

 

Les plataformes serà el model EasyRamp 20.23 de la casa Àngel Mir o equivalent. 

Les portes del molls de càrrega són portes seccionals automàtiques de panell 

Sandwich i el moll va revestit amb l’abric de protecció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il∙lustració 16 Plataforma EasyRamp 

Il∙lustració 17 Moll de càrrega projectat 
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8.13.  Demol ic ió  i  reposic ió  de paviments.  Afectació  de 

serveis .  

Es projecten 3 connexions d’aigües pluvials i una connexió de pluvials i sanejament 

a pous existents al carrer. Per dur a terme tal operació caldrà demolir una certa 

franja de panot, rigola, vorada, gual i asfalt existent en la calçada i vorera que 

després s’haurà de reposar amb els mateixos materials. L’asfalt es col·locarà en 

fred ja que es tracta de poca quantitat. 

 

8.14.  Serral ler ia  i  acabats.   

Les portes en el tancament perimetral de la parcel·la són d’acer negre corredores 

automàtiques. Se’n projecten dues de 13 metres en l’accés per a camions en el 

costat sud amb una peatonal entremig i tres en el lateral est de la nau; una de cinc 

metres per l’accés de vehicles tipus turisme amb una porta peatonal al costat, una 

de 10 metres per a l’accés de les furgonetes i vehicles comercials que operen en 

l’activitat logístic de la nau i una ultima de 13 metres que dona sortida als camions 

de dintre la parcel·la que donin la volta per el pas de circumval·lació al voltant de la 

nau. 

Les portes d’accés a la nau són portes seccionals Sandwich de 4,0m x 4,0m per a 

donar accés a furgonetes i maquinària de pelleteria. Totes les portes seccionals 

estaran dotades de porta peatonal integrada. Les portes d’accés principal en la 

façana sud són d’alumini amb vidre de doble fulla de dos metres d’amplada total.  

 

S’instal·larà una tanca amb malla de simple-torsió de 1,20m d’altura sobre els murs. 

Es col·locaran també defenses de 60 cm d’altura al voltant sud, oest i nord de la 

nau (en la zona de possible pas de camions) en cada alienació de pilars per evitar 

impactes de camions sobre aquests. 

 

Es preveu el pintat de 51 places de pàrquing en l’interior de la parcel·la davant de 

la façana frontal sud on hi ha l’accés principal. 
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8 .15.  Previs ió  instal · lac ions 

Si bé caldrà un projecte complert d’instal·lacions, en l’obra civil es preveu l’execució 

de dues rases sortint des d’on possiblement s’executaran les oficines fins a la 

l’exterior de la nau en el seu costat est. En una de les rases s’hi preveu la disposició 

de 4 tubs de polietilè ∅160  per al pas de cablejat de telecomunicacions i baixa 

tensió i, en l’altra, dos tubs de polietilè d’alta densitat a pressió de ∅90 per a l’aigua 

calenta sanitària i la connexió als hidrants per a sortida d’aigua contra incendis. 

S’ha projectat 4 parelles d’arquetes per a inspecció i connexió de la instal·lació, les 

interiors a la nau, les de fora de la nau, unes intermitges per tal de limitar la 

longitud de connexió i, finalment, les que estant al perímetre exterior de parcel·la 

que serviran per fer les connexions finals a les xarxes existents al carrer. 

 

 Les partides es deixen com a partida alçada a justificar a l’espera de una definició 

més concreta amb el projecte d’instal·lacions corresponents. Veure plànols per més 

detalls. 
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9.  PROCÉS CONSTRUCTIU 

El procés constructiu de la nau constarà de les següents fases: 

 

1) Implantació de la constructora en obra, creació d’accessos, zones 

d’acopi, casetes d’obra, vestidor/lavabo, contenidors per a gestió de 

residus. Caldrà organitzar l’obra, contactar amb el taller d’estructura 

metàl·lica i també amb els diferents gestors de les instal·lacions i 

serveis municipals per planificar l’obra. 

 

2) Neteja de terres vegetals, desmunt i terraplè per assolir la rasant 

d’anivellació. Estesa d’una primera capa de tot-ú per facilitar 

moviment de la maquinària en obra i millorar el drenatge. 

Posteriorment execució de pous i rases de fonamentació. 

  

3) Seguidament caldrà realitzar la fonamentació, execució de les sabates, 

riostres i llosa de fonamentació en zona de molls, per poder començar 

a muntar l’estructura dels pilars alhora que l’excavació de terres 

prossegueix amb l’execució de rases per sanejament i instal·lacions 

començant per els trams que afecten a l’àmbit interior de la nau.  

 

4) La fase de muntatge d’estructura metàl·lica segueix el següent ordre: 

 

 Col·locació de tots els pilars. 

 Transport de la gelosia per trams de taller i unió en obra. 

Col·locació de la primera i última gelosia mitjançant grua. 

 Muntatge de pòrtics testers i unió immediata amb trams primers 

de gelosia. Lligat mitjançant corretges de façana lateral i coberta. 

 Arriostrament superior de coberta, biga plana i arriostraments 

laterals en els extrems. És necessari crear aquests primers nuclis 

de rigidesa per donar consistència durant la fase de muntatge. 

 Muntatge de la resta de pòrtics alhora que els anem lligant amb 

les corretges de coberta i laterals.  

 Arriostrament dels pòrtics de façana frontals i arriostrament 

inferior de coberta i tirantilles. 
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5) Alhora, en l’àmbit de la parcel·la fora de la nau, col·locació de les 

canalitzacions de sanejament i instal·lacions. Treballant de tal manera 

que s’obrin trams de rasa, es col·loqui tub i es torni a tapar la rasa 

per minimitzar riscos i inconvenients en la mobilitat de la maquinaria 

d’obra. Construcció d’arquetes, reixes i pous de sanejament i 

instal·lacions amb bastiment acabat sense col·locar reixes ni tapes. 

Senyalització d’aquests i tapat amb planxes provisionalment. 

 

6) Col·locació dels paraments verticals de tancament, fossats per al moll 

de càrrega i muret lateral en zona de molls.  

 

7) Execució de la coberta, panell Sandwich, lluernaris, canals de 

recollida, baixants. 

 

8) Connexions de les xarxes de pluvials, fecals i instal·lacions al carrer, 

E.T. o arquetes corresponents. Tall de carrer d’accés a autovia en 

primer lloc i en segona fase tall del carrer Tomàs Viladomiu. 

 

9) Execució de Guals, paviment de llambordins per accessos i reposició 

del paviment existent. 

 

10) Execució dels murs perimetrals de la parcel·la. Pavimentació interior 

de la nau i pavimentació exterior un cop finalitzats els murs. Asserrat 

de juntes.  

 

11) Extradossat dels murs i col·locació de tanca perimetral, portes 

corredores, portes seccionals, plataformes del moll de càrregues, 

finestres, portes d’accés i resta d’elements de serralleria. 

 

12) Col·locació de tapes, reixes d’arquetes i registres, pintat de plaques, 

segellat de juntes, neteja general de la parcel·la i retirada de 

instal·lacions d’obra. 

 

Aquest procés descrit aquí s’amplia en més detall en l’annex del Pla d’Obres. 
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10.  PLAÇ D'EXECUCIÓ 

La previsió és de 9 mesos naturals amb inici previst per dilluns 2 de Setembre de 

2013 i finalització dimarts 4 de juny de 2014. Amb un total de 188 dies de treball. 

 

11.  PRESSUPOST RESUMIT 

El Pressupost d’Execució Material del present projecte puja a l’expressada quantitat 

de DOS MILLONS SIS-CENTS ONZE MIL CENT VUITANTA-DOS Euros amb 

DINOU Cèntims. (2.611.182,19 €). 

 

El Pressupost per Contracte del present projecte puja a l’expressada quantitat de 

TRES MILLONS SET-CENTS CINQUANTA-NOU MIL VUIT-CENTS QUARANTA-

UN euros amb VINT-I-TRES Cèntims. (3.759.841,23). 

 

Barcelona, maig de 2.013, 

 

 

 El Peticionari,             L’Enginyer de Camins Canals i Ports, 

 

 

 

 

 

LOGISTAR S.L.    Miquel Santasusana Isach 
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Annex 1. Estudi Topogràfic 

 

L’àmbit de l’aixecament està compres a les parcel·les 67-68-69 del P.I. “Illa Sud” 

situada en el T.M. de Sallent i amb accés a l’autovia C-16 i a la carretera de 

Cabrianes. El solar està delimitat pel carrer de circumval·lació Tomàs Viladomiu i 

l’accés a l’autovia; comprèn una superfície total d’uns 18.356 m². 

 

L’aixecament s’ha realitzat amb equipament totalment homologat i calibrat. S’ha 

utilitzat una Estació Total marca TOPCON modelo GTS-236, precisió a 2” per mitjà 

de l’empresa Oficina de Topografia Mira de Manresa. 

 

Les cotes presentades al plànol de topografia s’han pres relatives a la base de 

replanteig B-1 que té una cota de 259,25 m relativa al nivell mig del mar a Alacant. 

En l’aixecament topogràfic aquesta base s’ha fixat a la cota 100m per facilitar la 

referència als altres punts radiats sobre el terreny. 
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Annex 2. Serveis Existents 

Per tal d’obtenir un coneixement el més fiable possible dels serveis actuals, en 

primer lloc s’ha obtingut un aixecament topogràfic dels terrenys que corresponen a 

l’àmbit del present projecte i, seguidament, s’ha girat una visita d’inspecció, 

obtenint-se una primera aproximació basada en una apreciació visual dels serveis 

aeris o, en el cas dels soterrats, establint supòsits lògics basats en la existència 

d’elements externs que permetien estimar-ne la seva implantació. 

 

Al no preveure’s afectació dels serveis existents fora de la parcel·la no s’ha 

consultat les companyies o organismes titulars dels mateixos. En el moment de 

realització del projecte d’instal·lacions de la nau industrial es requerirà que es 

realitzi tal consulta per poder determinar exactament la ubicació de les xarxes 

existents i connectar en la vorera els diferents serveis necessaris per a l’activitat. 

  

1.  XARXA SANEJAMENT EXISTENT 

La xarxa de sanejament existent és de polietilè de diàmetre nominal 630 (diàmetre 

exterior) i té una pendent aproximadament de un 1% tant en direcció Nord-Sud en el 

carrer Tomàs Viladomiu com en direcció Est-Oest en el carrer d’enllaç a l’autovia. La 

xarxa és unitària i es disposa de pous cada 35 metres. Les profunditats de la lamina 

d’aigua en cada pou estan grafiades en els plànols.  

 

2. ESTACIÓ TRANSFORMADORA 

La estació transformadora situada al mig de la parcel·la en el seu extrem Est és 

d’obra i de tipus aeri. La seva situació es determina en el plànol. Es preveu una 

possible reconstrucció de la mateixa a la nova rasant projectada interior a la 

parcel·la.  
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3.  ALTRES SERVEIS I AFECTACIÓ 

S’ha marcat sobre el plànol de serveis existents les arquetes i/o registres de serveis 

detectables visualment. Es preveu realitzar un total de 7 cates per tal de no afectar 

els serveis al connectar la xarxa de sanejament i pluvials.  

 

Es preveu la construcció de dues arquetes prop de la vorera que connectin diferents 

canalitzacions des de dintre la nau com a previsió de possibles serveis a instal·lar 

necessaris per a la futura activitat.  

 

Alhora de realitzar les connexions del sanejament a la xarxa general del carrer es 

demolirà una franja de paviment existent i vorera (panot, rigola, vorada, etc..) 

alhora que es demoliran franges de panot, vorada i rigola davant de les noves 

portes d’accés per executar-hi un gual i un paviment de llambordes resistent al pas 

de vehicles pesats (>3.5 tn).  

 

Per tal de minimitzar afectacions s’ha programat tal operació en dues fases, 

primerament en el carrer d’accés a l’autovia, que se’n tallarà la circulació en un 

carril i es disposarà d’operaris per a regular el trànsit, i en una segona fase i quant 

aquest primer estigui totalment reposat, es procedirà en el carrer Tomàs Viladomiu. 

S’ha previst l’execució de 7 cates per localitzar els serveis i evitar afectacions; 

alhora caldrà fer ús de petita maquinària d’obra per fer aquestes demolicions de 

petita extensió per evitar problemes amb els serveis existents. 
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Annex 3. Estudi Geotècnic 

S’ha encomanat un estudi geotècnic del solar on està projectada la obra per tal de 

determinar les característiques físiques i químiques del terreny i la determinació del 

nivell freàtic per poder dur a terme el dimensionament de les estructures de 

fonamentació de la nau.  S’ha realitzat, entre altres assajos, un total de 5 sondejos 

a percussió tipus DPSH repartits per la superfície de la parcel·la i 1 assaig SPT per 

obtenció de mostra amb un Penetròmetre Dinàmic Automàtic.  

 

Els assajos han estat repartits en tota la zona buscant els punts més significatius i 

interessants per determinar la fonamentació de ambdós edificis i l’execució dels 

murs de contenció. 

 

L’estudi ha estat realitzat per la empresa GeoCentrum Enginyers S.L i s’ha realitzat 

amb equipament totalment homologat i calibrat. 

 

A continuació es fa un resum de les propietats d’interès per al dimensionament de 

les estructures de fonamentació.  

 

Caracterització nivells detectats 

 

Nivell A: Sòl compost per llims sorrencs amb graves mal graduades. Assoleixen un 

gruix aproximat d’entre 1,20 i 3,60 metres en tots els assajos. La resistència a la 

penetració dinàmica es situa al voltant dels 15 cops. Es tracta de materials sense 

consolidar i heterogenis. 

 

Nivell C: Es troba per sota del nivell abans esmentat en tots els penetròmetres. Es 

tracta de gresos i lutites vermelles de la sèrie local d’edat eocènica. Presenta gran 

duresa, donant en tots els punts rebuig a l’assaig DPSH. 
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Penetròmetres S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 

Cota d’inici absoluta (m) 98,96 99,23 99,44 98,39 97,63 

Cota relativa assolida (m) -2,80 -1,20 -3,60 -2,60 -3,40 

Nivell freàtic - - - - - 

N20>100 -2,80 -1,20 -3,60 -2,60 -3,40 

 

Anàlisi de laboratori mostra nivell A 

 

Anàlisi Mostra MR-1 

Límit líquid  24,8 

Límit plàstic 14,6 

Índex plasticitat 10,2 

Contingut sulfats solubles 0,1 

Classificació segons Casagrande GC – Grava argilosa 

Classificació segons H.R.B. A-2-6 (0) 

 

Nota: El contingut de ió sulfat als materials d’aquest nivell és inferior al contingut 

màxim indicat en l’apartat 37.3.4 de la EHE, i tal i com ho confirmen els assaigs del 

laboratori i per tant no presenta agressivitat per al formigó.  

 

Característiques de resistència del terreny: 

 

Material Nivell 1: GC: Graves argiloses: 

 

 Angle de fricció interna:  40º±5 

 Resistència:    Mínim 1.5 kg/cm2 

 

Material Nivell C: Gresos i Lutites (roca) 

 

Angle de fricció interna:      Mínim 35º 

Pressió admissible:   3,5 kg/cm2 (estudi geotècnic) 

 

 

 

 



 

 

  Annex 3: Estudi Geotècnic 

 Pàgina A3.3 

Annex A3‐3

 

Projecte Constructiu de Nau Logística amb 
Estructura Metàl·lica. 

 

 

 

Nota: els valors anteriors ha sigut obtinguts de bibliografia sobre propietats físiques 

dels diferents tipus de sols i roca, la referència per aquest cas ha estat la Swiss 

Standard SN 670 010b - Characteristic Coefficients of soils, Association of Swiss 

Road and Traffic Engineers. Cal dir que els valors han estat presos del costat de la 

seguretat sempre degut a la incertesa inherent de la matèria. Per altra banda el 

valor obtingut de 3,5 kg/cm2 per a l’estrat fort del terreny és sabut que ha estat 

pres com a límit per seguretat per l’enginyeria encarregada de l’estudi geotècnia i 

que amb alta certesa aquest valor serà molt superior en la realitat. 

 

Recomanacions: 

 

- Es recomana no realitzar fonamentació superficial que es recolzi en els 

materials del nivell A degut a que es tracta d’un nivell heterogeni de llims 

sorrencs amb graves mal graduades, sense consolidació. 

- Es podrà realitzar fonamentació superficial encastada nivell C, podent 

transmetre al terreny unes tensions de treball de 3,5 kg/cm2, amb factor de 

seguretat F=3 ja inclòs. 

- Els assentaments previstos (sota hipòtesis de càrrega igual a l’admissible) 

són homogenis i inferiors a 2,5 cm si s’adopta fonamentació mitjançant 

sabates. 

 

 

Ripabilitat: 

 

Vistes les característiques del Nivell A no es preveuen dificultats d’excavació dels 

materials d’aquest nivell. Serà fàcilment excavable amb maquinària de moviment 

de terres. Tanmateix, pot ser necessària la participació de maquinària energètica 

tipus martell hidràulic al nivell resistent C.  

 

A continuació s’adjunta el corresponent estudi geotècnic complet i seguidament 

s’adjunta un plànol de situació dels assajos de penetració.  
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Annex 4. Replanteig 

Als plànols de replanteig trobarem les rasants definitives definides amb les 

corresponents cotes d’acabat i la definició geomètrica exacta de els elements com 

els murs, pilars, vèrtex, etc. La posició dels quals s’adjunta seguidament en una 

taula. Les posicions que resumim estan expressades en coordenades U.T.M. de la 

carta 31N / ETRS89. 

 

El replanteig s’ha definit partint de dues bases de replanteig que s’han materialitzat 

durant l’estudi topogràfic en l’àmbit del sector. La Base B1 delimita les parcel·les 67 

i 68, mentre que la base B2 delimita les parcel·les 68 i 69. A partir d’aquestes hem 

anat traçant les altres bases constructives.  

 

Aquestes bases inicials han estat referenciades des de un punt geodèsic proper 

situat en el turó anomenat “el Cogulló” a uns 1.5 km del sector. 

 
 

Base E(X) N(Y) Z 
B1 408580.05 m 4628869.33 m 259.25 m 
B2 408577.55 m 4628811.82 m 258.82 m 

 
 
A partir d’aquestes bases materialitzades en la parcel·la i les cotes definides en la 

planta de replanteig i estructura s’encarregarà a una empresa de topografia el 

marcat de les posicions de tots els elements de l’obra.  
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1.  MARC NORMATIU: 

Normativa Aplicable: 

 

[N1] Eurocodi 0: Bases de càlcul d’estructures. 

[N2] Eurocodi 1: Bases de projecte i accions en estructures. 

[N3] Eurocodi 3: Projecte d’estructures d’Acer 

[N4] EAE – Instrucció d’Acer Estructural 

[N5] CTE. Doc. Bàsic Seguridad Estructural (DB-SE)  

[N6] CTE. Doc. Bàsic Seguridad Estructural – Accions en l’Edificació (DB-SE-AE) 

[N7] CTE. Doc. Bàsic Seguretat Estructural - Acer (DB-SE-A) 

[N8] Norma de Construcció Sismorresistent NCSR-02: Part General i Edificació 

[N9] Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establ. Industrials (RSCIEI)  

[N10] UNE-EN 10219: “Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en 

frío de acero no aleado y de grano fino”. 

 

Documents Tècnics consultats: 

 

[T1] Alfredo Arnedo – Naves Industriales con Acero 

[T2] ICT - Guía de Diseño para estructuras en celosía resueltas con perfiles 

tubulares de acero. 

[T3] CIDECT – Guía Nº2: Guía de Diseño para estabilitat estructural de perfils 

tubulares. 

[T4] CIDECT – Guía Nº3: Guía de Diseño para nudos de perfiles tubulares 

rectangulares (RHS) bajo cargas predominantemente estáticas. 

[T5] ENSIDESA – Formulari d’estructures. 

 

Catàlegs: 

 

[C1] Panell Sandwich 3 Greques - Panel Sandwich Group 

[C2] Perfils rectangulars estructurals (RHS) –Vallourec & Mannesmann tubes 

[C3] Barres estructurals Detan Rod System - Halfen  
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2.  DETERMINACIÓ I CÀLCUL DE CÀRREGUES 

2.1.  Accions c l imàt iques i  sobrecàrregues d’ús.  

Es determinen aquí les carregues característiques de vent, neu i sobrecàrrega d’ús 

segons el que marca el document bàsic  DB-SE-AE del CTE  [N6]. 

 

Se segueixen també les recomanacions del document Naves Industriales Con Acero 

d’Alfredo Arnedo Pena [T1]. 

 

2.1.1. Sobrecarrega d ’ús  

En termes generals, els efectes de la sobrecàrrega d’ús poden simular-se per 

l’aplicació d’una carrega distribuïda uniformement. D’acord amb l’ús que sigui 

fonamental en cada zona del mateix, per valors característics s’adoptaran de la 

següent taula extreta del CTE [N6]: 

 

 

 

 

 

Tal i com indica el CTE [N6] la sobrecarrega d’ús per aquest tipus de cobertes no ha 

de ser combinada amb cap altra càrrega. 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1: Taula 3.1 Valors de la sobrecarrega d’us 
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2.1.2. Acc ió  de l  vent  

L’acció del vent, en general una força perpendicular a la superfície de cada punt 

exposat, o pressió estàtica, que pot expressar-se com: 

 

 

on: 

 

: la pressió dinàmica del vent, segons l’annex D del document DB-SE-AE [N6] 

podem calcular-la de forma aproximada com:  

0.5  

On  és la densitat de l’aire i  el valor bàsic de la velocitat del vent. Obtenint així 

doncs un valor de 0,52 kN/m2 utilitzant la velocitat del següent mapa. 

 

 

Il∙lustració 1: Mapa de coeficients eòlics segons Annex D de DB‐SE‐AE CTE 

:  El coeficient d’exposició té en compte els efectes de les turbulències originades 

pel relleu i la topografia del terreny, el seu valor es pot prendre de la taula 3.4 del 

CTE [N6], essent l’altura del punt considerat la mesura respecte la rasant mitjana 

de la façana a sobrevent. Aquesta mesura en el nostre cas son del rang 3 – 15 m. 
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Taula 2: Taula 3.3 Valors del coeficient d'exposició segons CTE [N6] 

 

:   el coeficient eòlic o de pressió, dependent de la forma y orientació de la 

superfície respecte al vent, i en el seu cas, de la situació del punt respecte als 

costats d’aquesta superfície; un valor negatiu indica succió. 

 

Sobre el punt 3.3.5 Coeficiente eólico de naves y construcciones diàfanes el Codi 

Tècnic [N6] especifica que: “En naus i construccions diàfanes, sense forjats que 

connectin les façanes, l’acció del vent ha d’individualitzar-se en cada element de 

superfície exterior. Quant en almenys, dos dels costats de l’edifici (façanes o 

cobertes) l’àrea total dels forats excedeixi el 30% de l’àrea total del costat en 

qüestió, l’acció del vent es determina considerant l’estructura com una marquesina 

o paret lliure.” En la nostra nau no es dona aquest cas. A efectes de càlcul de 

l’estructura, del costat de la seguretat, es podrà utilitzar la resultant en cada pla de 

façana o coberta dels valors del Annex D.3 

 

Nota: El projectista realitza un càlcul simplificat prenent una pressió o succió del 

vent en cada parament de forma uniforme i corresponent al valor màxim de cada 

zona especificada per el CTE [N6]. Cal dir que d’aquesta forma queda el càlcul del 

costat de la seguretat sense pesar sobre un sobredimensionat ja que el vent per al 

nostre cas no representa una carrega limitant. 
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També en el mateix punt del CTE [N6] s’afegeix que si l’edifici presenta grans forats 

l’acció del vent genera, a més de pressions en l’exterior, pressions en l’interior que 

es sumen a les anteriors. En el nostre cas podem suposar que es tracta d’una 

edificació tancada o en tot cas que no presenta grans forats ja que la façana 

amb més obertures (on hi ha els molls de càrrega) hi ha previstos uns 50 m2 

aproximadament d’obertura en portes i molls de càrrega d’un total de 1040 m2 de 

façana; per aquest motiu es desestima cap consideració de pressions interiors de 

vent. 

 

Nota important: Es remarca en el procés constructiu que el tancament de les 

façanes de la nau s’executarà un cop acabada completament l’estructura metàl·lica 

i que el tancament de coberta s’executarà un cop acabades les façanes per evitar 

problemes de pressions interiors del vent en fase de construcció. 

 

Per a la coberta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 7% de pendent de coberta correspon a un angle inferior als 6º. Així doncs 

obtenim els corresponents valors marcats en la taula. Haurem de considerar succió 

força important i un terç de compressions degudes al vent en la coberta en les 

zones que es correspongui cada una. Per al cas de vent longitudinal en la següent 

taula de l’annex es pot extreure un valor constant de succió de -0,6 en tot el 

parament. 

Il∙lustració 2 Taules i esquemes extrets de l’annex D.3 del DB‐SE‐AE del CTE [N6] 
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Com a valor representatiu del vent a coberta per el càlcul de corretges i la majoria 

d’elements estructurals es pren el següent valor característic de carrega ascendent 

(negatiu): 

0.52 C z 0.6 0.312 C z 	 /  Succió 

0.52 C z 0.2 0.104 C z 	 /  Pressió 

 

 

El valor de C z  es pren únic per a tota la coberta per a un valor mitjà de 12,5 

metres sobre rasant que interpolant en la taula 2 resulta d’un valor de 1,95 

resultant finalment una pressió de succió i pressió de vent: 

 

0.312 1,95 0.60	 /  

0.104 1,95 0.20	 /  

 

Per al parament vertical: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il∙lustració 3 Taules i esquemes extrets de l’annex D.3 del DB‐SE‐AE del CTE [N6] 

Vent frontal:   

 

h = 13.5m (mitja), , d = 95m, h/d = 0.14 

0.52 C z 0.7 0.364 C / 	 compressiu 

0.52 C z 0.3 0.156 C 	 / 	 succió 
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Vent lateral compressiu:   

 

h = 12.5m (mitja), d = 80m, h/d = 0.16  

0.52 C z 0.7 0.364 C / 	 compressiu 

0.52 C z 0.3 0.156 C 	 / 	 succió 

 

 

Il∙lustració 4 Valor de la pressió de vent de compressió i succió en cada punt de la façana lateral 

 

En el diagrama presentat veiem com evolucionen les pressions en funció de l’altura. 

S’ha proposat utilitzar com a perfil de vent el més desfavorable en cada direcció 

que, en aquest cas, és el que té un parament vertical de 12metres + 1,2 m 

addicionals per al desnivell guanyat en la zona de molls de carrega en la façana 

lateral i 13 metres + 1,2 m per el mateix desnivell en la façana frontal. La figura 

detalla les pressions en la façana lateral; en el cas de la façana frontal seria 

exactament el mateix amb la diferència que seguiria un metre més amb el mateix 

nivell de pressions.  
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2.1.3. Acc ió  de la  neu  

Com a valor de carrega de neu per unitat de superfície en projecció horitzontal, , 

es pot prendre: 

 

 	  

 

Essent: 

	 : Coeficient de forma de la coberta. En un faldó limitat inferiorment per cornises o 

carener i on no hi ha impediment al lliscament de la neu, el factor de forma pren el 

valor de 1 per cobertes amb inclinació menor o igual de 30º.  

: El valor característic de la carrega de neu sobre un terreny horitzontal. Es pot 

obtindré el valor en la taula següent on entrem amb l’altura de la ubicació de la 

obra i també la zona climàtica que trobem en el mapa precedent. 

 

 

Il∙lustració 5: Figura E.2 Annex E. zones climàtiques d'hivern 
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Taula 3:  Taula E.2. Sobrecarrega de neu en terreny horitzontal (kN/m2) 

 

Interpolant els valors de la taula E.2 del annex E del DB-SE-AE [N6] amb una altura 

sobre el nivell mig del mar a Alacant de 259 metres obtenim una càrrega de neu 

corresponent a: 

 

0.54 /  

 

2.1.4. Acc ió  de la  temperatura  

En l’estructura pròpia de les naus d’estructura metàl·lica amb juntes de dilatació no 

superiors a 120 metres no es solen tenir en compte. S’evitarà en tot cas per mitjà 

de disposicions constructives qualsevol impediment de contraccions i dilatacions 

dels tancaments que puguin ocasionar originar tensions en l’estructura. 
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2.2.  Accions accidentals .  

2.2.1. Impactes  

La present nau industrial dedicada a l’ús logístic on poden accedir camions 

(categoria E segons CTE [N6]) cal considerar una carrega de 50 kN actuant a 0.60 

m d’altura sobre el paviment en la direcció del tràfic. 

 

També en pilars de façana, on no hi ha molls de càrrega o altres obstacles en front 

al tràfic, s’ha de prendre 50kN en la direcció del tràfic i 25kN en la direcció 

perpendicular, no simultanis a 0,50 m d’altura del paviment en el cas d’automòbils.  

Si el tràfic es deu a furgonetes o camions de més de 3,5 t es prenen 150kN i 75kN 

respectivament amb altura de 0,50 a 1,50 m. Si hi ha ús de forklift trucks o “toros” 

que puguin impactar amb pilars interiors s’ha de considerar una carrega estàtica 

equivalent de cinc vegades la suma del pes del equip i la càrrega aplicats a 0,75m 

del terra.  

  

En aquest projecte està previst protegir la nau al tràfic de camions mitjançant 

defenses amb la qual cosa l’únic punt on un camió podria impactar seria per mitjà 

dels molls de càrrega que estan correctament equipats per al seu ús i en cas 

d’accident. Pel que fa als impactes de vehicles en pilars, Hi ha previst accés de 

furgonetes (menor a 3.5 t) a l’interior de la nau i ús de “toros”. La càrrega més 

crítica és la d’aquests quan van carregats: 

 

  

Il∙lustració 6 Exemple tipologia maquinaria utilitzada 

Els pilars es comprovaran sota el cas accidental d’impacte afegint 235 kN de força 

horitzontal aplicats a 0,75 m sobre el paviment. 

 

 Pes (Tn) 

Toro 3,0  tn 

Càrrega 1,80 tn  (màxim) 

 

Càrrega impacte: 

 5 3 1,8 24	 235	 	 
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2.2.2. Incend i  

El Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials (RSCIEI) 

[N9] caracteritza els establiments industrials en relació amb la seguretat contra 

incendis. Per caracteritzar-los cal definir: la configuració i ubicació en relació al seu 

entorn i el seu nivell de risc intrínsec.  

 

Pel que fa a la configuració i ubicació de la nau en relació al seu entorn, es tracta 

d’un establiment industrial de tipus C ja que ocupa totalment un edifici i es troba a 

una distància major de tres metres de l’edifici més pròxim. Es pot comprovar a 

l’apartat 3.3 que la normativa exigeix unes distàncies a vial i a les edificacions 

veïnes superiors a tres metres.  

 

Il∙lustració 7 Tipus d’establiment industrial segons RSCIEI [N9] 

Per altra banda, el nivell de risc intrínsec de la nau depèn de la densitat de càrrega 

de foc ponderada i corregida del sector d’incendi (Qs). Al tractar-se d’un magatzem 

destinat a l’activitat logística que pot albergar ala càrrega de materials de qualsevol 

tipus, per tant també altament combustible, ha de valorar-se com a activitats de 

risc alt.  

 

Aleshores, com que l’estructura principal és de coberta lleugera i els seus suports 

estan sobre rasant i, a més, no està prevista per ser utilitzada en l’evacuació dels 

ocupants, ni la seva fallida podria ocasionar danys greus als edificis pròxims ni 

compromet l’estabilitat d’altres plantes, el RSCIEI [N9] permet adoptar una 

resistència al foc dels elements estructurals de R30, sempre i quan es disposi d’un 

sistema d’extracció de fums. Tot i així l’article 4 del RSCIEI [N9] ens permet 
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estalviar-nos la justificació de la R30 en l’estructura si es compleixen els següents 

requisits: 

“En los establecimientos industriales de una sola planta, o con zonas 

administrativas en más de una planta pero compartimentadas del uso industrial 

según su reglamentación específica, situados en edificios de tipo C, separados al 

menos 10 m de límites de parcelas con posibilidad de edificar en ellas, no será 

necesario justificar la estabilidad al fuego de la estructura.” 

 

Nota adicional: 

 

“En los edificios tipo C que cumplan lo indicado en el 

párrafo anterior, no se exigirá justificar la estabilidad al 

fuego de la estructura, siempre que se garantice la 

evacuación y se señalice convenientemente esta 

particularidad en el acceso principal del edificio, para 

que pueda ser conocida por el personal de los servicios 

de extinción ajenos.” 

 

Quedem exempts, per tant, de cap justificació d’estabilitat al foc de l’estructura. 

Caldrà però, això sí, que en el projecte d’activitats necessari per a la instauració 

d’una activitat en la nau aquí projectada, es compleixi amb les mesures necessàries 

d’extinció, senyalització, evacuació i avís als serveis d’extinció aliens mínims exigits 

també per el RSCIEI [N9]. 

 

   

Il∙lustració 8 Dibuix extret del llibre 

d’Alfredo Arnedo  
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2.2.3. Sisme 

Les accions sísmiques estan regulades a la “Norma de Construcció Sismorresistent: 

Part General y Edificació” (NSCE-02) [N8]:  

 

Segons aquesta norma: 

 

- Situació de l’obra: Sallent (Bages).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il∙lustració 9 Mapa de peligrositat sísmica segons NSCE – 02 

 

 

Il∙lustració 10 Valors d’ acceleració bàsica segons annex de NSCE – 02 

- Acceleració bàsica, ab: 0,04g.  

- Importància de l’edifici: Normal (la destrucció a causa d’un terratrèmol pot 

ocasionar víctimes, interrompre un servei col·lectiu o produir importants 

pèrdues econòmiques, però no es tracta d’un servi imprescindible ni pot 

donar lloc a efectes catastròfics).  

- Tipus d’estructura: estructura metàl·lica arriostrada.  

- Nombre de plantes sobre rasant: 1.  

Sallent
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Com que:  

- L’edificació és d’importància normal.  

- L’acceleració bàsica és inferior a 0,08g.  

- La nau té els pòrtics ben arriostrats entre sí en totes les direccions.  

- El nombre de plantes sobre rasant és inferior a set.  

 

No és obligatòria l’aplicació de la normativa sismorresistent (article 1.2.3 de la 

NCSE-02 [N8]). En base a aquest fet, s’ha optat per no considerar l’acció sísmica. 
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2.3.  Combinacions de càrrega.  

Per a les diferents combinacions de càrrega necessàries per a les comprovacions i/o 

dimensionaments d’elements estructurals ens remetem al capítol III del la 

Instrucció d’Acer Estructural Espanyola, EAE [N4]; Aquí és defineixen les 

combinacions de forma general per als càlculs en edificació metàl·lica però 

coincideixen amb les que podríem establir per a fonamentacions o altres elements 

estructurals. Així doncs aquesta serà la nostra base per a determinar les càrregues 

pel projecte. 

 

Per a cada una de les situacions estudiades s’establiran les possibles combinacions 

d’accions. Una combinació d’accions consisteix en un conjunt d’accions compatibles 

que es consideraran actuant simultàniament per una comprovació determinada.  

Cada combinació, en general, estarà formada per les accions permanents, una acció 

variable determinant i una o varies accions variables concomitants. Qualsevol de les 

accions variables pot ser determinant. 

  

2.3.1. Combinac ió  per  a  Es tats  L ími t  Ú l t ims (ELU)  

 

Per les distintes situacions de projecte, les combinacions d’accions es definiran 

d‘acord amb les següents expressions:  

 

En situacions persistents o transitòries: 

, , ∗, ,
∗

, , , Ψ , ,  

 

En situacions accidentals: 

, , ∗, ,
∗

, Ψ , , , Ψ , ,  
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En situacions en les que actua l’acció sísmica: 

 

, , ∗, ,
∗

, , Ψ , ,  

 

2.3.2. Combinac ió  per  a  Estats  L ími t  de  Serve i  (ELS)  

Per aquests casos es consideraran únicament les situacions de projecte persistents i 

transitòries. En aquests casos, les combinacions de les acciones es defineixen 

d’acord amb les següents expressions: 

 

Combinació poc probable: 

, , ∗, ,
∗

, , , Ψ , ,  

 

Combinació freqüent: 

, , ∗, ,
∗

, Ψ , , , Ψ , ,  

 

Combinació quasi permanent: 

, , ∗, ,
∗

, Ψ , ,  
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2.3.3. Coef ic ients  de s imu l tane ï ta t  

 

Taula 4: Taula 11.a EAE [N4]. Coeficients de simultaneïtat per sobrecarregues d’ús 

 

  Ψ   Ψ   Ψ  

Coberta no accessible  0.7  0.5  0.3 

Taula 5: Coeficients de simultaneïtat per sobrecarrega d’instal∙lacions. 

 

Aquests últims coeficients per la sobrecarrega d’instal·lacions no es dedueixen 

directament de les taules corresponents a l’Eurocodi 0 [N1], repetides en CTE [N6] i 

EAE [N4]. El projectista les considera segons les recomanacions del document 

Naves Industriales Con Acero d’Alfredo Arnedo Pena [T1]. 

 

 

Taula 6: Taula 11.b EAE. Coeficients de simultaneïtat per l’acció de la neu 

 



 

 

 

  Annex 5: Justificació de Càlcul de l’Estructura Metàl∙lica 

 Pàgina A5.20 

Projecte Constructiu de Nau Logística amb 
Estructura Metàl·lica. 

 

Annex A5‐20

 

 

Taula 7: Taula 11.c EAE. Coeficients de simultaneïtat per l’acció del vent 

 

2.3.4. Coef ic ients  parc ia l s  per  a  es ta ts  l ím i ts  ú l t ims (ELU)  

 

Taula 8: Taula 12.1 EAE: Coeficients parcials per accions en ELU 

2.3.5. Coef ic ients  parc ia l s  per  a  es tats  l ím i ts  de  serve i  (ELS)  

 

Taula 9: Taula 12.2 EAE: Coeficients parcials per accions en ELS 
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3.  DIMENSIONAMENT D’ELEMENTS D’ESTRUCTURA 

METÀL·LICA 

3.1.  Dimensionament del  panel l  de coberta:  

Per al panell de coberta calcularem segons la separació de les corretges (2.5m) les 

carregues majorades corresponents per als casos de pes propi del material més la 

situació de carga variable de la neu (més gran que la sobrecarrega d’ús, que no es 

combina) i amb la combinació del vent com a acció simultània amb coeficient de 

combinació 0,6 típic del vent; la sobrecàrrega d’instal·lacions recau sobre les 

corretges i per tant no afecta al panell de coberta. 

 

Càrrega per comprovació/dimensionament:  

1.5 0.54 0,6 0,2 1,00  

 

Amb la següent carrega buscarem un panell tipus sandwich que compleixi les 

condicions de resistència i fletxa (en aquest cas més limitants) per a la càrrega 

exigida i a més a més que tingui suficient aïllament tèrmic, pel qual es recomana de 

partida prendre un espessor d’uns 40 mm. 

 

Suggeriment comercial: [C1] Panell Panel Sandwich Grup tipus 3 Grecas con 

solape: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 10 Característiques tècniques i selecció: Pes suportat segons espessor i esquema estàtic. 
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La disposició dels panells sandwich és perpendicular a la direcció de les corretges i 

l’esquema estàtic en el que treballen és assimilable a trams birecolzats. La 

separació entre corretges es preveu de 2.5 metres. El panell escollit de 40 mm 

compleix sobradament condicions de fletxa i resistència. 

 

 

Il∙lustració 11: Panell Sandwich convencional [C1] 

 

 

 

 

 

 

Per a càrrega ascendent on tindrem un valor inferior ja que només tindríem el vent 

com a càrrega desfavorable i el pes propi s’hi oposaria no cal que fem cap 

comprovació ja que el fabricant assegura pràcticament la mateixa resistència per 

qualsevol dels dos sentits amb les fixacions correctament executades. 

 

 

 

Taula 11 Característiques tècniques segons fabricant [c1]: Transmitància tèrmica i pes del panell segons el espessor.  
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3.2.  Dimensionament de les  b igues corretges de 

coberta:  

Les bigues corretja van perpendiculars a la jàssera o encavallada principal i 

conformen l’entramat de sustentació de la coberta muntades sobre els diferents 

pòrtics de la nau. 

 

 

Il∙lustració 12: Dibuix esquemàtic amb corretges de coberta 

 

S’ha predisposat per aquest element estructural els següents supòsits sobre els 

qual es fa el càlcul: 

 

- Esquema estructural: biga contínua de varis trams. 

- Tipologia de la biga: perfils comercials de la sèrie IPE. 

- Separació entre corretges: 2.5 metres en general. 

- Llum entre cada pòrtic:  8.50 metres constant. 

- Trams: 11 trams. 

- Acer S355. 

 

Els càlculs es fan segons les indicacions de l’Eurocodi 3 [N3] que es recullen en el 

llibre Naves Industriales con Acero del Doctor Enginyer Alfredo Arnedo Pena [T1]. 
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3.2.1. Dimens ionament:  

Les corretges són bigues contínues de trams iguals de 8.50 metres ja que no es 

preveu junta de dilatació al ser la longitud de la nau d’uns 90m.  

 

Els casos a comprovar per cada grup de corretges amb la mateixa disposició son els 

següents que es durant a compte en el mateix ordre.  

 

- Cas descendent/ascendent en Estat Límit de Servei: Càrrega uniforme, 

reaccions en pòrtics, fletxes màximes. 

- Cas descendent/ascendent en Estat Límit Últim: Càrrega uniforme 

considerada, reaccions en pòrtics, moments flectors positius en els trams i 

negatius en recolzaments. 

- Esforços derivats de vent en testeres i de transmissió d’axials per 

arriostraments en les corretges disposades a tal fi. (Només per el cas de 

carregues ascendents de succió vent). Nota: en el nostre cas només tindrem 

esforços derivats d’arriostrament de pòrtics i no tindrem compressions més 

que en el primer tram de corretges ja que s’hi materialitza una biga plana a 

contravent. 

 

La acció predominant és la component de la carrega normal a la superfície de faldó 

ja que la component paral·lela  ha de ser resistida per la cobertura o per un sistema 

de tirants que eviti o redueixi la flexió en l’eix dèbil de corretja. 

 

Il∙lustració 13 Avaluació de la carrega en corretges de coberta. Extracte del llibre Naves Industriales 

con acero. 
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3.2.2. Estat  L ími t  de  Serve i  per  càr regues  descendents  

La fletxa activa, deguda a la part de les carregues variables de la combinació poc 

probable ha de ser inferior a L/200 en les cobertes que son accessibles solament 

per a manteniment, que és el cas habitual de les naus industrials. La combinació és 

la següent: 

, , ∗, ,
∗

, , , Ψ , ,  

Càrregues permanents: 

 

- Pes propi corretja: s’inclou en el càlcul mitjançant SAP. 

- Pes sandwich: 10,40 kg/m2  (contant un 10% més per unions de muntatge) 

= 0,102 kN/m2 

-  

Càrregues variables: 

 

- Sobrecàrrega d’ús: 0,40 kN/ m2 (segons CTE, accés per manteniment) 

- Sobrecarrega de vent:  0,20 kN/ m2  

- Sobrecarrega de Neu: 0,54 kN/m2 

- Pes previsió instal·lacions: = 0,15 kN/m2 

 

Com que la carrega de neu és superior a cap altre càrrega variable, aquesta es 

pren com a sobrecarrega dominant; amb la qual cosa la de vent es combina amb 

factor 0,6 típic per vent. La sobrecarrega d’ús, per a cobertes accessibles només 

per a manteniment, segons el CTE no es combina mai.  

 

Combinació: 0,7 0,6 Q 0.87	 /  

2.5 0.75 / 2,175	 /  



 

 

 

  Annex 5: Justificació de Càlcul de l’Estructura Metàl∙lica 

 Pàgina A5.26 

Projecte Constructiu de Nau Logística amb 
Estructura Metàl·lica. 

 

Annex A5‐26

 

 

Il∙lustració 14: Esquema biga contínua 

Proposta dimensionament desprès de varies iteracions:  

 

- Trams extrems: HEB 180 

- Trams intermitjos: IPE 180 

 

Màxima fletxa en vans extrems: 

- HEB 180:   0.0139 m  =   1/611  (<1/200).    

 

Pes propi perfil HEB 180: 0,502 kN/m = 0,20 kN/m2 

Pes propi perfil IPE 180: 0,129 kN/m = 0,074 kN/m2 

 

Pes mig: 0,1 kN/m2 

 

 

Il∙lustració 15: Deformació exagerada de les corretges ELS segons SAP 2000 

  

3.2.3. Estat  L ími t  Ú l t im per  càrregues  descendents  

En aquest cas es comprovarà en primer lloc si els perfil dimensionats en ELS són 

suficients per resistir l’estat límit últim de resistència sota criteris plàstics ja que la 

secció és classe I a flexió com es justifica a continuació:  

 

Escollint un acer S 355: 0.81 
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Classificació de l’anima: (flexió i compressió) 

 

- HEB180:  92;	 7;		 13.14 33	  (classe I a flexió i compressió) 

- IPE 180: 146;	 5,3;		 27,55 38	  (classe I a flexió però classe II a 

compressió) 

 

Classificació de les ales: (panells comprimits) 

 

- HEB180:  c 70,75;	 	t 14,0;			 5,05 9	ε (classe I panell comprimit)	 

- IPE 180: c 33,9;	 	t 8,0;				 4,23 9	ε (classe I panell comprimit)	 

El càlcul es realitza per a situació persistent o transitòria: 

 

, , ∗, ,
∗

, , , Ψ , ,  

 

El software auxiliar ja té en compte la diferència de pes propi, però per fer-ne una 

estimació podem agafar la mitjana ponderada de: 0.1 kN/m2 

 

La sobrecàrrega dominant és la de la Neu i ni el vent ni la sobrecàrrega d’ús es 

consideren, la primera per ser favorable la segona perquè no es combina; la 

sobrecarrega d’instal·lacions es recomana combinar-la així com la de vent amb una 

combinació de 0,7 i 0,6 respectivament: 

 

Combinació: 1,35	 1,5 	 0,7 0,6 1,42	 /  

2.5 1,42	k / 3.54	 /  

 

 

Il∙lustració 16: Detall resultats SAP200 
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Resum del càlcul: 

 

 HEB 180 IPE 180 

Màxim moment flector negatiu: -25,56 kN·m -25,56 kN·m 

Màxim moment flector positiu: 23,40 kN·m 11,11 kN·m 

Màxim Tallant: 19,416 kN 15,90 kN 

 

Comprovacions en càlcul plàstic: 

 

Podem aplicar càlcul plàstic en la hipòtesis de càrrega actual on les corretges 

treballen a flexió. 

 

Tallant 

, 	
	
√3 	 

 

	 1.0, 		 	 180 2024	 , 	 	 180 1125	 , 	 355	 / 	 

 

, 	 	180 230,6	  

, 	 	180 414,8	  

 

Resistència a tallant més que suficient. No cal fer interacció flexió-tallant perquè 

	 50%	 , . 

 

Flexió  

, 	  

 

1.0, 		 	 180 481500	 , 	 	 180 166400	 , 	 355	 / 	 

 

, 	 	180 59,07	  

, 	 	180 170,93	  

 

Ambdós perfils tenen suficient resistència a flexió. 
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3.2.4. Estat  L ími t  Ú l t im per  càr regues  ascendents  

Aquest cas es produeix quan el vent és la càrrega variable dominant i el més 

desfavorable és que no hi hagi neu evidentment ni cap altra sobrecarrega 

descendent combinada.  

 

Resistència 

 

Quan considerem el cas amb vent apareix la succió de la coberta que inverteix la 

forma en la que treballen les corretges i a més a més apareixen les pressions de 

vent en els testers que podrien donar compressió a les corretges. D’això no ens 

n’hem de preocupar gràcies a la solució adoptada d’arriostrar la coberta en els 

trams extrems. Aquests arriostraments conformen una biga plana en la coberta i 

recullen els esforços de la pressió/succió del vent incident als pilars per mitjà dels 

tancaments de façana. La biga plana recull quests esforços i els transmet als 

arriostraments de façana laterals disposats també en els extrems; d’aquesta 

manera s’allibera a les corretges intermitges de treballar a compressió degut al 

vent. 

 

Els primers trams de corretges que ja per condicionants de fletxa han sigut 

dimensionats amb perfils de major inèrcia (HEB) han de treballar a compressió 

formant part de muntants de la biga plana; la corresponent comprovació és fa més 

endavant en el càlcul dels arriostraments.  

 

Tot i que no considerem compressions degudes al vent, longitudinalment i degut 

pròpiament a l’arriostrament projectat amb la biga contravent, encara existeixen 

esforços virtuals d’arriostrament del vinclament dels pòrtics incidents en aquelles 

corretges que estan connectades als nuclis de rigidesa de la biga contravent. 

 

El càlcul resistent de la corretja treballant a càrrega de succió es desestima degut a 

que els valors de pressió són inferiors i es compensen en part per el pes propi. Serà 

necessari però, una suficient fixació de les corretges a la gelosia per mitjà de 

“ejiones”. 
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Inestabilitat 

 

Mentre que davant d’esforços de flexió positius (compressió ala superior) no és 

necessària cap comprovació a vinclament degut a la fixació de les ales comprimides 

amb la xapa de coberta, davant la inversió de càrrega, o també per els moments 

negatius que hem obtingut en el cas de càrrega descendent en els recolzaments sí 

ho tindrem en compte. Això es deu a què les ales inferiors, que rebran esforços de 

compressió, podrien vinclar per efecte de vinclament lateral ja que no estan 

arriostrades lateralment.   

 

Càrregues permanents: 

 

- Pes sandwich: 0,102 kN/m2 

- Pes propi corretja (mitjana):  0,10 kN/m2 

Càrregues variables: 

 

- Sobrecarrega de vent vertical: -0,60 kN/m2  

 

Combinació: 1.00 1.5 0,70	 /  

 

2.5
0,70	

1,75	 /  

 

Il∙lustració 17 Situació de càrrega davant de succió de vent exterior en les corretges 

 

Els esforços resultants són:  

 

Tram Perfil Màxim Moment Negatiu 

Extrem HEB 180 -10,35 kN·m 

Interior IPE 180 -5,10 kN·m 
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Només hem tingut en compte moments negatius i no positius ja que ens interessen 

els que produeixen compressions a la ala inferior lliure. Amb tot però el màxim 

moment negatiu l’hem obtingut del cas de càrrega descendent i serà aquest el 

determinant per a la comprovació en front d’inestabilitat: - 25,60 kN·m 

 

Procedim a fer la comprovació a vinclament lateral del perfil interior IPE 180 ja que, 

com hem esmentat la de la corretja extrema es farà en l’apartat de l’arriostrament. 

Necessitem però el resultat de la carrega virtual que hem d’afegir a les corretges 

per la seva funció d’arriostrament dels pòrtics (una de cada dues separacions de 

corretges formen part de l’arriostrament conjunt amb les bigues planes 

contravent.) 

 

La carrega  per a les corretges es pot estimar com a la meitat de la que reben les 

gelosies contravent que és de 0,66  (veure apartat de biga contravent). Això es 

tradueix en 0,66 5 0,5 1,65	  ja que les corretges que contribueixen (una de 

cada dues) estan espaiades 5 metres i es suposa que s’encarreguen de la meitat de 

càrrega de la que reb l’arriostrament. 

 

En aquest cas no hem de fer reducció de resistència a axil per vinclament clàssic ja 

que una de les dues ales està arriostrada contínuament contra la xapa. Per contra 

el vinclament lateral, pels motius que hem vist, sí que tindrà un paper important: 

 

Vinclament lateral: 

 

El vinclament lateral és un efecte que pateixen especialment els perfils en H i/o en I 

quan reben un moment sobre el seu eix fort. El vinclament que es produeix és un 

desplaçament fora del pla de flexió (en el pla longitudinal). No s’ha de confondre 

amb el vinclament sobre el pla longitudinal o sobre el eix dèbil.  

 

La resistència a flexió es disminueix per un coeficient on intervé el moment crític de 

vinclament lateral que es calcula: 
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Com podem veure intervenen en el càlcul vàries característiques del perfil com són 

les inèrcies a torsió i a guerxament (alabeo) també hem de determinar la longitud 

crítica de vinclament en aquest pla longitudinal: 

 

: 	 longitud entre punts que impedeixen vinclament. 

: 	 té funció similar a . 

 

Aquí ens fixem en l’ala inferior ja que la superior està arriostrada lateralment pel 

tancament de coberta; la llum entre punts arriostrats és doncs 8,5 metres. Aquí la 

 és de 1considerant recolzaments simples sobre les gelosies.  

 

El moment crític per el perfil IPE 180 seleccionat arriostrat cada 8,5m és de: 

 

13,32	  

 

Aquest moment crític és molt baix; fem la comprovació final: 

 

, 1
,

, 	

,
1,0 

 

:	 Al haver-hi carreges en la direcció transversal es pren valor 1.  

La reducció  a partir de  es pot calcular mitjançant: 

 

  amb 0,5 1 ̅ 0,2 ̅  

 

On hem d’utilitzar una corba de vinclament “a” de  0,21 tal i com determina la 

EAE [N4]. La  que s’utilitza per vinclament és 1,1 : 

 
1,65
264,20

1

1
1,65
377,80

25,60

0,20
53,70
1,1

2,50 1,0	‼! 

 

Tal i com es podia preveure serà necessari l’ús de tirantilles que arriostrin les ales 

inferiors de les corretges per escurçar l’alta longitud de vinclament lateral que 

presenten, 8,5m. S’usaran 2 tirantilles intermitges que dividiran les llums de les 

corretges en 3 trams. En aquest cas, la comprovació dóna: 
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47,80	 , 0,58 

 
1,65
264,20

1

1
1,65
377,80

25,60

0,58
53,70
1,1

0,87 1,0		OK 

 

Resum 

 

Desprès de vàries iteracions sobre un predimensionament d’un perfil IPE hem 

obtingut un dimensionament de les bigues de corretja amb perfil HEB 180 per als 

trams extrems i IPE180 en la resta dels trams complint totes les exigències per 

ELU i també per a ELS segons la normativa Eurocodi 3. 

 

La solució adoptada de canviar el tipus de perfil a HEB en comptes de buscar 

l’adequat de la mateixa sèrie IPE es deu a varis avantatges constructius i tècnics; al 

mantenir l’altura dels perfils a nivell constructiu és més senzill lligar les corretges 

entre elles i amb el tancament de coberta. Des del punt de vista de càlcul aquests 

perfils son menys eficients pel que fa a la flexió en l’eix fort respecte als IPE però 

tenen una millor comportament envers l’esforç axil al tenir més àrea i en 

vinclament  al tenir major inèrcia en l’eix dèbil. La solució constructiva que es 

presenta al projecte fa que aquestes corretges col·laborin en la “biga plana” 

formada pel conjunt corretges i bigues contravent, on les corretges serveixen de 

muntants o puntals a les bigues contravent. 

 

3.2.5. Unió  de  les  cor re tges  

L’esquema de les corretges calculat és biga contínua i la disposició en obra 

d’aquestes ha d’intentar respectar l’esquema estructural proposat. Tenint en 

compte que les bigues IPE 180 i HEB 180 poden ser fabricades i transportades per 

a longituds fins a 12 metres es proposa la següent distribució dels perfils: 
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Il∙lustració 18 Disposició dels perfils i unions 

Per simetria el primer i l’últim tram són bigues HEB180 de 10.70 metres, a 

continuació a cada extrem la primera biga és de 8.00m IPE 180 seguida per 3 altres 

bigues IPE 180 de 8.50 trams per cada costat fins que el tram central s’enllaça amb 

una biga IPE 180 de 5.10m. 

 

Aquest esquema intenta respectar els punts on el moment flector és proper a zero 

per realitzar la continuïtat en obra que es preveu que sigui una unió cargolada 

mitjançant platines laterals.  

 

Il∙lustració 19. Unió cargolada amb platines laterals 

 

S’ha de tenir en compte, però, que en els punts on el moment és quasi zero, el 

tallant pot ser important i per tant la unió en obra que es preveu ha de ser 

executada amb cura.  

 

Il∙lustració 20. Diagrama de tallant ELU segons SAP2000 
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Els punts escollits s’ha avaluat el màxim tallant que més o menys es repeteix 

uniformement per cada enllaç i que es pot quantificar amb un valor: V=16 kN. 

 

3.2.6. Resum de l ’ espece jament  de les  cor re tges;  amidament  

segons p làno ls:  

 

Corretges HEB 180 tram de 10.70 m: (2x34) = 68 ut.  727.60 metres 

Corretges IPE 180 tram de 8.00 m: (2x34) = 68 ut. 544.00 metres 

Corretges IPE 180 tram de 8.50 m:  (6x34) = 204 ut. 1734.00 metres 

Corretges IPE 180 tram de 5.1 m:  (1x34) = 34 ut. 173.40 metres 

 

Unions: (34x10) = 340 ut. 

 

Tirantilles: 1760 metres aproximadament de barra ∅12. 
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3.3.  Dimensionament de les  gelosies  de coberta:   

Se segueix la Guía de Diseño ICT [T2], especialitzada en estructures en gelosia 

resoltes amb perfils tubulars d’acers, per a un correcte dimensionament. Les 

comprovacions resistents que proposa la Guía estan recolzades per l’Eurocodi 3 

[N3]. Cal notar que algun valor de comprovació difereix de la EAE [N4] i es pren 

algun valor menys conservador que el què és habitual. La direcció d’obra exigirà 

que se segueixin les normatives i certificats en el subministrament i fabricació, 

especificats en el plec de condicions, que permeten justificar el càlculs aquí 

realitzats sota el marc d’Eurocodi 3 [N3] i que permeten sortir-nos del marc general 

conservador. 

 

3.3.1. Proced iment  de cà lcu l  i  recomanac ions in ic ia l s  

Fase 1 Determinació de càrregues i sobrecàrregues a suportar per la 

gelosia. 

 

Fase 2 Definició de la geometria de la gelosia: tipologia, cantell i angle 

d’encontre de les barres de farciment, entre altres paràmetres. 

 

a) Tipologia recomanada: WARREN amb la primera diagonal traccionada, 

excepte càrregues importants localitzades entre nusos, el què ens portaria 

potser a adoptar la tipologia Warren amb muntants.   

b) Cantell (h) (llum = L): L/15 ≤ h ≤ L/10 (generalment: h = L/15) 

c) Angle d’encontre de les diagonals (θ): 

- c.1) Es recomana: θ ≥30º. Angles < 30º dificulten l’execució de la soldadura 

en el taló de la unió per falta d’accessibilitat de la torxa. 

- c.2) Reduir θ suposa (augmentar-lo òbviament el contrari): 

i. Millorar l’eficiència de la unió. 

ii. Disminuir el nombre de diagonals i d’unions. 

iii. Afavorir el disseny d’unions amb espaiament.  

iv. Augmentar la secció del cordó comprimit.  
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Fase 3 Determinació dels esforços axials de càlcul en totes les barres: 

    

a) Inicialment s’adopten totes les línies d’eix dels elements concurrents en els 

nusos. 

b) Model de càlcul: S’assumeix que els cordons son elements continus i que les 

diagonals es comporten com barres articulades i als seus extrems, amb el 

què, en el cas de càrregues aplicades en els nusos de la gelosia, tots els 

elements que constitueixen l’estructura estaran sotmesos únicament a 

esforços axials (tracció o compressió). 

 

Fase 4 Dimensionat de barres:  

 

a) Longituds eficaces de vinclament ( ): 

- Es parteix d’unions soldades directes entre Perfils Tubulars d’acer, a on tota 

la secció intervé en l’entrega i recepció dels esforços, pel què en realitat, les 

barres de farciment d’una biga en gelosia soldada, estan parcialment 

encastades en els cordons. No obstant, el model adoptat per al càlcul estàtic 

descrit en el punt anterior, suposa les unions de les barres de farciment 

articulades als cordons. Com a conseqüència, en el dimensionat de barres es 

redueix la longitud teòrica de l’element, per obtenir la longitud eficaç del 

vinclament:  

 

- a.1) Cordons:  

 En el pla: 0,9 	longitud teòrica entre nusos.  

 Fora del pla: 0,9 	longitud teòrica entre punts arriostrats.  

 

- a.2) Barres de farciment (diagonals):  

 En el pla: 0,9 	longitud teòrica entre nusos.  

- A dins i a fora del pla: , 0,75	 	longitud teòrica entre nusos.  
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b) Característiques dels Perfils: 

- b.1) Perfils recomanats: RHS amb un ràtio  37,2  El compliment 

d’aquesta condició, garanteix la possibilitat d’assolir el límit elàstic en la fibra 

extrema de la secció, sense risc de que puguin donar-se efectes de 

vinclament local.  

- b.2) Seleccionar per als cordons perfils RHS amb relacions 

amplada\espessor 		15 0

0
25	 , en previsió d’una major eficiència de les 

unions.  

- b.3) Seleccionar per a les barres de farciment perfils RHS de secció 

transversal quadrada, amb menor espessor de paret que els adoptats per als 

cordons, el que afavorirà també el bon comportament de les unions. 

- b.4) Estandarditzar les barres de farciment a unes poques dimensions (1, 2 

o com a màxim 3, depenent de la llum). En el seu pes en el còmput global 

de la gelosia no és rellevant, generalment en torn a un 15 %-20 %. 

 

c) Tipus i grau d’acer: 

- En general, es recomana adoptar perfils tubulars de major límit elàstic per 

als cordons que per les barres de farciment, d’aquesta manera, també es 

millora l’eficiència de les unions. 

- En aquest sentit, el mercat del perfil tubular ofereix com a més habituals:  

			 6	 			 → 		 275	 		 → 		 275	 /  

			 8	 			 → 		 355	 2 		 → 		 355	 /  
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Fase 5: Disseny d’unions: 

 

a) S’ha de buscar el major grau de prefabricació possible, per treure el màxim 

partit  dels mitjans i condicions de treball disponibles en taller. D’aquesta 

manera, es reduiran al màxim el nombre d’operacions a realitzar en obra, 

minimitzant el desplaçament  de medis i personal qualificat a la mateixa. 

Amb aquesta filosofia, les unions s’executaran:  

- Soldades per a fabricació en taller: Nusos de la gelosia, unions en 

prolongació de cordons (fins a la longitud total de gelosia imposada per les 

limitacions de l’espai disponible en taller i en obra, el transport, etc.) i resta 

de detalls constructius.  

- Cargolades per a muntatge en obra: Unions gelosia – pilar, unió de 

subconjunts, ... 

 

Il∙lustració 21 Soldadura a taller i cargolament en obra 

 

b) Càlcul de soldadures. Una unió soldada organitzada al voltant del perímetre 

complert d’una barra de farciment mitjançant una soldadura al topall, una 

soldadura en angle, o una combinació d’ambdues, ha de proporcionar una 

resistència no inferior a l’esforç transmès per la barra. Això ho garanteixen 

els següents espessors de gola mínima (a) per a les soldadures, assumint 

els elèctrodes i tipus d’acer adequats: 

 

Il∙lustració 22: Exemples de unions soldades a taller 
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Il∙lustració 23: Especificacions de soldadura 

 

c) Tipologia de nusos recomanada per la gelosia: nusos en “K” amb 

espaiament. Es comprovarà que la geometria del nus i les dimensions dels 

elements que concorren en ell, satisfacin el camp de validesa de les 

equacions de comprovació de la seva eficiència, posant especial atenció als 

límits d’excentricitat. 

  

Fase 6: Comprovació de l’eficiència dels nusos de gelosia: 

 

a) La verificació del comportament dels nusos, s’ha de realitzar seguint les 

recomanacions recollides en les Guies de Disseny números 1 i 3 de la 

col·lecció “Construcció amb Perfils Tubulars d’Acer”, editades pel CIDECT 

(Comitè Internacional per al Desenvolupament i Estudi de la Construcció 

Tubular), Recomanacions que han sigut incloses en els Eurocodis (EC–3).  

 

b  Per considerar el nus com eficient (unió suficient), els valors de càlcul dels 

esforços axials en les diagonals no han de superar les corresponents 

resistències de càlcul del nus: ,
∗

, 	

	

c) Si les resistències de càlcul del nus (eficiències) no son adequades, 

s’aconsella actuar primer sobre la seva geometria, abans de procedir a 

canvis en les barres de farciment i/o cordons, i tornar a comprovar la 

capacitat del nus. 
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d) En cas d’excentricitats, comprovar l’efecte dels moments primaris sobre el 

cordó comprimit, realitzant el càlcul de comprovació per a la interacció 

esforç axial i moment flector. 

 

Fase 7: Comprovació de les deformacions: 

 

La fletxa obtinguda pels mitjans de càlcul tradicionals, basats en criteris elàstics, 

porten a resultats optimistes respecte de les deformacions reals obtingudes en 

gelosies executades emprant nusos amb espaiament. L’experiència situa la 

diferencia en un 15% aproximadament. 

 

En aquests casos, la deformació (fletxa) real de la gelosia s’obtindrà aplicant un 

coeficient de majoració de 1,15 sobre el resultat aconseguit sota criteris elàstics. 
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3.3.2. Pred imens ionament  

Càrregues permanents: 

 

- Pes sandwich: 10.40 kg/m2 = 0.102 kN/m2 

- Pes propi corretja (mitjana): 0.10 kN/m2 

- Pes propi gelosia*: 0.1 kN/m2  

* S’estima en predimensionament com al ~60% del pes del tancament. 

Càrregues variables: 

 

- Sobrecàrrega d’ús: 0.40 kN/m2 (segons CTE, accés per manteniment) 

- Sobrecarrega de vent (coberta): 0.20 kN/m2 (No es succió en predim.) 

- Sobrecarrega de vent (frontal sobrevent): (No es considera en predim.) 

- Sobrecarrega de vent (frontal sotavent):  (No es considera en predim.) 

- Sobrecarrega de Neu: 0.54 kN/m2 

- Pes previsió instal·lacions: = 0.15 kN/m2 

Geometria inicial: 

         B = 13.00 m   

         A = 11.60 m   

         L = 40.00 m   

         S = 8.50 m 

         Pendent = 7% 

 

 

Combinació persistent o transitòria: 

 

, , ∗, ,
∗

, , , Ψ , ,  

 

La sobrecàrrega dominant és la de la Neu i ni el vent ni la sobrecàrrega d’ús es 

consideren, la primera per ser favorable la segona perquè no es combina; la 

sobrecarrega d’instal·lacions es recomana combinar-la: 

Il∙lustració 24: Esquema dimensions estructura 
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Combinació: 1,35	 1,5 	 0,7 0,6 	 	1,35 0,102 0,1 0,1

1,5 0,54 0,7 0,15 0,6 0,2 	 1,55	 /  

8,50 1,55	 / 13,20	 /  

Tipologia: Warren amb la primera diagonal traccionada.  

 

- Relació recomanada per al cantell: /15     2,6	  

- Angle d’atac de les diagonals: 30	º	 

 

Segons la antiga NBE EA-95, per barres amb projecció horitzontal superior a 6m es 

tindrà en compte la flexió deguda al pes propi. Prendrem aquest valor com a límit 

per la distància entre nusos en els cordons. En general, no és aconsellable que les 

distàncies entre nusos siguin grans, ja que quant major sigui aquest valor, major 

resultarà la esveltesa de la barra i menor, doncs, l’aprofitament del perfil. La NBE 

EA-95 recomana una esveltesa 200 per a elements comprimits. 

 

Provant diferents angles obtenim diferents disposicions: 

 

- 38	º	 → 		 6,68	    (12 diagonals i 13 nusos) 

- 46	º	 → 		 5,01	    (16 diagonals i 17 nusos)   OK. 

- 52	º	 → 		 4,01	    (20 diagonals i 21 nusos)    
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Esquema estructural: 

 

Es pot assumir que els cordons són elements 

continus i que les diagonals es comporten 

com a barres articulades en els extrems.  

 

D’aquesta manera totes les diagonals treballen només a carregues axials. Els 

cordons tenen moments entre unió i unió ja que s’hi recolza una corretja intermitja.  

Les unions de la gelosia amb els pilars són rígides però el comportament serà ben 

diferent per els extrems que per al intermig. La rigidesa relativa gelosia/pilar 

extrem és molt gran a favor de la gelosia i això fa que la unió sigui pràcticament 

una articulació de la gran biga llinda que és la gelosia. Contràriament, al ser un 

punt de simetria, la unió amb el pilar intermig es pot considerar un empotrament. 

 

En fase de predimensionament calcularem els esforços teòrics sobre una biga 

recolzada-encastada sotmesa a una carrega repartida i estimarem els valors de 

tracció i compressió que rebran els cordons superior i inferior deguts al moment. 

 

 

Il∙lustració 25 Figura extreta del formulari d’Ensidesa [T5] 
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Moments positiu i negatiu i tallant màxims: 

9 l
128

	 1.485	kN  

l
8

	 2.640	kN  

5
8

	 330	  

 

Repartint el moment entre els dos cordons de la gelosia obtenim:  

 

, 	
.

,
571	  compressió en cordó superior 

, 	
.

,
1015	  compressió en cordó inferior 

 

Considerarem que les diagonals seran les qui suportaran els esforços tallants: 

 

		 , 	
321

sin 46 º
459	  

 

Comprovació vinclament cordó superior (compressió): 

, 		 

Notes: (recomanacions segons Guía de Diseño ICT [T2]) 

 

- S’utilitzaran perfils RHS (Rectangular Hollow Section) del catàleg de la casa 

Valleourec & Mannesmann [C2] com a exemple de perfils comuns a utilitzar.   

- Segons recomanacions, escollim una 355  i una 210	  

- Recomanacions ICT:    / 	 37,2     15 / 	 25  (això evita classe IV, 

entre d’altres) 

- 1.0 i 0.9	 per la longitud de vinclament en qualsevol pla. 

- La corba de vinclament per a perfils tubulars buits conformats en fred és “b” 

en qualsevol eix. El Eurocodi 3 [N3] permet aquesta elecció (en detriment 

de la habitual corba “c”) si es garanteix que límit elàstic dels perfils 

subministrats és el de l’acer base abans de ésser conformat. 

- El pla limitant del predimensionament és el perpendicular a la gelosia.  
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Escollirem un perfil tal que     	 , 	 	 		 ,
16,08	    

 

El factor de minoració per vinclament es calcula  ( 501	  ) 

 
1

̅
			,						 0,5 1 0,34 ̅ 0,2 ̅ 	,								 ̅ 	 	

	/	 í 	

	 /
	
5,90

í
						 

 

Perfils comercials (sempre segons catàleg de Vallourec & Mannesmann): 

 

Perfil (RHS) Massa (kg/m)  / ,  /  , 	   

200 x 100 x 7.1 31,4 109,46 28,17 14.1 15,01 NO OK 

200 x 120 x 7.1 33,9 91,86 28,17 16.90 20,84 OK 

200 x 120 x 8.0 37,6 92,52 25,0 15,0 22,86 OK 

 

Comprovació vinclament cordó inferior (tram a compressió): 

 

Anàlogament, escollirem un perfil tal que     	 , 	 	 		 ,
28,59	    

En aquest cas però la longitud lliure de vinclament és menor, són 2,68 m en el tram 

de cordó no arriostrat  més proper al pilar (on el moment negatiu és màxim). 

 

Perfil (RHS) Massa (kg/m)  / ,  /  , 	   

150 x 150 x 7.1 31,4 41,29 21,13 21,13 34,8 OK 

150 x 150 x 10 41,1 42,09 15,00 15,00 47,27 OK 

150 x 150 x 11 47,0 42,37 13,63 13,63 51,45 NO OK 

 

Cordó inferior (tram a tracció): 

 

Amb les mateixes recomanacions que abans sobre les característiques 

geomètriques i materials: 

 

, 		→ 				 	
571 1,0
355 1	

16,08	 	 
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Perfils comercials: 

 

Perfil (RHS) Massa (kg/m) / ,  /  , 	   

100 x 100 x 4,5 13,3 22.22 22.22 17,90 OK 

120 x 120 x 4,5 16,1  26.66 20,79 NO OK 

120 x 120 x 5,0 17,8 24 24 23 OK 

 

Diagonals comprimides: 

 

Utilitzant el mateix criteri:   , 		 

 

Ara amb longitud eficaç de vinclament:  , 0.75 ,  amb acer amb límit elàstic: 

275	 /  (segons recomanació de la guia), i complint:   / 	 37,2. 

	 , 	 	 		 459 1
275 1

	16,70	  

 

Perfil (RHS) Massa (kg/m)  / ,  ,   

100 x 100 x 4 11,7 69,6 25,0 12,37 NO OK 

100 x 100 x 7,1 20,3 85,4 14,1 18,73 OK 

 

Diagonals traccionades: 

 

, 		→ 				 	
459 1
275 1	

16,70	  

Perfil (RHS) Massa (kg/m) / ,  ,   

100 x 100 x 5,0 11,7 25 19,00 OK 

 

ELS. Comprovació de deformacions (predimensionament): 

 

La fletxa d’una biga em gelosia pot assimilar-se a la de una biga de ànima plena 

amb una inèrcia igual al 75% del corresponent a els cordons superior i inferior 

prescindint de la resta de barres.  

 àrea del cordó superior 

 àrea del cordó inferior 

  cantell de la gelosia 

0,75  
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Possiblement tindrem 2 seccions de cordó inferior diferent (tram comprimit, tram 

traccionat) però de forma conservadora aquí considerarem el de menor inèrcia. 

 

Considerant la llinda en gelosia com a biga recolzada-emportada (supòsit del costat 

de la seguretat, ja que s’executarà encastada als pilars i l’extrem i donarà certa 

rigidesa), la fletxa vindrà donada per (segons formulari [T5]): 

 

185
 

 

Utilitzarem aquí la càrrega en servei  sense majorar, controlarem que la fletxa no 

superi la relació 1/250 respecte la llum: 

 

0,7 0,6 8,5

0,102 0,0672 0,1 0,54 0,7 0,15 0,6 0,2 8,5	 8,14	 /  

 

0,75
260 43,42 26,38
43,42 26,38

8,32 10 	  

8,14 40000
185 210000 8,32 10

62,46	 		 ≡ 	
1
620

1
250

 

 

Previsiblement anem sobrats per aspectes de fletxa. 

 

3.3.3. Càlcu l  de f in i t iu  

 

 

 

 

 

Aquí es té en compte ara que la secció de la nau esta composta per dues 

estructures en gelosia de 40m de llum cada una adossades; això pot fer variar 

relativament els valors obtinguts anteriorment. A més a més en aquest càlcul, que 

serà realitzat amb SAP entra en joc també l’aportació dels pilars a la rigidesa de la 

Il∙lustració 26 Esquema de càlcul de la gelosia completa en SAP2000 
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gelosia i per tant no és un esquema recolzat-encastat; també aquí es fa un 

dimensionament total provant combinacions de càrregues on intervingui l’efecte del 

vent en les façanes laterals.  

 

S’utilitza en aquest cas el programa de càlcul SAP per a obtenir de forma ràpida i 

detallada la distribució d’esforços provinents dels casos de carrega que cal 

considerar. En aquesta situació cal considerar tots els escenaris possibles i obtenir 

l’evolvent dels esforços més desfavorables en cada element. 

 

Càrregues a considerar: 

 

Càrregues permanents: 

 

- Pes sandwich:  0,102 kN/m2 

- Pes propi corretja: 0,1 kN/m2 

- Pes propi gelosia: S’introdueix automàticament pel programa. 

 

Càrregues variables: 

 

- Sobrecàrrega d’ús: 0,40 kN/m2 (segons CTE, accés per manteniment) 

- Sobrecarrega de vent: 0,20 kN/m2 i -0,60 kN/m2  

- Sobrecarrega de vent (frontal sotavent):  Variable amb altura. 

- Sobrecarrega de vent (frontal sotavent):  Variable amb altura. 

- Sobrecarrega de Neu: 0,54 kN/m2 

- Pes previsió instal·lacions: = 0,15 kN/m2 
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Combinacions de càrregues considerar: 

 

1) ELS Deformació Vertical: Carregues permanents en la seva totalitat. 

Càrregues variables considerem neu com a dominant i combinem amb 0,6 el 

vent només en zones de pressió i no succió (això, tot i que no és una 

situació factible, deixa del costat de la seguretat); també combinem 

instal·lacions amb factor 0,7. 

 

2) ELS Deformació Horitzontal: En un càlcul lineal com el que farem les accions 

verticals no tenen importància alhora de comptabilitzar deformacions 

horitzontals. De totes maneres les carregues permanents hi seran presents 

però només comptabilitzarem com a càrrega variable el vent de pressió i 

succió lateral. 

 

3) ELU Resistència gelosia: Previsiblement el més desfavorable per la gelosia és 

la situació amb càrregues verticals i no existència de càrregues horitzontals. 

Es tindrà en compte les càrregues permanents i la neu serà considerada 

sobrecàrrega dominant i es combinarà amb la d’instal·lacions amb 0,7 i altre 

cop per qüestió de seguretat aplicarem de forma extra la càrrega de vent 

únicament de pressió combinada amb 0,6. La sobrecàrrega d’ús no es 

combina mai. 

 
4) ELU Resistència Inversió de càrrega: Situació amb només una sobrecàrrega 

dominant, el vent en la coberta per considerar l’efecte de la succió que 

genera inversió d’esforços en la gelosia. Aquí el vent de succió va majorat 

per 1.5 però el vent de pressió al ser favorable no es considera. 

 

5) ELU Resistència Pilars: En aquest cas es considera a més vent lateral en dos 

hipòtesis de càrrega diferents una on és el vent la sobrecàrrega dominant i 

l’altra on ho és la neu. Aquí entraran en joc totes les sobrecàrregues 

verticals i es tractarà de forma correcta el vent, és a dir aplicant 

simultàniament pressions i succions en els paraments o s’escau.  
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Davant d’aquests diferents casos de càrrega es busca l’envoltant de traccions, 

compressions i moments flectors en cada element de la gelosia. Les càrregues de 

vent lateral considerades es detallen més endavant en l’apartat de comprovació del 

pòrtic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il∙lustració 28 Envoltant de màxims axils de compressió i tracció en cada element. 

Il∙lustració 27 Envolvent d’axils en l’estructura mitjançant SAP2000. 

Il∙lustració 29 Forma del diagrama envoltant d’esforços de flexió 
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Després de fer varies iteracions de dimensionament és presenten els que 

condueixen al càlcul definitiu.  

 

Cordó inferior  

 

Com es pot observar en els diagrames, el cordó inferior treballa a una moderada 

tracció en tota la seva longitud excepte en la part d’unió al pilar; en aquest tram es 

produeix inversió de la llei de moments i treballa a una gran compressió. Per aquest 

motiu s’ha determinat executar el cordó inferior en dos trams amb perfils diferents, 

cadascun adaptat a les sol·licitacions corresponents. El punt d’unió dels dos cordons 

diferents es determina per el nivell de sol·licitacions però alhora marca els trams en 

que s’ha de construir l’estructura a taller per poder ser transportada a obra un cop 

executada. 

 

Si bé les compressions son baixes en la resta de cordó inferior, la gran longitud que 

té (40 metres) fa necessari arriostrar el cordó inferior en varis punts per limitar la 

longitud de vinclament.  

 

El càlcul s’ha fet per les longituds de vinclament totals entre punts d’arriostrament 

finals de la solució. Tot i així això deixa del costat de la seguretat ja que seguint el 

CTE DB SE –A [N7] podem calcular una longitud de vinclament de càlcul reduïda en 

el cas com tenim de axil variable en el cordó: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il∙lustració 30 Extracte del CTE DB SE‐A [N7], Esforços a considerar per axil variable 
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Això permetria deixar trams de fins a 15 metres sense arriostrar en el cordó 

inferior-1 amb el perfil que tenim i els diferents axils. Tot i així davant la 

complexitat de l’estructura i la incertesa alhora de determinar la normativa tant 

genèrica a un cas tan específic com aquest s’opta per arriostrar bé a una distància 

màxima de 10 metres el cordó inferior tal i com recomana, per altra banda, l’antiga 

NBE EA-95. 

 

Diagonals 

 

Pel que fa a les diagonals les seves sol·licitacions també son força variades però no 

és una solució intel·ligent projectar diferents tipus de perfil per a cada diagonal ja 

que elevaria considerablement el cost de l’elaboració de la gelosia en taller i, per 

tant, no surt a compte intentar estalviar-nos material. Aprofitant però que 

l’estructura haurà de ser construïda en varies parts degut al que hem comentat 

anteriorment per al cordó inferior, el projectista ha trobat adequat separar les 

diagonals en dos grups de sol·licitació que sortosament coincideix amb els grups de 

diagonals que pertoquen a cada part de la gelosia. 

 

Selecció dels perfils: 

Es resumeix a continuació els resultats més interessants per tenir en compte al 

dimensionar les diferents seccions de l’estructura.  

 

Element 
Màx. Flector (+) 

(kN·m) 

Màx. Flector (-) 

(kN·m) 

Max. Axil  

Comp (kN) 

Màx. Axil 

Trac (kN) 

Cordó superior 17,75 23,26 499,62 587,70 

Cordó Inferior 1 - - 124,97 493,07 

Cordó Inferior 2 12,54 3,7 948,55 403,76 

Diagonals 1 - - 228,45 224,36 

Diagonals 2 - - 370,94 460,61 

 

El perfil es seleccionarà de tal manera que es compleixin les condicions establertes 

en el punt 35.3 de la EAE [N4] dedicada als perfils sotmesos a compressió i a flexió. 

Alhora es comprovarà sota criteris plàstics per al cas de màxima tracció.  
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k ,

,
	 	k ,

,
1,0 

k ,

,
	 	k ,

,
1,0 

 

Aquesta expressió és simplificada de la general tenint en compte que  és igual a 

1,0 ja que no es considera vinclament lateral i tampoc tenim termes d’excentricitat 

addicional per pèrdua de secció efectiva (només en classe IV). Alhora recordem que 

gràcies a utilitzar les recomanacions de la guia del ICT [T2] podem utilitzar una 

1,0 en comptes de 1,1 ja que hem limitat les relacions entre gruixos cantells i 

amplades dels perfils per part d’optimitzar el funcionament dels elements i unions. 

Els valors de C  s’han pres conservadorament de la unitat. Per al càlcul dels 

coeficients  k  s’utilitza el mètode 2 del l’Eurocodi 3 [N3], en la EAE [N4] disposem 

de l’expressió per calcular-los seguint la següent taula: 

 

 

Taula 12: Taula 35.3.c(a) de la EAE [N4] Coeficients de interacció Kij per a elements no susceptibles a 

deformacions per torsió 
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Els perfils seleccionats es presenten a la següent taula: 

 

Element 
Cordó 

Superior 

Cordó 

Inferior 1 

Cordó  

Inferior 2 
Diagonals 1 Diagonals 2 

Perfil Seleccionat 200 x 120 x 8  120 x 120 x 5  150 x 150 x 10  100 x 100 x 5 100 x 100 x 5 

Taula 13 Selecció de perfils per a la gelosia 

 

Seguidament es presenten les comprovacions manuals dutes a terme per a cada un 

dels perfils. Cal dir que aquests han estat recolzats per un càlcul amb el software 

SAP2000.  
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PROPIETATS SECCIÓ: 200x150x7.1 

  Y Z         
Dimensió (mm) 200 150 mm   Gruix 7.1 mm 
Inercia 2741 1747 cm4   Àrea 47.68 cm2 
Radi Gir 7.58 6.05 cm   Clase Ànima 1   
Curba pandeo 0.34 0.34     Clase Ala 1   
Mòdul Elàstic 274.14 232.99 cm3   Massa 37.43 kg/m 
Mòdul Plàstic 327.99 268.39 cm3       

              

VINCLAMENT   MATERIAL   

                
  Y Z       E 210000 N/mm2 
  Longitud 5.01 5.01 m     fy 355 N/mm2 
  Beta 0.9 0.9     gammaM1 1   
  Lcritica 4.509 4.509 m         

  lambda_eps 76.40 76.40 

  

COMBINACIÓ 

  lambda 59.47 74.49       
  lambda_barra 0.78 0.97   Y Z 
  Ncr 2794.62 1781.35 kN     Cmi 1 1 
  fi 0.90 1.11 

  

  Ky-i 1.2314 0.8239 

  xi 0.74 0.61   Kz-i 0.00 1.3731 

              

RESISTÈNCIA   Combo 0.6426 0.4815 

            Tracció 0.5441   
NRk NbRd MyRk MzRk       

1692.77 1037.65 116.44 95.28   Esgotament 0.643 OK 

                

ESFORÇOS 

              
Ned comp (kN) Ned tracc (kN)  Myed (kN·m) Mzed (kN·m) 

499.6 587.7 22.9 0.0 

Cordó Superior 

RSH 200 x 150 x 7.1 
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PROPIETATS SECCIÓ: 150x150x7.1 

  Y Z         
Dimensió (mm) 150 150 mm   Gruix 7.1 mm 
Inercia 1385 1385 cm4   Àrea 40.58 cm2 
Radi Gir 5.84 5.84 cm   Clase Ànima 1   
Curba pandeo 0.34 0.34     Clase Ala 1   
Mòdul Elàstic 184.62 184.62 cm3   Massa 31.86 kg/m 
Mòdul Plàstic 217.66 217.66 cm3       

              

VINCLAMENT   MATERIAL   

                
  Y Z       E 210000 N/mm2 
  Longitud 5.1 10.2 m     fy 355 N/mm2 
  Beta 0.9 0.9     gammaM1 1   
  Lcritica 4.59 9.18 m         

  lambda_eps 76.40 76.40 

  

COMBINACIÓ 

  lambda 78.58 157.16       
  lambda_barra 1.03 2.06   Y Z 
  Ncr 1362.16 340.54 kN     Cmi 1 1 
  fi 1.17 2.93 

  

  Ky-i 1.1228 0.8143 

  xi 0.58 0.20   Kz-i 0.67 1.3571 

              

RESISTÈNCIA   Combo 0.1498 0.4355 

            Tracció 0.3422   
NRk NbRd MyRk MzRk       

1440.72 286.98 77.27 77.27   Esgotament 0.435 OK 

                

ESFORÇOS 

              
Ned comp (kN) Ned tracc (kN)  Myed (kN·m) Mzed (kN·m) 

125.0 493.1 0.0 0.0 

Cordó Inferior 1 

RSH 150 x 150 x 7.1 
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PROPIETATS SECCIÓ: 150x150x10 

  Y Z         
Dimensió (mm) 150 150 mm   Gruix 10 mm 
Inercia 1839 1839 cm4   Àrea 56.00 cm2 
Radi Gir 5.73 5.73 cm   Clase Ànima 1   
Curba pandeo 0.34 0.34     Clase Ala 1   
Mòdul Elàstic 245.16 245.16 cm3   Massa 43.96 kg/m 
Mòdul Plàstic 294.50 294.50 cm3       

              

VINCLAMENT   MATERIAL   

                
  Y Z       E 210000 N/mm2 
  Longitud 2.68 2.68 m     fy 355 N/mm2 
  Beta 0.9 0.9     gammaM1 1   
  Lcritica 2.412 2.412 m         

  lambda_eps 76.40 76.40 

  

COMBINACIÓ 

  lambda 42.09 42.09       
  lambda_barra 0.55 0.55   Y Z 
  Ncr 6550.39 6550.39 kN     Cmi 1 1 
  fi 0.71 0.71 

  

  Ky-i 1.1945 0.7167 

  xi 0.86 0.86   Kz-i 0.72 1.1945 

              

RESISTÈNCIA   Combo 0.6936 0.6379 

            Tracció 0.3198   
NRk NbRd MyRk MzRk       

1988.00 1711.50 104.55 104.55   Esgotament 0.694 OK 

                

ESFORÇOS 

              
Ned comp (kN) Ned tracc (kN)  Myed (kN·m) Mzed (kN·m) 

948.6 403.76 12.2 0.0 

Cordó Inferior 2 

RSH 150 x 150 x 10 
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PROPIETATS SECCIÓ: 110x110x5 

  Y Z         
Dimensió (mm) 110 110 mm   Gruix 5 mm 
Inercia 387 387 cm4   Àrea 21.00 cm2 
Radi Gir 4.29 4.29 cm   Clase Ànima 1   
Curba pandeo 0.34 0.34     Clase Ala 1   
Mòdul Elàstic 70.32 70.32 cm3   Massa 16.49 kg/m 
Mòdul Plàstic 82.75 82.75 cm3       

              

VINCLAMENT   MATERIAL   

                
  Y Z       E 210000 N/mm2 
  Longitud 3.61 3.61 m     fy 275 N/mm2 
  Beta 0.75 0.75     gammaM1 1   
  Lcritica 2.7075 2.7075 m         

  lambda_eps 86.80 86.80 

  

COMBINACIÓ 

  lambda 63.09 63.09       
  lambda_barra 0.73 0.73   Y Z 
  Ncr 1093.48 1093.48 kN     Cmi 1 1 
  fi 0.85 0.85 

  

  Ky-i 1.2712 0.7627 

  xi 0.77 0.77   Kz-i 0.76 1.2712 

              

RESISTÈNCIA   Combo 0.5149 0.5149 

            Tracció 0.3886   
NRk NbRd MyRk MzRk       

577.50 443.72 22.76 22.76   Esgotament 0.515 OK 

                

ESFORÇOS 

              
Ned comp (kN) Ned tracc (kN)  Myed (kN·m) Mzed (kN·m) 

228.5 224.4 0.0 0.0 

Diagonal 1  

RSH 110 x 110 x 5  
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PROPIETATS  SECCIÓ: 110x110x7.1 

  Y Z         
Dimensió (mm) 110 110 mm   Gruix 7.1 mm 
Inercia 518 518 cm4   Àrea 29.22 cm2 
Radi Gir 4.21 4.21 cm   Clase Ànima 1   
Curba pandeo 0.34 0.34     Clase Ala 1   
Mòdul Elàstic 94.21 94.21 cm3   Massa 22.94 kg/m 
Mòdul Plàstic 112.95 112.95 cm3       

              

VINCLAMENT   MATERIAL   

                
  Y Z       E 210000 N/mm2 
  Longitud 3.61 3.61 m     fy 275 N/mm2 
  Beta 0.75 0.75     gammaM1 1   
  Lcritica 2.7075 2.7075 m         

  lambda_eps 86.80 86.80 

  

COMBINACIÓ 

  lambda 64.30 64.30       
  lambda_barra 0.74 0.74   Y Z 
  Ncr 1465.07 1465.07 kN     Cmi 1 1 
  fi 0.87 0.87 

  

  Ky-i 1.3283 0.7970 

  xi 0.76 0.76   Kz-i 0.80 1.3283 

              

RESISTÈNCIA   Combo 0.6071 0.6071 

            Tracció 0.5731   
NRk NbRd MyRk MzRk       

803.65 610.95 31.06 31.06   Esgotament 0.607 OK 

                

ESFORÇOS 

              
Ned comp (kN) Ned tracc (kN)  Myed (kN·m) Mzed (kN·m) 

370.9 460.6 0 0 

Diagonal 2  

RSH 110 x 110 x 7.1  
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Il∙lustració 31: Solució definitiva amb els perfils i punts d’arriostrament inferior i superior 
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3.4.  Càlcul  de les  unions en la  gelosia  

Tal i com s’ha justificat en l’apartat de descripció de l’obra de la memòria, 

raonaments basats en la reducció de costs recomanen la utilització d’unions en K 

amb espaiament. Es per això que s’ha adoptat per la gelosia la tipologia estructural 

“Warren”. 

Per altra banda, la introducció de la geometria adoptada per la gelosia en el 

software de càlcul, s’ha realitzat inicialment amb els eixos dels elements 

concurrents en els nusos; a l’incorporar ara la perfilaria adoptada, s’està en 

condicions de comprovar nus a nus si efectivament es disposa d’espaiament 

suficient entre les diagonals concurrents en el  nus o no, i si, havent-n’hi, aquest 

satisfà el camp de validesa de les equacions de comprovació de l’eficiència del nus. 

Si com a conseqüència de lo anteriorment mencionat, o com a recurs per millorar 

l’eficiència del nus, fos necessària la modificació de la geometria del mateix, les 

excentricitats provocades haurien de satisfer també els límits de validesa de les 

equacions de comprovació de l’eficàcia. Per tant, el disseny definitiu de els nusos, 

es concretarà en gran mesura en paral·lel amb la comprovació de l’acompliment de 

les limitacions per les deformacions. 

 

Especificacions sobre soldadura: 

 

La unió soldada de les diagonals als cordons es realitzarà en tot el perímetre del 

perfil tubular, mitjançant soldadura a topar, soldadura en angle o combinació de les 

dues. Veure els detalls a continuació. En qualsevol cas es tracta de soldadura 

sobreabundant la qual cosa ens permet no calcular-la.  



 

 

 

  Annex 5: Justificació de Càlcul de l’Estructura Metàl∙lica 

 Pàgina A5.63 

Projecte Constructiu de Nau Logística amb 
Estructura Metàl·lica. 

 

Annex A5‐63

 

 

Il∙lustració 32Detalls de soldadura – extracte de Guía de Diseño para estructuras... 

 

Condicions bàsiques d’aplicació de soldadures en angle i a topar 
t1 = espessor de la paret de la barra de reomplert 

X1 
60º 

Tots els espessors 
Y1 

/ 0.85 
t1 < 8mm 

Z1 
30º 

t1 <  8mm 

X2 
60º 

t1 < 8mm 
Y2 

/ 1.00
t1 < 8mm

Z2 
30º 

t1 ≥  8mm 

X3 
60º 

t1 ≥ 8mm 
Y3 

/ 1.00
t1 ≥ 8mm

   

 

Il∙lustració 33 Detall disposició unió diagonals a cordó mitjançant perfilaria tubular RHS. 
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En quant al gruix del coll de disseny mínim per a les soldadures, considerant la 

utilització d’un material d’aportació i tipus d’acer adequat serà: 

 

 

Il∙lustració 34 Gruix mínim de coll de disseny segons acer. 

 

Comprovació de les unions: 

Tots els nusos de la gelosia estan dissenyats en disposició “K”, amb espaiament 

entre diagonals en la seva unió amb el cordó. En la nostra estructura podem 

distingir cinc tipus diferents de nusos, atenent a la tipologia i dimensions de les 

barres que ho formen. Per tant realitzarem cinc comprovacions diferents 

d’eficiència. Dintre de cada tipus de unió es realitzaran les comprovacions de 

resistència en els diferents casos de carrega (diferents per cada nus del grup) i amb 

el supòsit de càrregues ascendents i descendents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Il∙lustració 35 Diferenciació dels diferents nusos a analitzar 
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En nus en K genèric “amb espaiament” aquests són els detalls de la unió i 

l’esquema d’esforços: 

 

 

 

	 | |,				 cos	 				 

“Gap”:  
	

	 	 	
 

Excentricitat: 
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Cas 1: cordó RHS-quadrat amb diagonals RHS-quadrades: 

 

Rang de validesa 

 

4
   

2
   

0,35 
 

Addicionalment  	

0,1 0,01  

Compressió Tracció 
15

35   
 
* 

0,6

1,3   
 
* 

0,5 1

1,5 1   
 

Addicionalment  	
	  

 
** 

0,55 0,25 
1,25  

35 

 
35 

 

Taula 14 Rang validesa cordó quadrat amb diagonal quadrada. Extracte Guía de diseño para 

estructuras en celosia... 

 

* Si no es respecten aquests límits, la unió pot comprovar-se com si un cordó fos 

rectangular. 

** Si 1,5 1   cal tractar-se com si la unió fos en T o Y. 

Resistència de càlcul de les unions cordó RHS-quadrat amb diagonals RHS-

quadrades: 

 

Base: Plastificació de la cara del cordó 

 

∗
, 8,9 0,5

,   on:       
		

 

1,0	 	 0	 ó  

1,3
0,4

1,0		 	 0	 ó  
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Cas 2: cordó RHS-rectangular amb diagonals RHS-quadrades o 
rectangulars: 

 

Rang de validesa  

4
   /  

  /    

0,35 
 

Addicionalment  	

0,1 0,01  

Compressió Tracció 
15

35   
 
* 

35 
 
* 

0,5 1

1,5 1   
 

Addicionalment  	
 

	  
 

** 

0,55

0,25 1,25  

35 

 
35 

 

Taula 15 Rang validesa cordó quadrat amb diagonal quadrada. Extracte Guía de diseño para 

estructuras en celosia resueltas con perfiles tubulares de acero [T2] 

* Si no es respecten aquests límits, la unió pot comprovar-se com si un cordó fos 

rectangular. 

 

** Si 1,5 1   cal tractar-se com si la unió fos en T o Y. 

 

Resistència de càlcul de les unions cordó RHS-rectangular amb diagonals RHS-

quadrades o rectangulars: 

 

Base: Plastificació de la cara del cordó 

∗
, 8,9 0,5

,   on:       
		

 

1,0	 	 0	 ó  

1,3
0,4

1,0		 	 0	 ó  

Base: Esforç tallant en el cordó 

∗
, √ ,   i  

∗
, 	 1

.

, 			 

, 	 | |,				 cos	 				 à 	 ó  
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On   2 					

.

 

√
	 ,   sin 				 é 	 		 		 	 		 	 	 	  

 

Base: Ample eficaç 

∗
, 2 4 ,   on   

0/ 0
 

Base: Punxonament (es comprovarà si 1  )  

∗
, √

2

sin	
	 ,   on  

0/ 0
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Nus tipus 1:  (cordó quadrat amb diagonals quadrades) 

Cordó: RHS 150 x 150 x 7.1 (S 355  J2H)  

Diagonals: 2 RHS 100 x 100 x 4 (S 275  J0H) 

 

4
   

2
   

0,73 0,35 
 

Addicionalment  
 	

0,73

0,1 0,01
150
7,1

0,311 

Compressió Tracció 

15
21.13 35   

 
 

0,6 1
1,3   
 
 

0,5 1 0,73

1,5 1 0,73   
 

20 mm ≤ g ≤ 60 
mm 

 
Addicionalment   

g ≥ 5 + 5 = 10 mm 
 
 

0,55
150

0,25 

 
-82,5 mm ≤ e 
≤ 37,5 mm 

22
1,25

2,1 10
275

34,54 
25 35 

 
22 35 

 

Base: plastificació de la cara del cordó:  0,73 1,0	 

 

,
10,56 , 40,58 

 

 Compressió màxima: 114,43	  (cas inversió càrrega) 

 
114,43	

40,58	 10 	 	355	 10 	
0,08 0					 1,3

0,4
0,73

0,08 1,256		 → 	 1,0	 

 

∗
,

∗
, 8,9

,

	
0,73 10,56 , 1,0 525,24	   OK (major a qualsevol 

, ) 

 

Tracció màxima: 493,07	  (cas descencent)		 1,0		 mateixa resistència, OK 
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Nus tipus 2: (cordó rectangular amb diagonals quadrades) 

Cordó: RHS 200 x 150 x 7,1 (S 355  J2H)  

Diagonals: 2 RHS 110 x 110 x 5 (S 275  J0H) 

 

4
   /  

/    

0,73 0,35 
 

Addicionalment  
 	

0,73

0,1 0,01
150
7,1

0,31 

Compressió Tracció 

0,5 1,0
2,0   
 
 

21,13 35 
 

28,17 35 
 
 

0,5 1 0,73

1,5 1 0,73   
 

20 mm ≤ g ≤ 60 
mm 

 
Addicionalment   

g ≥ 5+5 = 10 mm 
 
 

0,55
150

0,25 

 
-110 mm ≤ e ≤ 

50 mm 

22
1,25

2,1 10
275

34,54 
22 35 

 
22 35 

 

Base: plastificació de la cara del cordó:  073 1,0	 

 

,
10,56 , 47,68 

 

 Compressió màxima: 499,62	  (cas descendent) 
499,62	

47,68	 10 	 	355	 10 	
0,29 0					 1,3

0,4
0,73

0,295 1,14		 → 	 1,0	 

 

∗
,

∗
, 8,9

,

	
0,73 10,560,5 1,0 527,72	   OK (major a qualsevol , ) 

Tracció màxima: 107,73	  (cas ascendent)		 1,0		 mateixa resistència, OK 

 

Base: Esforç tallant en el cordó 

 

S’adopta un “gap” de 40 mm, valor entremig de 20 mm ≤ g ≤ 60 mm, comporta 

una excentricitat de -0,11 mm, la qual està dins del rang demanat:  -110 mm ≤ e 

≤ 50 mm. 

 

,

.

0,152   2 200 0,152 150 7,1 3001,8 

228,45 sin 46 164,33	 	 à  ,

√
616,51	  

, 	 499,62 37,15 sin 46 526,34	  (és la màxima combinació) 

∗
,

∗
,

,

√
855,29	 				OK  (major a qualsevol , ) 
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∗
, 	 47,68 10 3001,8 355 10 3001,8 355 10 1

,

,

.

1654,08	 	 , 	 526,34	 		OK 

 

Base: Ample eficaç: 

 
10

150/7,1
355 7,1
275 5

110 95,44 → 95,44	  

 
∗

,
∗

, 275 10 5 2 110 4 5 110 95,44 557,48	 						 OK (major a 

qualsevol , ) 

 

 

Base: Punxonament (és necessari, ja que: 0,73 1
,

0,91 )  

 
10

150/7,1
110 52,07	  

∗
,

∗
,

,

√ 	

2 110

sin	46
110 52,07	 	802,81	    OK   (major a qualsevol , ) 
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Nus tipus 3: (cordó quadrat amb diagonals quadrades) 

Cordó: RHS 150 x 150 x 10 (S 355  J2H)  

Diagonals: 2 RHS 100 x 100 x 7,1 (S 275  J0H) 

 

4
   

2
   

0,73 0,35 
 

Addicionalment  
 	

0,73

0,1 0,01
150
10

0,25 

Compressió Tracció 

15 15
35   
 
 

0,6 1
1,3   
 
 

 
0,5 1 0,73

1,5 1 0,73   
 

20 mm ≤ g ≤ 60 
mm 

 
Addicionalment   

g ≥ 7,1 + 7,1 = 14,2 
mm 

 
 

0,55
150

0,25 

 
-82,5 mm ≤ e 
≤ 37,5 mm 

15,49
1,25

2,1 10
275

34,54 
15,49 35 

 
15,49
35 

 

Base: Plastificació de la cara del cordó 

 

7,5 , 56,0 

 

Compressió màxima: 948,55	  (cas descendent) 
948,55

56,0	 10 	 	355	 10 	
0,47 0					 1,3

0,4
0,73

0,47 1,044		 → 	 1,0	 

 

∗
, 8,9

	
0,73 7,50,5 1,0 878,09	 				OK  (major a qualsevol , ) 

 

Tracció màxima: 84,07	  (cas ascendent)		 1,0		 mateixa resistència, OK 
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Nus tipus 4: (cordó rectangular amb diagonals quadrades) 

Cordó: RHS 200 x 150 x 7,1 (S 355  J2H)  

Diagonals: 2 RHS 110 x 110 x 7,1 (S 275  J0H) 

 

4
   /  

/    

0,73 0,35 
 

Addicionalment  
 	

0,73

0,1 0,01
150
7,1

0,31 

Compressió Tracció 

0,5 1,0
2,0   
 
 

21,13 35 
 

28,17 35 
 
 

 
0,5 1 0,73

1,5 1 0,73   
 

20 mm ≤ g ≤ 60 
mm 

 
Addicionalment   

g ≥ 7,1+7,1 = 14,2 
mm 

 
 

0,55
150

0,25 

 
-110 mm ≤ e ≤ 

50 mm 

15,49
1,25

2,1 10
275

34,54 
15,49 35 

 
15,49
35 

 

Base: plastificació de la cara del cordó:  073 1,0	 

 

,
10,56 , 47,68 

 

 Compressió màxima: 78,14	  (cas ascendent) 
78,14	

47,68	 10 	 	355	 10 	
0,05 0					 1,3

0,4
0,73

0,05 1,28	 → 	 1,0	 

∗
,

∗
, 8,9

,

	
0,73 10,560,5 1,0 527,72	   OK (major a qualsevol , ) 

Tracció màxima: 587,79	  (cas ascendent)		 1,0		 mateixa resistència, OK 

 

Base: Esforç tallant en el cordó 

 

S’adopta un “gap” de 40 mm, valor entremig de 20 mm ≤ g ≤ 60 mm, comporta 

una excentricitat de -0,11 mm, la qual està dins del rang demanat:  -110 mm ≤ e 

≤ 50 mm. 

 

,

.

0,152   2 200 0,152 150 7,1 3001,8 

460,61 sin 46 331,33	 	 à  ,

√
616,51	  

, 	 78,14 8,12 sin 46 83,89	  (és la màxima combinació) 

∗
,

∗
,

,

√
855,29	 				OK  (major a qualsevol , ) 
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∗
, 	 47,68 10 3001,8 355 10 3001,8 355 10 1

,

,

.

1525,66	 	 , 	 83,89	 		OK 

 

Base: Ample eficaç: 

 
10

150/7,1
355 7,1
275 5

110 95,44 → 95,44	  

 
∗

,
∗

, 275 10 7,1 2 110 4 7,1 110 95,44 775,22	 						OK (major a 

qualsevol , ) 

 

 

Base: Punxonament (és necessari, ja que: 0,73 1
,

0,91 )  

 
10

150/7,1
110 52,07	  

∗
,

∗
,

,

√ 	

2 110

sin	46
110 52,07	 	802,81	    OK   (major a qualsevol , ) 
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Nus tipus 5: (cordó rectangular amb diagonals quadrades) 

Cordó: RHS 200 x 150 x 7,1 (S 355  J2H)  

Diagonals: 1 RHS 100 x 100 x 4 (S 275  J0H) i 1 RHS 70 x 70 x 4 

 

4
   /  

/    

0,73 0,35 
 

Addicionalment  
 	

0,73

0,1 0,01
150
7,1

0,31 

Compressió Tracció 

0,5 1,0
2,0   
 
 

21,13 35 
 

28,17 35 
 
 

 
0,5 1 0,73

1,5 1 0,73   
 

20 mm ≤ g ≤ 60 
mm 

 
Addicionalment   

g ≥ 5,0+7,1 = 12,1 
mm 

 
 

0,55
150

0,25 
 

-110 mm ≤ e ≤ 
50 mm 

22 à .
1,25

2,1 10
275

34,54 
22 à .
35 

 
22 à .
35 

 

Base: plastificació de la cara del cordó:  073 1,0	 

 

,
10,56 , 47,68 

 

 Compressió màxima: 77,82	  (cas ascendent) 
77,82	

47,68	 10 	 	355	 10 	
0,05 0					 1,3

0,4
0,73

0,05 1,28	 → 	 1,0	 

∗
,

∗
, 8,9

,

	
0,73 10,560,5 1,0 527,72	   OK (major a qualsevol , ) 

 

Tracció màxima: 173,1	  (cas descendent)		 1,0		 mateixa resistència, OK 

 

Base: Esforç tallant en el cordó 

 

S’adopta un “gap” de 40 mm, valor entremig de 20 mm ≤ g ≤ 60 mm, comporta 

una excentricitat de -0,11 mm, la qual està dins del rang demanat:  -110 mm ≤ e 

≤ 50 mm. 

 

,

.

0,152   2 200 0,152 150 7,1 3001,8 

282,07 sin 46 202,90	 	 à  ,

√
616,51	  

, 	 77,82 282,07 sin 46 280,72	  (és la màxima combinació) 
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∗
,

∗
,

,

√
855,29	 				OK  (major a qualsevol , ) 

∗
, 	 47,68 10 3001,8 355 10 3001,8 355 10 1

,

,

.

1575,76	 	 , 	 280,72	 		OK 

 

Base: Ample eficaç: 

 
10

150/7,1
355 7,1
275 5

110 95,44 → 95,44	  

10
150/7,1

355 7,1
275 7,1

110 67,21 → 67,21	  

 
∗

, 275 10 5 2 110 4 5 110 95,44 557,48	   OK (major a tot , ) 
∗

, 275 10 7,1 2 110 4 7,1 110 67,21	 720,10	 			OK (major a tot , ) 

 

 

Base: Punxonament (és necessari, ja que: 0,73 1
,

0,91 )  

 
10

150/7,1
110 52,07	  

 

∗
,

∗
,

,

√ 	

2 110

sin	46
110 52,07	 	802,81	    OK   (major a qualsevol , ) 

 

Finalment estem en disposició d’afirmat que tots el nusos han resultat ser eficients i 

resumim en la següent taula els espaiaments escollits per a cada tipus d’unió. S’ha 

intentat unificar al màxim els resultats, així doncs tots els nusos tenen el mateix 

espaiament de 40 mm. Aquest valor intenta deixar un cert marge de execució dels 

talls de les diagonals a taller, 20 mm a cada costat.  
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Com a última comprovació resident cal veure l’efecte del moment flector causat per 

l’axil de compressió en el cordó comprimit amb una certa excentricitat. S’ha 

determinat que el cas més desfavorable correspondria al nus de tipus 3: 

 

Normalment caldria comprovar la flexió en un nus provocada per la compressió en 

un cordó que té una certa excentricitat respecte el punt teòric de la unió. En el 

nostre cas però l’excentricitat és pràcticament 0 i el moment resultant és negligible. 

(0,06 kN·m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il∙lustració 36 Esquema de forces incidents al nus tipus 5 

   

Nus tipus Diagonals “Gap” i excentricitat 
admissible 

“Gap” 
adoptat Excen. 

 

Cordó Superior 

RHS 200 x 150 x 7,1 

2 
RSH 110 x 110 x 5,0 

RSH 110 x 110 x 5,0 

20 mm ≤ g ≤ 60 mm 

-110 mm ≤ e ≤ 50 mm 
40 mm -0,11 mm 

4 
RSH 110 x 110 x 7,1 

RSH 110 x 110 x 7,1 

20 mm ≤ g ≤ 60 mm 

-110 mm ≤ e ≤ 50 mm 
40 mm -0,11 mm 

5 
RSH 110 x 110 x 5,0 

RSH 110 x 110 x 7,1 

20 mm ≤ g ≤ 60 mm 

-110 mm ≤ e ≤ 50 mm 
40 mm -0,11 mm 

Cordó Inferior 1 

RHS 150 x 150 x 7,1 
1 

RSH 110 x 110 x 5,0 

RSH 110 x 110 x 5,0 

20 mm ≤ g ≤ 60 mm 

-110 mm ≤ e ≤ 50 mm 
40 mm -0,11 mm 

Cordó Inferior 2 

RHS 150 x 150 x 10,0 
2 

RSH 110 x 110 x 7,1 

RSH 110 x 110 x 7,1 

20 mm ≤ g ≤ 60 mm 

-110 mm ≤ e ≤ 50 mm 
40 mm -0,11 mm 
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3.5.  Dimensionament del  pòrt ic  amb gelosia.  

El pòrtic és l’estructura més important de la nau. La seva geometria està 

determinada per les dimensions de la nau, ample total, longitud i altura total i en 

façana. La separació dels pòrtics està relacionada amb els requisits funcionals de 

accessos a façana i al disseny de la coberta ja que equival a la llum de corretges.  

 

Evidentment el dimensionament del pòrtic (que inclou llinda i pilars) és un procés 

iteratiu que comprèn la comprovació de cada un dels elements esmentats i també 

del conjunt. La rigidesa relativa entre la llinda i pilars determina la resistència i 

deformacions de un i altre recíprocament. Així doncs la solució que aquí es presenta 

és fruit d’un procés iteratiu de selecció de perfils i disposicions per a la gelosia i els 

pilars. 

 

L’acer utilitzat per als pilars i resta d’elements estructurals en acer és S355 a 

excepció dels perfils tubulars que conformen les diagonals de la gelosia que, com ja 

s’ha comentat, són S275. 

 

3.5.1. Estat  L ími t  de  Serve i  per  a  car regues  ver t i ca l s  

La limitació per a deformacions verticals és de una fletxa activa menor a /200. 

 

Il∙lustració 37 Esquema per màximes deformacions verticals segons llibre Alfredo Arnedo 
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La fletxa activa és la diferencia entre la fletxa total i la fletxa després de 

construcció. Aquí però de forma conservadora podem considerar la fletxa total en 

servei. Recuperant la combinació corresponent,  aplicant vent només on és 

desfavorable: 

 

0,6 	 	0,7 8,5

0,102 0,0672 0,13 0,54 0,6 0,20 0,7 0,15 8,5 7,74	 /  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

La màxima fletxa de l’estructura és aproximadament a un terç de la llum de les 

gelosies, 85,20	 . Segons recomanació de la Guía de Diseño [T2] cal 

amplificar aquesta fletxa en un 15% en una gelosia resolta amb nusos en disposició 

“k” amb espaiament: 

 

1,15 85,20	 97,98	 	 → 	
,

	    OK 

Si la fletxa real compleix, també ho farà l’activa. 

 

3.5.2. Estat  L ími t  de  Serve i  per  a  car regues  hor i t zonta ls  

En aquest cas, realitzant un càlcul lineal, les deformacions que provoquen les 

càrregues verticals no tindrà incidència horitzontal. Aplicant però la càrrega de vent 

en situació freqüent : 

 

 

 

 

 

 

Màxima fletxa = 85,2 mm 

Il∙lustració 38 Deformada (exagerada 50X) de l’estructura calculada mitjançant SAP2000. 
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Il∙lustració 39 Estat límit de servei per deformacions horitzontals. Extracte del llibre d’A. Arnedo [T1]. 

 

 

 

 

 

 

1,15 23,8	 27,37	 	 → 	
27,37
12000

1
438

	
1
150

 

 

3.5.3. Estat  L ími t  Ú l t im d ’ ines tab i l i ta t  

Hem d’estudiar els pilars extrems i centrals, que preferiblement seran dimensionats 

amb el mateix perfil, davant el possible vinclament en el pla del pòrtic 

(translacional per als pòrtics intermitjos) i en el pla perpendicular (intranslacional). 

 

Pilars extrems. Vinclament en el pla del pòrtic: 

 

El pla del pòrtic és transnacional la qual cosa obre el ventall de coeficients 

d’amplificació de vinclament entre  1,∞ . El que intentarem és que el valor sigui el 

més proper a 1 possible. En el cas de disposar d’arriostrament longitudinal de 

coberta els pòrtics podrien ser considerats intranslacionals ja que aquest 

arriostraments es lliga als pòrtics extrems de la nau que sí son arriostrats 

Màx desplaçament: 23,8 mm 

Il∙lustració 40 Deformació (amplada 100X) mitjançant SAP200 per al ELS de deformacions horitzontals. 
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mitjançant arriostraments de façana. La nostra disposició d’unions encastades pilar-

sabata i pilars gelosia fa que el conjunt tingui suficient rigidesa per no requerir 

aquesta cara solució. Cal recordar aquí que tot això és gràcies a tenir un bon 

terreny (roca) on transmetre els moments i càrregues horitzontals.  

 

 

Il∙lustració 41 Desplaçaments virtuals davant un possible vinclament en el pla del pòrtic. 

 

Per fer un càlcul el més aproximat possible de la contribució del conjunt biga-pilar 

que conformarien les gelosies unides rígidament als pilars recorrem a l’annex 5 de 

la Instrucció d’Acer Estructural [N4]. 

 

 

Il∙lustració 42 figura A5.2.c. Coeficients de distribució per a suports de l’Annex 5 de la EAE [N4] 

Seguint el que mana la instrucció podem obtenir el coeficient d’amplificació de 

vinclament per a un pòrtic translacional amb la següent fórmula: 

 

1 0,2 0,12
1 0,8 0,6

 

 

Els valors de  i 	   que representen la rigidesa dels nodes es poden calcular a 

partir de:  
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Els valors de les diferents  s’obtenen de la següent taula: 

 

Il∙lustració 43 A5.2.a. Coeficients de rigidesa efectiva per una biga – EAE [N4] 

 

  que és el coeficient corresponent al pilar és tal qual la inèrcia dividida de la longitud lliure. 

En aquest cas farem una aproximació de la inèrcia de la biga que és una estructura en gelosia: 

 

0,75  

 

0,75
260 47,68 40,58
47,68 40,58

1,11 10 	  

 

De forma conservadora s’ha adoptat el cordó de menor àrea per al càlcul de la 

inèrcia equivalent. Realitzant les operacions anteriors obtenim el valor del coeficient 

i la longitud de vinclament en el pla: 

 

1,02    12,22	  

 

Pilars extrems. Vinclament lateral:  

 

Degut a l’efecte del moment flector important que rebrà el pilar cal considerar la 

reducció de resistència per possible vinclament lateral per flexió. El pla 

perpendicular al pòrtic (pla longitudinal) té, però, un arriostrament en aquesta 

façana lateral que es transmet de pòrtic a pòrtic per mitjà de les corretges de 
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façana que tenen aquesta doble funció de punt de recolzament de les plaques de 

tancament prefabricades i alhora l’arriostrament a vinclament en aquest pla. 

 

 

Il∙lustració 44 Longituds de vinclament en el pla longitudinal 

 

La resistència a flexió es disminueix per un coeficient on intervé el moment crític de 

vinclament lateral que es calcula: 

 

 

 

Com podem veure intervenen en el càlcul vàries característiques del perfil com són 

les inèrcies a torsió i a guerxament (alabeo) també hem de determinar la longitud 

crítica de vinclament en aquest pla longitudinal: 

 

: 	 longitud entre punts que impedeixen vinclament. 

: 	 té funció similar a . 

 

Essent els altres valors iguals, el tram més crític en quant a vinclament en el pla 

longitudinal és el primer amb una llum entre punts arriostrats de 5,5 metres. Aquí 

la  és de 0,7 ja que un dels extrems és encastat. Tot i així el producte d’aquestes 

dues quantitats és superior al tram central on 1, i la llum és de 3,5. 
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0,7 5,5 3,85 

 

:  És un coeficient relacionat amb el tipus de diagrama de moments flectors 

presents en la biga. 

 

El paràmetre és pot calcular a partir de : Extraiem el valor de la següent 

taula: 

 

 

Il∙lustració 45 Factor de correcció Kc per a vinclament lateral. Taula 35.2.2.1.b EAE [N4]. 

 

De forma conservadora, al tenir un diagrama de moments variable (no triangular) 

adoptem un valor de 0,77 (molt del costat de la seguretat).  

El moment crític per el perfil HEB 340 seleccionat és de: 

 

1750	  

 

Per a un càlcul més acurat, tenint en compte la situació de les corretges laterals de 

façana podem definir les càrregues de vent com a puntuals actuant en els punts on 

concorren les corretges en els pilars cadascuna amb la seva àrea tributària 

corresponent: 
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Il∙lustració 46 Esquema de pressions i succió que cada corretja transmetrà al pilar 

En la taula següent taula es presenten els esforços sense major que cada corretja 

transmet als pilars i que seran introduïts al programa SAP en les diferents 

combinacions per obtenir els valors envoltants de moment i axil a resistir per el 

pilar. 

 

Punt Altura sobre rasant Càrrega Sobrevent Càrrega Sotavent 

Rasant 0,0 m 16,10 kN 6,87 kN 
Primera corretja 6,7 m 21,80 kN 9,45 kN 
Segona corretja 10,2 m 14,44 kN 7,64 kN 
Tercera corretja 12,8 m 10.73 kN 4,64 kN 

 

Pilars extrems. Vinclament en el pla perpendicular: 

 

El pla perpendicular al pòrtic tot i haver-hi l’eix dèbil del pilar disposa 

d’arriostraments en els extrems de la façana longitudinal com s’ha comentat i per 

tant millors condicions davant el vinclament ja que es tracta d’un pla 

intranslacional. L’amplificació de la longitud de vinclament es comprèn entre 0,1 . 
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En aquest cas al disposar d’encastaments en el suport inferior del pilar i 

recolzaments longitudinalment mitjançant la bigues corretges de façana i/o la biga 

de lligat superior. Podem prendre un valor de 0,7 i una longitud de vinclament total 

de: 

 

L 0,7 5,5	 3,85	  

 

Comprovació: 

 

En aquest cas s’ha optat per utilitzar l’expressió simplificada de combinació de 

flexió i axil que ens deixa en tot cas del costat de la seguretat. Al disposar 

d’arriostrament longitudinalment els pilars, i/o els pòrtics en general, no rebran 

esforços en direcció perpendicular al seu pla i les expressions es simplifiquen a: 

 

, 1
,

, 	

,
1,0 

 

Per als coeficients de moment equivalent uniforme  és té en compte la 

distribució de la flexió. Els valors es poden aproximar mitjançant la següent taula: 

 

 

Il∙lustració 47 Taula 35.3.c del mètode simplificat per vinclament en capítol IX de la EAE [N4]. 

 

:	 Al haver-hi carreges en la direcció transversal es pren valor 1. També ho 

faríem per ser un requadre translacional. 
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Nota: els esforços virtuals d’arriostrament que es transmeten per mitjà de les 

corretges no transmeten esforços de flexió ja que estan lligades en els extrems de 

façanes a sistemes arriostrats amb creus de Sant Andreu, sistema molt més rígid 

que els pilars. Veure el càlcul en els següents apartats. 

 

Pilar extrem. Resum dels resultats: 

 

 Axil en el Pla Axil en Pla Perpendicular Flexió sobre eix fort 

Esforços 236,19 kN 236,19 kN 229,85 kN·m 

Longitud 

Vinclament 
12,22 m 3,85 m 3,85 m 

Coeficient reductor 0,54 0,74 0,84 

Esgotament 0,08 0,06 0,37 

Combinació:  0,45 

 

Pilar extrem. Situació accidental per impacte: 

 

Tal i com s’ha determinat cal, en situació d’impacte, afegir una càrrega de 5 

vegades el pes del “toro” carregat amb la càrrega màxima prevista. Això són 235 

kN aplicats a una altura de 0,75 sobre el paviment. 

 

En la situació accidental hauríem de combinar les altres sobrecàrregues amb els 

coeficients de simultaneïtat corresponents que entre d’altres permetrien no 

combinar cap valor per la neu i només un 0,2 sobre el vent amb una majoració 

sempre de 1,0. 

 

En la present comprovació de forma simplificada s’ha decidit comprovar la 

suficiència del pilar amb les sol·licitacions en estat límit de servei (lo qual ens deixa 

sobradament del costat de la seguretat) i la comprovació ha estat satisfactòria. Els 

pilars projectats resistirien tal situació. 

 

Pilar central. Procediment i resum dels resultats: 

 

Es segueix el mateix procediment per al pilar central del pòrtic.  

En el pla del pòrtic és translacional però aquest cop té la contribució de la rigidesa 

de les dues gelosies i farà que l’amplificació de la longitud de vinclament sigui 

encara més insignificant que en els extrems: 
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1,01    12,12	  

 

En el pla perpendicular tenim un pla intranslacional gràcies a l’arriostrament de les 

bigues contravent que estan lligades als arriostraments de façana laterals. El 

coeficient reductor de la longitud de vinclament és 0,7 al encastar també els pilars 

en els fonaments. Aquest cop però no tenim corretges intermitges que limitin la 

longitud de vinclament sobre l’eix dèbil del pilar i serà aquest el pla determinant. 

 

0,7    8,40	  

El vinclament lateral també és necessari considerar-lo ja que tenim flexió sobre l’eix 

fort d’un perfil susceptible aquest efecte. Els coeficients , ,  prenen els 

mateixos valors que en el pilar extrem. 

 

647	  

Pilar central. Resum dels resultats: 

 

 
Axil en el 

Pla 

Axil en Pla 

Perpendicular 

Flexió sobre eix 

fort 

Esforços 620,52 kN 620,52 kN 143,70 kN·m 

Longitud 

Vinclament 
12,12 m 8,40 m 8,40 m 

Coeficient reductor 0,55 0,33 0,56 

Esgotament 0,21 0,34 0,37 

Combinació:  0,71 

 

 

Pilar extrem. Situació accidental per impacte: 

 

Procedint de la mateixa manera els pilars tenen suficient capacitat per la situació 

accidental d’impacte de maquinaria carregada. 
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3.6.  Dimensionament del  pòrt ic  de façana:  

Els pilars de façana estan espaiats cada 5 metres. El pòrtic de façana té menys àrea 

tributària i es pot considerar que rep la meitat de càrregues que els pòrtics interiors 

en sentit vertical. Aquest però rebrà l’acció del vent frontal i per tant els pilars que 

es recolzen a la biga contravent han de resistir un fort moment degut al vent que 

recullen i transmeten a aquesta última. 

 

3.6.1. Dimens ionament  de  la  l l inda  

Aquest element forma part de contravent i rep una forta compressió ja que recull 

tots els esforços de vent que els pilars li entreguen. A més hem de comptar amb la 

flexió que sofreix degut al vent longitudinal. Per últim rebrà també càrregues de 

l’entrega de les corretges de coberta. 

 

- Contribució en la biga plana de coberta: 427,3 kN de compressió màxims 

(veure apartat de biga contravent) 

- Càrrega de vent frontal:  15,17 kN (veure taula següent). 

 

Punt 
Altura sobre rasant 

exterior 
Càrrega Sobrevent Càrrega Sotavent 

Rasant 0,0 m 2,84  kN/m 1,22 kN/m 
Primera corretja 6,7 m 3,84 kN/m 1,67 kN/m 
Segona corretja 10,2 m 3,14 kN/m 1,35 kN/m 
Llinda 14,2 m 3,04 kN/m 1,31  kN/m 

 

- Càrrega vertical concomitant amb vent longitudinal dominant; no és la 

càrrega màxima però és la combinació més crítica per aquest element que 

treballa com a cordó de la biga contravent. (Amb vent longitudinal, el vent 

de coberta seria favorable i per tant no és compta). Suposarem un pes propi 

de la llinda de 0,2 kN/m2 

Combinació: 1,35	 1,5 0,7 0,7 	 	1,35 0,102 0,1 0,20

1,5 0,7 0,15 0,7 0,54 	 1,30	 /  

 

L’àrea tributària és de ,
4,25 	 i resulta per tant una 5,5	 /  
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Amb les carregues descrites i tenint en compte el possible vinclament en ambdós 

plans i també el vinclament lateral (tots amb una llum lliure d’arriostrament de 5 m 

i amb esquemes birecolzats (consideració del costat de la seguretat) obtenint el 

següent resultat aplicant el mètode simplificat de l’eurocodi [N3]. 

 

, 1
,

, 	

, 1
,

, 	

,
1,0 

Per a un perfil HEB 240: 

0,23 0,06 0,06 0,35 1,0		OK 

 

3.6.2. Dimens ionament  de ls  p i la rs  

El punt més desfavorable és la cumbrera en la zona dels molls de càrrega on 

tindrem 13 metres de pilar però 1.20 metres més d’altura (per al càlcul del vent) 

degut al moll de càrrega. A continuació es presenten els valors un cop majorats 

 

Punt 
Altura sobre rasant 

exterior 
Càrrega Sobrevent Càrrega Sotavent 

Rasant 0,0 m 14,20 kN 6,07 kN 
Primera corretja 6,7 m 19,20 kN 8,34 kN 
Segona corretja 10,2 m 15,68 kN 6,74 kN 
Llinda del Pòrtic 14,2 m 15,17 kN 6,57 kN 

 

A aquests esforços se’ls ha de sumar 10 kN de tracció en el punt d’unió al pilar de 

l’arriostrament del cordó inferior dels pòrtics interiors.  

Per últim cal considerar l’axil que rep el pilar degut a les càrregues verticals 

incidents a coberta i que tributen en aquest per mitjà de les corretges: 

 

- 21,5 kN compressió quan el vent longitudinal és dominant 

- 31,0 kN compressió quan les carregues de coberta son dominants. 

- 29,0 kN de tracció màxima en el cas de vent longitudinal amb succió a 

coberta. 
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Amb aquestes accions combinades i fent ús del software SAP2000 obtenim una 

envoltant d’esforços de 45 kN (amb pes propi inclòs)  en la base del pilar a 

compressió i 20 kN a tracció; el moment sobre l’eix fort és de 90kN·m i en el pla 

del pòrtic és menyspreable, (màxim 5 kN·m en els extrems). 

 

El grup de pilars que formen part de l’arriostrament tot i que veurien augmentats 

els valors de compressió i tracció per l’efecte de l’arriostrament, en aquest cas s’ha 

menyspreat aquesta contribució ja que els esforços virtuals a resistir eren de 0,70 

kN totals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pilar s’ha comprovat a vinclament. El pla del pòrtic és intranslacional gràcies als 

arriostraments. La llum màxima en aquest pla és 5,5 m en el primer tram però, 

degut a l’empotrament de la base en aquest tram el coeficient 0,7	fa que el tram 

més crític sigui el superior que podem suposar 4 metres amb un coeficient 1,0.  

 

En el pla perpendicular, tenim l’eix fort del pilar i l’esquema és intranslacional 

gràcies a la biga contravent, longitud de 13 metres amb una 0,7	. Pel que fa al 

vinclament lateral la longitud és 4 metres tal i com ho és el vinclament en el pla del 

pòrtic. 

Aplicant el mètode simplificat de l’eurocodi [N3]: 

 

, 1
,

, 	

, 1
,

, 	

,
1,0 

 

Per a un perfil HEB240: 

0,023 0,32 0,031 0,38 1,0		OK 

 

Il∙lustració 48 Esquema de pòrtic introduït a SAP2000 
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Situació accidental per impacte: 

 

Amb el cas d’impacte: afegint 50 kN transversalment a 0,5m del paviment i 25 kN 

en direcció transversal fan aparèixer uns moment que combinats amb els esforços 

en servei fan que el pilar segueixi essent vàlid i no cal fer un càlcul específic. 

 

3 .7.  Dimensionament de la  b iga d’arr iostrament 

super ior  de coberta:  

 

 

 

 

 

 

 

Els arriostraments de coberta tenen la funció de proporcionar rigidesa en el pla de 

coberta respecte a les forces que actuen en aquesta direcció com són el vent 

incidents sobre els testers i alhora estabilitzar i arriostrar els pòrtics en quant a 

vinclament respecte aquest pla. Es disposarà de 2 arriostraments en cada extrem 

de la nau, el superior s’encarregarà de rebre els esforços de vent dels testers i 

arriostrar el cordó superior de les gelosies; el inferior se suposarà que no resisteix 

vent i la seva única funció és arriostrar el cordó inferior de les gelosies, el seu càlcul 

es tracta en el següent punt.  

 

La “biga contravent” és doncs, una estructura en gelosia de tipus Pratt amb 

muntants; els muntants són les pròpies corretges alternades dels primers trams, 

aprofitant que són HEB i no IPEs en aquest tram, els cordons superior i inferior els 

conformaran els cordons superiors de les gelosies de les llindes entre les quals es 

disposa la biga contravent i, finalment, rodons estructurals d’acer com a diagonals 

treballant a tracció. S’ha desestimat la opció d’utilitzar angulars degut a l’efecte 

antiestètic que produeix l’alta fletxa en el pla vertical quan no treballen a tracció. 

 

             Sobrevent 

                       Sotavent

Il∙lustració 49 Esquema de la solució adoptada per la biga contra vent 
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Hem de calcular la biga contravent sotmesa a la suma dels esforços de vent i els 

provinents de l’arriostrament de pòrtics. Aquesta combinació es farà sota la 

combinació de càrregues on el vent longitudinal és dominant ja que els esforços de 

vent seran majors que els d’arriostrament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il∙lustració 50 Figura extreta del llibre d A. Arnedo [T1] on s’exemplifica els esforços que ha de suportar la 

biga contravent. 
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3.7.1. Obtenc ió  de  càr rega de vent  

Cal conèixer en primer lloc quina reacció tenim de vent en els caps dels pilars de les 

façanes. Primer de tot calcularem el pilar coma biga en voladís per obtenir aquest 

esforç per al cas més desfavorable, la zona de tancament amb +1,20 metres. 

 

 

Il∙lustració 51 Càrregues de vent que cada corretja de façana transmetrà al pilar. 

En la taula següent es presenten els valors un cop ja majorats que reben els pilars 

en cada punt per la transmissió que fan les corretges de façanes del vent.  

 

Punt 
Altura sobre rasant 

exterior 
Càrrega Sobrevent Càrrega Sotavent 

Rasant 0,0 m 14,20 kN 6,07 kN 
Primera corretja 6,7 m 19,20 kN 8,34 kN 
Segona corretja 10,2 m 15,68 kN 6,74 kN 
Llinda 14,2 m 15,17 kN 6,57 kN 

 

Aplicant linealitat i amb l’ajuda del formulari d’Ensidesa [T4] podem obtenir 

ràpidament els valors màxims de les reaccions degudes al vent en els caps 

recolzats dels pilars que tindran incidència en la nostra biga contravent: 

Total màxim axil en punts d’arriostrament un cop majorat:  + 31,84 / - 13,76 kN. 
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Com a valor de vent a aplicar considerarem que entre les dues bigues contravent es 

reparteixen la suma de sobrevent i sotavent. Així doncs prenem la mitjana entre les 

dues a repartir en cada biga contravent. 

 

22,8	  

 

En el cas de tenir més de 6 punts intermitjos de recolzament es recomana repartir 

la càrrega com si fos linealment distribuïda (dividim de la separació entre pilars en 

testers, 5 m): 

 
,

	4,60	 /   

 

Aquesta és la càrrega que haurà de resistir cada sistema arriostrat tant de 

compressió com de succió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il∙lustració 52 Esforços  calculats pel formulari d’Ensidesa [T4] 
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3.7.2. Obtenc ió  de ls  es forços  v i r tua ls  d ’ar r ios t rament  

Se segueix el mètode simplificat explicat de forma molt clara en el llibre d’A. 

Arnedo [T1] basat en l’Eurocodi 3. 

 

Calcularem per aquest sistema d’arriostrament 2 valors dels esforços virtuals 

d’arriostrament. El que requerim per a dimensionar la biga plana és el cas en el 

qual el vent és dominant (ja que la sol·licitació és major) però el màxim que es 

podria produir en qualsevol combinació ens interessa també per comprovar que 

aquests esforços podrien ser resistits per les corretges intermitges. Alhora 

aprofitarem per calcular també els esforços d’arriostrament màxims del cordó 

inferior que ens serviran per al proper apartat dimensionar l’arriostrament inferior 

de coberta. 

  

La fórmula que ens permet obtenir una càrrega horitzontal uniforme equivalent a 

l’efecte d’estabilització de dentells és: 

 

8  

On,   /500       0,5 1        : nombre de llindes a arriostrar 

 Màxima compressió Compressió vent long dominant 

Cordó Superior 499,62 kN 376,6 kN 

Cordó Inferior 948,55 kN 724,35 kN 

 

La formula presentada introdueix un procés iteratiu: suposar un valor de  (fletxa 

en la biga provocada per la càrrega d’arriostrament) per determinar , calcular i 

obtenir  i altre cop modificar  i recalcular. L’estratègia pràctica és suposar que la 

fletxa no superarà el valor L/2500, que és un valor raonable de rigidesa total i 

calcular de forma conservadora: 

 

∑

52	
 

	 0,5 1 0,76, cada biga contravent, o biga arriostradora s’encarrega de la 

meitat dels pòrtics presents a la nau.  
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Nota: Per al càlcul del arriostrat inferior, que no ha de suportar vent, ens interessa 

la màxima càrrega d’arriostrament possible. 

 

0,50	 / 	;					 0,66	 / 	;							 0,95	 / 	

3.7.3. Comprovac ió  b iga  cont ravent  

Per al Càlcul mitjançant SAP2000 s’ha eliminat la contribució dels rodons que en 

cada cas contribuirien en compressió ja que podem suposar que degut al seu 

propens vinclament no aportaran resistència en aquest sentit. 

 

Cas 1 Vent compressió: Càrrega total: 5,10	 / 	 

 

 

 

 

 

Il∙lustració 53 Esforços obtinguts en la biga contravent amb SAP2000 

 

Cas 2 Vent succió: Càrrega total: 4,60	 / 	 

 

 

 

 

 

 

 

Il∙lustració 54 Esforços de succió en biga contravent amb SAP2000 

Esforç Pressió Succió 

Cordó Superior - 434,0 kN + 255,4 kN 
Cordó Inferior + 427,3 kN - 259,0 kN 
Montants - 183,3 kN - 89,0 kN 
Diagonals grup 1 + 200,5 kN +121,3 kN 
Diagonals grup 2 + 103,2 kN + 55,8 kN 
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Diagonals amb rodó estructural 

 

D’aquí podem dimensionar els dos grups de diagonals que només treballaran a 

tracció per ser rodons estructurals propensos al vinclament. 

 

 

Il∙lustració 55 Sistemes d’arriostrats amb barres Halfen [C3] 

 

 

Il∙lustració 56 Tipus de barres segons nivell de càrrega 

 

Les barres de tipus 1 tenen un axil de tracció màxim de 200,5 kN. Segons catàleg 

de  barres estructurals Detan Rod System – Halfen [C3] podem seleccionar: 

 

 Barra Ned requerit Capacitat de càrrega   

Barra tipus 1 Detan S-460 ∅ 30 200,5  252,3 kN 
Barra tipus 2 Detan S-460 ∅ 20 103,2 110,2 kN 
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Corretges HEB180: 

 

Amb la màxima sol·licitació de compressió per la seva contribució en la biga 

contravent comprovem que les corretges dimensionades segueixen essent vàlides; 

molt conservadorament recuperem els màxims esforços de flexió de la corretja: 

 

 HEB 180 

Màxim moment flector negatiu: -25,60 kN·m 

Màxim moment flector positiu: 23,40 kN·m 

Màxim Tallant: 19,416 kN 

Nou Axil Contravent: - 183,3 kN 

 

 

Contarem una reducció per vinclament degut a l’axil actuant; aquest només pot ser 

en el pla vertical ja que en el pla de coberta les corretges estan arriostrades per 

dalt amb el panell Sandwich i inferiorment amb les tirantilles. L’efecte del 

vinclament lateral per aquest perfil amb una longitud de vinclament de 2,83 m 

(usant les tirantilles) fa que no haguem de fer reducció, 1. 

 

Amb tot, hi ha una reducció de l’axil resistent de: 0,36 i N 759,5	 . 

Així doncs, la comprovació és la següent:  

 

1,0	;					 1.1;			 		 	 180 481500	 ;				 1,0 

, 	 	180 170,93	 	; 					 , 	 	180 1100,00	  

 

, 1
,

, 	

,
1,0 

 

0,24 0,20 0,44 1,0				OK 
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Cordó comprimit interior (2n pòrtic): 

 

Només del seu treball com a cordó de la biga contravent rep una càrrega de 434,0 

kN que s’haurien de afegir als efectes que rep en el pla de pòrtic per al cas de 

càrrega de vent longitudinal dominant. La compressió degut al treball en el pla del 

pòrtic és de 376,6 kN i el moment màxim: 21,78 kN·m.  

 

El perfil dóna un nivell d’esgotament de 0,90 sota aquest nivell de càrregues però 

cal recordar que es tracta d’una hipòtesis molt conservadora on el vent s’ha contat 

molt desfavorablement i a més a més, havent-hi vent dominant frontal (on hi 

hauria succió a coberta) s’ha suposat el cas sense succió de coberta la qual cosa és 

pràcticament impossible.  

 

Cordó comprimit extrem  (1r pòrtic): 

 

Ha estat calculat en l’apartat de càlcul de la llinda del pòrtic de façana ja amb les 

càrregues obtingues en aquest apartat. 
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3.8.  Dimensionament de l ’arr iostrament del  cordó 

infer ior  

Aquest arriostrament no conforma cap biga contravent, és un sistema de tirants 

que només treballarà a tracció i que lligarà els cordons inferiors dels pòrtics amb 

una separació màxima de 10 metres i que porta els esforços als pilars de façana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els punts d’arriostrament tots coincideixen amb alineacions de pilars en façana. 

Procedim com en l’arriostrament de coberta: 

 

∑

52	
 

	 0,5 1 0,76 , cada grup de pilars, que son els punts d’arriostrament, 

s’encarrega de la meitat dels pòrtics presents a la nau.  

 

0,95	 / 	

 

Per al cas més crític (espaiament de 10 metres) tenim uns 10 kN de tracció que 

rebrien els pilars. 

 

Aquests tirants que uneixen el cordons dels pòrtics es resoldran amb el rodo:  

Detan S-460 ∅	10 que aguanta 21,3 kN. 

 

 

   

Il∙lustració 57 Detall dels punts d’arriostrament 
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3.9.  Dimensionament dels  arr iostrament de façana:  

Els sistemes d’arriostrament tipus creu de “Sant Andrés” són els que s’enduran 

pràcticament tot l’efecte d’una força horitzontal actuant en un marc format per 

bigues com a diagonals i pilars ja que els esquemes triangulars tenen una rigidesa 

molt superior. En el cas d’aquesta disposició en creu, davant una carga horitzontal, 

ambdues diagonals treballen, una a compressió i l’altra a tracció, la primera però 

deixa de contribuir en el moment en que apareix el vinclament (a baixa carrega si 

disposem rodons). Es per això que es considera normalment només la contribució 

de la diagonal traccionada.  

 

3.9.1. Arr ios t rament  façanes  la tera ls  

Els esforços a considerar són:  

 

- Els esforços de compressió que reben els pilars sota el cas de càrrega on el 

vent longitudinal és el dominant (és el més crític per la força horitzontal que 

es produeix).  

	 	 		149,1	   	 à :		186,8	  

 

- Els esforços derivats del vent frontal de façana que el sistema d’arriostrats 

de coberta transmet a aquests arriostraments laterals. Els esforços virtuals 

d’arriostrament de coberta no es consideren ja que es compensen. 

 

: 184,0	  

 

- L’arriostrament propi dels pilars de extrems dels pòrtics en el pla 

intranslacional. Aquesta força és de caràcter virtual i es determina a partir 

de la imperfecció lateral equivalent per desplom de els caps de pilar segons 

un angle  tal que: 

	  

Essent: 

 

1/200	valor base de la imperfecció lateral 

 coeficient reductor per a l’altura h (en metres) de l’estructura 
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2

√
0,577 

 coeficient reductor per al nombre d’alineacions, m, d’elements 

comprimits en el pla de vinclament considerat (6 cada arriostrament): 

0,5 1
1

0,76 

Finalment,  

	 ∑ 1,80	kN amb vent dominant 

	 ∑ 2,25	kN màxim 

La Força resultant és ridícula; seria major en el cas més desfavorable per al 

vinclament del pòrtic però evidentment en aquest supòsit no s’obté forces de 

vent altes. 

 

Il∙lustració 58 Esquema estructural i de forces per al càlcul de l’arriostrament lateral 
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Il∙lustració 59 Forces resultants mitjançant SAP200. Rodons a compressió no contribueixen. 

Tal i com hem fet per a la biga contravent de coberta, només considerem 

contribució de tracció per part de les diagonals ja que al ser rodons vinclaran a la 

mínima compressió. 

 

 Vent + Arriostrament Total 

Axil pilar 1: + 132 kN +47 kN 

Axil pilar 2: - 250 kN - 411 kN 

Compressió corretges: - 183 kN - 144 kN 

Tracció Diagonal + 217 kN + 217 kN 

F. Horitz. Base 1 - 183 kN - 183 kN 

F. Horitz. Base 2 1 kN 1 kN 

 

Del cas de càlcul amb hipòtesi de succió només ens interessa la component 

horitzontal del segon recolzament. 

 +183 kN 

 

En aquest cas les barres que treballen ara son les oposades i tindran una 

sol·licitació pràcticament igual. 

Les dimensionem amb una barra Detan S-460 ∅	30 (252,3 kN de capacitat). 
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D’aquests resultats cal que ens fixem en tres aspectes importants: 

 

- La contribució del vent i arriostrament a comprimir el segon pilar és de uns 

250 kN per al cas més desfavorable que en cap cas podria sumar-se al 

màxim axil de compressió que ja teníem en el pilar (236 kN) ja que l’havíem 

obtingut en el cas de neu dominant. Tot i així el pilar ha estat comprovat 

amb fins a 486 kN i seguiria resistint. Recordem que el més crític per el pilar 

era l’esforç a flexió. 

- Les traccions obtingudes en la base del primer pilar de 132 kN són majors si 

considerem el cas de succió a coberta amb vent dominant longitudinal: 

sumant la tracció de la diagonal projectada obtenim un total de 280 kN de 

tracció en la base i 183 kN de força horitzontal que haurà de ser 

compensada per la fonamentació profunda i resistida per els perns 

d’ancoratge. El més crític és però el cas de succió de vent a façana amb 

succió de vent a coberta per al segon pilar: 320 kN de tracció en la base 

amb 183 kN de força horitzontal. 

 

- La compressió de les corretges (UPN) que fan de muntants en aquest 

sistema és important; sortosament no poden patir vinclament i seran 

calculades per a resistir tal compressió combinada amb el vent lateral en el 

següent apartat. 

 

Comprovació d’efectivitat d’arriostrament 

 

En les façanes longitudinals el arriostrat es pot dimensionar amb la regla simple 

d’aconseguir una rigidesa cinc vegades superior a la corresponent al pòrtic sense 

arriostrar, tal i com descriu A.Arnedo [T1]. Aquesta s’aconsegueix sobradament 

considerant els dos arriostrats extrems en el lateral. 
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3.9.2. Arr ios t rament  façana f ronta l  

Aquest arriostrament només s’encarrega de formar un pòrtic intranslacional a la 

façana i no rep cap càrrega de vent.  

 

Les carregues d’arriostrament s’avaluen de la manera habitual: 

 

	  

Essent: 

 

1/200	valor base de la imperfecció lateral 

 coeficient reductor per a l’altura h (en metres) de l’estructura 

2

√
0,55 

 coeficient reductor per al nombre d’alineacions, m, d’elements 

comprimits en el pla de vinclament considerat. Es dissenya per al 

arriostrament central que suposem s’encarregarà d’arriostrar fins a 11 

alineacions de pilars: 

0,5 1
1

0,74 

Finalment,  

	 ∑ 0,70	kN màxim 

 

El valor és pràcticament despreciable i es desestima un estudi d’arriostrament per 

veure quina part de força rep cada tirant (diagonals) i cada pilar (cordons) i 

corretja (montants) en el sistema d’arriostrament. 

 

Utilitzarem per a les diagonals la barra Detan S-460 ∅	10 que aguanta 21,3 kN. 
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3.10.  Dimensionament de les  corretges de façana:  

Les corretges de façana lateral i frontal tenen 3 objectius: 

 

- Suportar i transmetre el vent als pilars 

- Arriostrar els pòrtics 

- Servir de recolzament de les plaques prefabricades. 

El dimensionament es fa a partir de l’esforç que reben del vent transversal ja que 

l’arriostrament dels pòrtics és un esforç molt menor. En quant al recolzament de les 

plaques no cal cap comprovació ja que el seu pes el suporta el sòcol de formigó i la 

biga riostra de formigó en fonamentació. 

 

Il∙lustració 60 Distribució de corretges laterals 

Recuperem els esforços de vent, un cop majorats, en el cas més desfavorable (zona 

amb elevació +1,20m) per les corretges laterals: (llum lliure: 8,5 m) 

 

Punt Altura sobre rasant Càrrega Sobrevent Càrrega Sotavent 

Rasant 0,0 m 2,84 kN/m 1,22 kN 
Primera corretja 6,7 m 3,84 kN/m 1,67 kN 
Segona corretja 10,2 m 2,55 kN/m 1,35 kN 
Tercera corretja 12,8 m 2,79 kN/m 0,83 kN 

 

El mateix per al cas de corretges de façana frontal: (llum lliure: 5,0 m) 
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Punt 
Altura sobre rasant 

exterior 
Càrrega Sobrevent Càrrega Sotavent 

Rasant 0,0 m 2,84  kN/m 1,22 kN/m 
Primera corretja 6,7 m 3,84 kN/m 1,67 kN/m 
Segona corretja 10,2 m 3,14 kN/m 1,35 kN/m 
Llinda 14,2 m 3,04 kN/m 1,31  kN/m 

 

L’esquema de totes les corretges es pot considerar birecolzada i no cal comprovació 

en front a vinclament lateral ni de cap altre tipus perquè van fixades juntament 

amb la placa de formigó prefabricada. Per tant el dimensionament és a flexió: 

Com que els valors de flexió, tant per les corretges laterals i frontals són 

semblants, es decideix prendre el valor de 3,84 kN/m com a carrega determinant. 

 

34,7	  per a les corretges laterals 

12	  per a les corretges frontals 

 

Coma axil de compressió a resistir, pel que fa a l’arriostrament és simplement 2,25 

kN per a les laterals i com a màxim 0,70 kN per a les frontals. Però la compressió 

que han de resistir les que estan formant part de l’arriostrament amb vent 

longitudinal dominant seria de de 183 kN per a les laterals. Les frontals, però, no 

arriostrien l’estructura en front al vent i per tant no s’ha de comprovar ni 

vinclament ni suficiència a esforç axil per ser pràcticament menyspreable.  

 

Utilitzem perfils de la sèrie UPN per tenir una forma adequada per poder recolzar 

les plaques laterals i unir-se als pilars a més de ser una solució barata.  

 

Dimensionament Laterals:   UPN 180 (classe 1):   179,0	 , 28	   

Comprovació:   
/

,

/
0,18 0,55 0,73 1				   

 

Per a les del tancament de façana amb unes UPN 100 en tindríem suficient, però 

per facilitat de unió amb els pilars necessitem profunditat de les ales per poder 

quedar les ànimes de la UPN alineades exteriorment amb els pilars de façana (HEB 

240) per recolzar-hi les plaques prefabricades. Per tant escollirem els mateixos 

perfils UPN 180. Al lateral les bigues de lligat superior són igualment corretges 

UPN180 disposades birecolzades idènticament que les altres. A la façana ja sabem 

que és un pòrtic què tenim. 
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3.11.  Esforços en teor ia  de segon ordre 

Actualment existeixen al mercat una àmplia gamma de programes que permeten 

fer un càlcul complet del problema tridimensional i no lineal que és l’elasticitat en 

una estructura. Així doncs no suposaria cap inconvenient fer-ne un ús per al 

dimensionament i comprovació de estructures tals i com aquesta nau. En aquest 

projecte però, degut al seu caràcter acadèmic s’ha decidit fer un dimensionament i 

comprovació específic de cada element seguint els mètodes clàssics. Aquest 

procediment és molt més instructiu i satisfactori per al projectista i en la majoria de 

casos inclús es pot obtenir solucions més eficients que mitjançant un càlcul total on 

de manera més cega es disposa d’esquemes i dispositius estructurals moltes 

vegades redundants. Evidentment els mètodes clàssics si son ben aplicats ens 

deixen del costat de la seguretat i no suposaran problemes de cara a no linealitats.  

 

3.12.  Dimensionament de plaques base i  ancoratge.  

3.12.1. P laca Base i  ancoratges  

La unió de les bases dels pilars amb la fonamentació es porta a terme mitjançant 

una placa soldada en l’extrem inferior, perforada de manera que s’enfili en esperes 

prèviament embegudes i encastades en la sabata o encepat. El disseny d’aquest 

element ha intentat reproduir la hipòtesi de càlcul que és encastament. Tot i que 

actualment existeixen mètodes afinats per determinar la rigidesa d’unions i s’han 

desenvolupat criteris per a la seva avaluació, el més segur i simple és considerar 

els casos extrems: unió rígida o unió flexible, és a dir base articulada o base 

encastada. 

En les plaques base dels pilars on concorren arriostraments, a més a més dels 

esforços transmesos per el pòrtic apareixen els deguts al treball de les riostres en el 

pla longitudinal de la nau amb e conseqüent augment de l’axil en uns pilars i també 

de la seva reacció horitzontal en el peu d’altres. 

Les esperes estaran embegudes i ancorades a sabata sobresortint-ne per que la 

placa base s’enfili en ells. Tant la col·locació com el muntatge es faciliten si es 

disposa d’una plantilla superior. És preferible que la longitud d’ancoratge i la 

disposició siguin tals que es garanteixi que el fallo per trencament de formigó no 

sigui prematur, és a dir que la secció fusible sigui la de l’acer de l’espera. D’aquesta 

manera s’aconsegueix un mecanisme de fallida dúctil amb grans deformacions que 

permetrien un càlcul plàstic. 
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3.12.2. Bases  a  ca lcu lar  i  resum d ’acc ions  a  cons iderar  

Hi ha quatre tipus de bases a calcular: 

 

- B.1: Base dels pilars extrems en els pòrtics centrals (excepte segona i 

penúltima alineació) 

- B.2: Base dels pilars centrals en els pòrtics centrals 

- B.3: Base dels pilars de façana  

- B 4: Base de les cantonades i extrems de segona i penúltima alineació) 

 

Base 1: accions a considerar: 

 

Són necessaris quatre comprovacions ja que tenim forts moments en ambdues 

direccions segons la combinació de càrregues considerada. També tenim cas amb 

altres compressions i un cas amb tracció. 

 

Cas Màx. Axil Comp. Max Flect. Pos. Max Flect. Neg. Tracció 

Axil - 236 - 51 - 106 + 76 

Moment -124 + 154 - 230 + 53 

Tallant - 33 + 36 - 52 + 14 
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Base 2: accions a considerar: 

En aquest cas només cal considerar una combinació que provoca moment màxim ja 

que es tracta del pilar central i serà dimensionat de forma simètrica. 

 

Cas Màx. Axil Comp. Max Flector Tracció 

Axil -621 - 383 +237 

Moment 0 144 0 

Tallant 0 28 0 

 

Base 3: accions a considerar: 

Tenim poc nivell de flexió positiva en el cas de vent longitudinal de pressió i la 

meitat quan és de succió però s’opta per dimensionar-la de forma simètrica. 

 

Cas Màx. Axil Comp. Max Flector 

Axil -45 +20 

Moment 0 +90 

Tallant 0 +25 

 

La tracció és molt baixa i no es preveu problemàtica així que només caldrà 

considerar un cas on, per seguretat, combinarem la situació de màxima compressió 

amb màxima flexió.  
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Base 4: accions a considerar: 

En aquest cas els moments en el pla del pòrtic no són tant importants com en el pla 

longitudinal ja que és una base d’arriostrat, és a dir rebrà tota la càrrega de vent 

transmesa per l’arriostrament i forma de tallant fort i traccions a més de moment 

en la direcció longitudinal. 

 

 

 

 

 

 

 

En el càlcul s’ha considerat que el sistema d’arriostrat s’endú la meitat del vent de 

pressió i de succió repartides en ambdós arriostrats en cada extrem 

(longitudinalment parlant) de la nau; per tant, els esforços de tracció i tallant en la 

base dels pilars provocats per el vent són simètrics. El cas més desfavorable és, 

però el del segon i penúltim pilar on tenim una major càrrega de succió. 

 

El que s’ha optat fer és calcular-lo com si fos una base de tipus 1 en quant a flexió i 

compressió (això es correcte per a la segona i penúltima i possiblement 

sobredimensionada per la primera i última) i comprovar i/o ampliar la resistència 

dels perns amb la situació de alta tracció més alt tallant (situació real en ambdues). 

 

   

Cas Tracció (vent longit) 

Axil +320 

Moment + 90 (Mxx) 

Tallant +183 
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3.12.3. Proced iment  de  cà lcu l  mi t jançant  CYPE 

El software de càlcul CYPE ens permet dimensionar i comprovar tant les sabates 

com la placa base i els ancoratges.  

En el mateix programa s’introdueix els diferents casos de càrrega i es pot optar per 

fer combinacions entre sí o no. En el nostre cas s’ha optat per introduir directament 

els casos més desfavorables descrits anteriorment de forma separada i no 

combinables entre ells obtenint el dimensionament que és adequat a tots els casos. 

Com a bona pràctica i donat el caràcter acadèmic d’aquest projecte es procedeix a 

comprovar manualment i de forma simplificada (prenent com a guia el llibre 

d’Alfredo Arnedo)  la base de tipus 1. 

 

3.12.4. Comprovac ió  base t ipus  1:  

Proposem una placa de 600x650x22 amb cartel·les en direcció de l’eix de flexió fort 

de gruix 16 mm i alçada 150 mm. 4 perns M32 separats a 50 mm dels extrems de 

la placa. 

 

 

Il∙lustració 61 Detall placa base tipus 1. 
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La sabata proposada és: 

 

Il∙lustració 62 Dimensions de la Sabata tipus 1 

Usant un criteri simplificat considerant que només estarà comprimit un quart de la 

placa i prenent moment des del centre de compressions podem calcular els esforços 

màxims i traccions ens els perns d’ancoratge: 

 

0,65
2

0,65
8

0,55
2

0,65
2

0,65
8

 

 

El cas que dona major valor de tracció és el tercer: 

 
120 236 0,243

0,518
396	  

Això son uns 200 kN a resistir per cada un dels dos perns. Escollint una qualitat 5.6 

(500 Mpa resistència nominal), comprovem que els M32 proposats per CYPE 

compleixin suficiència a tracció:  

 

, 0,9 0,9
643 500
1,25 1000

231	 	  
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La màxima compressió en el quart de placa és: 

 

650
4 600

	 

 

El cas més desfavorable és també el tercer: 

 
396 106
650
4 600

1000 5,15	  

Per al formigó la pressió màxima de contacte pot prendre’s conservadorament com: 

 

2
3

2
3

3000 2000
650 600

25
1,5

43,5	 		  

 

Per últim, una comprovació interessant es veure si la longitud d’ancoratge dels 

perns és suficient. Es preferible que la longitud d’ancoratge i la disposició siguin tals 

que es garanteixi que el fallo per trencament de formigó no sigui prematur, és a 

dir, que la secció fusible sigui la secció d’acer del pern. D’aquesta manera es té un 

mecanisme d’esgotament dúctil, amb grans deformacions que permeten un càlcul 

plàstic.  

 

Es tracta de calcular l’àrea projectada en superfície per un con de 45º amb vèrtex 

en el fons del pern (850 mm) descomptant les interferències amb els cons 

corresponents a altres perns contigus. 

 

   

Il∙lustració 63 Imatges extretes del llibre d’Alfredo A. [T1] on s’explica el procediment de càlcul 
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El radi del con en superfície és 850 igual que la seva profunditat. Així doncs: 

 

arcsin
500/2
850

17º 

arcsin
550/2
850

19º 

125º 

Podem calcular les àrees com:  

 

0,5
500
2

450 cos 17 53792	  

0,5
550
2

450 cos 19 58503	  

500
2

550
2

68750	  

125
180

850 1576250	  

 

1757295	 17.572	  

 

Per obtenir la resistència a ruptura fràgil del formigó de l’ancoratge es pot aplicar la 

formula de la norma ACI 349-84 amb un valor ′ 250 /  i el paràmetre 

0,65 que es el valor usual: 

 

1,06 ′ 1910	 	  

 

El valor obtingut no solament es major que l’esforç màxim de tracció als perns sinó 

que també és major que la resistència d’aquests (231 kN). 
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1.  MARC NORMATIU: 

Normativa Aplicable: 

 

[N1] Eurocodi 0: Bases de càlcul d’estructures. 

[N2] Eurocodi 1: Bases de projecte i accions en estructures. 

[N3] Eurocodi 3: Projecte d’estructures d’Acer 

[N4] EAE – Instrucció d’Acer Estructural 

[N5] CTE. Document Bàsic Seguridad Estructural (DB-SE)  

[N6] CTE. Document Bàsic Seguridad Estructural – Accions en l’Edificació (DB-SE-

AE) 

[N7] CTE. Document Bàsic Seguretat Estructural - Acer (DB-SE-A) 

[N8] Codi Tècnic de l’Edificació Document Bàsic Seguridad Estructural - 

Fonamentació (DB-SE-C) 

[N9] Codi Tècnic de l’Edificació Document Bàsic Seguridad de Salubritat - 

Fonamentació (DB-HS) 

[N10] Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08) 

 

Documents Tècnics consultats: 

 

[T1] Números Gordos en El Proyecto de Estructuras – CINTER. 

 

Catàlegs: 

 

C1 : Prainsa – Estructures prefabricades de formigó. 

 

  



 
 

 
 

  Annex 6: Justificació de les Estructures de Fonamentació 

 Pàgina A6.4 

 

Projecte Constructiu de Nau Logística amb 
Estructura Metàl·lica. 

 

Annex A6-4 

 

 

2.  CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 

2.1.  Resum resultats  de l ’estudi  geotècnic  

Seguint indicacions del geotècnic per fonamentació de la nau requerirem arribar a 

l’estrat rocós el qual ens brinda suficient resistència. La solució adoptada seran 

pous de fonamentació que s’encastaran un mínim de 50 cm en aquest estrat. 

 

 

Il·lustració 1 Esquema il·lustratiu de fonamentacions amb pou fins al fort. 

 

Penetròmetre S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 

Cota d’inici 98,96 99,23 99,44 98,39 97,63 

Cota relativa assolida -2,80 -1,20 -3,60 -2,60 -3,40 

Cota relativa a 100 3,84 1,97 4,16 4,21 5,77 

 

 

Mitjana: 4,00 metres + 0,30 encastament = 4,30 metres. 

Està dintre el rang de idoneïtat de la solució amb pous de fonamentació. 

 

Per als murets, riostres, sòcols, etc. és suficient recolzar sobre el primer estrat 

format per graves argiloses. El paviment també pren aquest nivell per executar 

l’explanada. Veure l’Annex Geotècnic per més informació. 
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2.2.  Caracter i tzació  de les  propietats  mecàniques del  

terreny 

Material Nivell 1: GC: Graves argiloses: 

 

 Angle de fricció interna:  40º±5 

 Resistència:    Mínim 1.5 kg/cm2 

 

Material Nivell C: Gresos i Lutites (roca) 

 

Angle de fricció interna:      Mínim 30º 

Pressió admissible:   1,0 kg/cm2 (estudi geotècnic) 

 

Nota: els valors anteriors ha sigut obtinguts de bibliografia sobre propietats físiques 

dels diferents tipus de sols i roca, la referència per aquest cas ha estat la Swiss 

Standard SN 670 010b - Characteristic Coefficients of soils, Association of Swiss 

Road and Traffic Engineers.Cal dir que els valors han estat presos del costat de la 

seguretat sempre degut a la incertesa inherent de la matèria. Per altra banda el 

valor obtingut de 3,5 kg/cm2 per a l’estrat fort del terreny és sabut que ha estat 

pres com a límit per seguretat per l’enginyeria encarregada de l’estudi geotècnia i 

que amb alta certesa aquest valor serà molt superior en la realitat. 

 

  



 
 

 
 

  Annex 6: Justificació de les Estructures de Fonamentació 

 Pàgina A6.6 

 

Projecte Constructiu de Nau Logística amb 
Estructura Metàl·lica. 

 

Annex A6-6 

 

 

3.  PRESCRIPCIONS SOBRE EL FORMIGÓ 

Seguim la Instrucció de Formigó Estructural (EHE) [N10].  

 

3.1.  Especi f icacions generals  

A l’hora de especificar la dosificació del formigó a utilitzar per les estructures 

presents a l’obra i procedir a realitzar el càlcul cal determinar quina serà la vida útil 

dels elements estructurals: 

 

 

Il·lustració 2 Vida útil en funció del tipus d’estructura, EHE [N10]. 

 

Es determina una vida útil de 50 anys. 

 

En la mateixa instrucció EHE [N10] en l’article 92.3 es defineixen dos nivells de 

control d’execució diferents que determinaran també propietats dels materials i 

exigències mínimes:  

 

- Control d’execució a nivell normal 

- Control d’execució a nivell intens. 

-  

En la present obra es determina un control d’execució a nivell normal. 

 

Classificació de classes d’exposició relatives a la corrosió de l’armadura: 

 

  



 
 

 
 

  Annex 6: Justificació de les Estructures de Fonamentació 

 Pàgina A6.7 

 

Projecte Constructiu de Nau Logística amb 
Estructura Metàl·lica. 

 

Annex A6-7 

 

 

Segons la taula 8.2.2 de la EHE: 

 

IIa : Normal, humitat alta: Amb corrosió de diferent origen que els clorurs. En 

elements enterrats.  

 

Agressivitat química: No es considera atac químic. El nivell de ions sulfats 

presents en el terreny és menor al establert en la taula 8.2.3.b. 

 

 

Il·lustració 3 Classificació de l’agresivitat química, EHE [N10] 

 

3.2.  Mater ia ls .  Formigó:  

3.2.1. T ip i f i cac ió  

El formigó es tipifica amb el següent format: 

 

T – R/C/TM/A 

 

T: Indicatiu que serà HM en cas de formigó en massa o HA en el cas de FA. 

R: resistència característica especificada en N/mm2. 

C: lletra inicial del tipus de consistència. 

TM: tamany màxim de l’àrid en mil·límetres. 

A: Assignació de l’ambient. 
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La tipificació del formigó per al paviment és diferent a la dels elements estructurals 

(veure annex). El tipus de material escollit per als murs i les sabates és formigó 

armat HA, el formigó utilitzat per als pous de fonamentació és HM. 

 

3.2.2. Res is tènc ia  

Pel que fa a la resistència, s’utilitzarà HA-25 per a la fonamentació i HA-30 per als 

murs. HM-20 per als pous de cimentació. 

 

Il·lustració 4 Recomanacions de resistències mínimes en funció de durabilitat, EHE 

[N10] 

3.2.3. Re lac ió  a igua c iment  

 

 

 

 

 

Il·lustració 5 Màximes relacions aigua ciment, EHE [N10] 

 

La màxima relació aigua ciment del formigó entregat a obra serà de 0,60. 

 

3.2.4. Cons is tènc ia  de l  fo rmigó  

La consistència exigida serà de tipus B (Blanda), tova. Hem tingut en compte la 

necessitat de tenir una bona posta en obra tenint en compte que el vibrat serà 

mitjançant vibrador manual. Els murs s’executaran amb cubilot (màxima altura 

prevista 3 metres) i no requerim ús de bomba; per tant, no és necessària la 

consistència fluida ni l’ús d’additius.  
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La docilitat del formigó s’assajarà al entregar-se a obra seguin l’assaig UNE-EN 

12350-2. 

 

Il·lustració 6 Assentaments del con en funció de la consistència. 

3.2.5. Tamany màx im de l ’à r id .   

El tamany màxim de l’àrid estipulat és 20 mm. No necessitem grans tamanys en 

l’àrid i, per tant, s’estipula 20 que és el més freqüent. 

 

3.2.6. T ipus  de c iment .  

S’utilitzarà un ciment CEM-I que és apte per als usos necessaris en les diferents 

estructures de l’obra. 

 

3.3.  Mater ia ls .  Acer  per  armadures passives.  

Tota armadura utilitzada per elements estructurals: murs i fonamentacions seran 

armadures passives. 

 

3.3.1. Res is tènc ia  i  apt i tud 

Per a les barres d’acer corrugades formant part d’armadures, amb l’excepció de 

malles electrosoldades simples, s’exigirà l’ús d’acer B500S que és més resistent que  

 

B400S i el preu és molt similar. La qualitat S es refereix a aptitud per soldabilitat 

mentre que D és aptitud especial de ductilitat.  
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Il·lustració 7 Especificacions segons el tipus d’acer, EHE [N10]. 

 

3.3.2. Recobr iment  de l  formigó:  

El recobriment de formigó és la distància entre la superfície exterior de l’armadura i 

la superfície de formigó més propera. A efectes de la instrucció es defineix com a 

recobriment mínim per una armadura passiva aquell que ha de complir-se en 

qualsevol punt de la mateixa. Per a garantir-ho es prescriu un valor nominal de 

recobriment definit com: 

∆  

 

On,   és el recobriment nominal,  és el recobriment mínim i ∆  és el marge 

de recobriment que tindrà per valor: 10 mm per al cas d’elements executats in situ 

amb control de execució normal. 

 

El recobriment nominal és el valor que es reflectirà en els plànols i servirà per a 

definir els separadors. El recobriment mínim, però, és el valor que s’ha de garantir 

en qualsevol punt de l’element i és objecte de control per part de la direcció d’obra 

segons el que s’indica en l’Article 95 de la EHE i serà de valor 15 mm tal i com es 

pot extreure de la següent taula: 
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Il·lustració 8 Recobriments mínims segons durabilitat, EHE [N10] 

En armadures principals però el recobriment mínim es pot veure ampliat a una 

mesura igual o superior que el diàmetre de la barra y sempre serà superior a 0,80 

vegades el diàmetre màxim de l’àrid. 

 

En els paraments verticals dels murs doncs, s’ha determinat un recobriment mínim 

de 25 mm. En la fonamentació dels murs, en les sabates i riostres però s’ha decidit 

ampliar aquest recobriment fins a 5 cm.  
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3.4.  Càlcul  

Aplicarem el mètode dels estats límits de forma anàloga a com s’ha aplicat en 

l’annex d’estructura metàl·lica. Els valors de combinació i majoració coincideixen: 

 

 

Il·lustració 9 Valors de majoració en ELU segons tipus d’acció i situació, EHE [N10] 

 

Il·lustració 10 Valors de majoració en ELS segons tipus d’acció i situació, EHE [N10] 

 

En quant als coeficients parcials de seguretat del material usarem: 

 

 

Il·lustració 11 Coeficients parcials de seguretat en els materials en ELU, EHE [N10] 
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Nota: Tal i com prescriu la instrucció a efectes de càlcul de pes propi considerarem 

un pes de 2.500 kg/m3 per als elements de formigó armat i 2.300 kg/m3 per als 

formigons amb 50	 / . 

 

4.  DIMENSIONAMENT DE LES SABATES 

4.1.  Descr ipció  de la  solució:  

Per al dimensionat es compleix amb les prescripcions del CTE SE Fonaments [N8]. 

L’estructura metàl·lica s’ha calculat sobre el supòsit de unió encastada a la 

fonamentació per tant a aquesta li arriben els esforços de compressió/tracció, flexió 

i tallant i ha d’encarregar-se de transmetre-ho al terreny. 

 

Quan es disposa, com aquí, d’un terreny amb una bona capacitat de carga, sense 

problemes de assentaments ni a curt ni a llarg plaç, una cimentació a base de 

sabates que puguin absorbir flectors permet projectar les bases dels pilars com a 

emportades; d’aquesta manera els pòrtics resulten més hiperestàtics, per tant, més 

rígids i econòmics.  

 

De l’estudi geotècnic obtenim la informació de la capacitat del terreny i 

característiques amb la qual projectar i comprovar la cimentació. La recomanació 

de l’empresa encarregada de l’estudi geotècnic recollida en el mateix és executar 

una fonamentació superficial encastada en la cota d’excavació del nivell 

denominat com a C on es pot adoptar una tensió de treball de: 

 

3.5 0.35	  (Factor de seguretat 3.0 ja inclòs) 

 

Per altra banda els assentaments esperats segons aquest tipus de fonamentació 

seran inferiors a 2.5 cm. 

 

És recomanable l’ús de bigues riostres de fonamentació lligant les sabates. La 

seva funció és absorbir carregues horitzontals i donar rigidesa al conjunt. Seran 

imprescindibles en les bases dels arriostrats de façana lateral (lligant el primer amb 

el segon i el penúltim amb l’últim pòrtic) i també frontal. A més a més ens és útil 

projectar-lo perimetralment com a base per al sòcol necessari de recolzament de 

les plaque prefabricades.  
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Les sabates superficials s’executaran encastades en el terreny a la mateixa 

profunditat per tal d’executar les riostres de lligat en el mateix pla just sota del 

paquet de pavimentació (a 0,41 m per sota de la rasant). Degut a la diferent 

profunditat en la que es troba el nivell recomanat per a executar la fonamentació 

s’excavarà cada sabata fins arribar al nivell en qüestió i s’omplirà el volum faltant 

amb formigó pobre de forma variable per tal que totes transmetin les carregues a 

aquest nivell. Es tracta de la solució intermitja de pous de fonamentació. La 

profunditat mitjana a la qual es troba aquest estrat és de 4,00 metres. I haurem 

d’encastar un mínim de 50 cm el pou de formigó en massa en la roca per evitar 

moviments horitzontals o lliscaments en un possible pla no horitzontal en la roca. 

 

4.2.  Aspectes de càlcul :  

El càlcul per les sabates es realitza per al supòsit de sabata rígida, en aquest 

supòsit la distribució de deformacions no és lineal a nivell de secció i el mètode més 

adequat per al càlcul és el de bieles i tirants. 

 

En quant a forces horitzontals a transmetre el terreny, en els casos on tenim altes 

traccions i el pes de la fonamentació no fos suficient, podem comptar amb les 

empentes passives del terreny que ens brindaran una alta capacitat al disposar 

d’una solució amb pous de fonamentació. A més a més les bigues riostra s’han 

dimensionat per tal que ajudin si fa falta a resistir i transmetre entre les diferents 

fonamentacions aquests esforços horitzontals. 

 

El càlcul s’ha realitzat mitjançant el software CYPE introduint totes les hipòtesis de 

càrrega necessàries per a cada tipus de base. Les diferents bases a calcular i les 

accions a transmetre al terreny de cada una estan descrites en l’annex de càlcul de 

l’estructura metàl·lica. S’han obtingut en tots casos sabates centrades ja que la 

variació de moments és força gran fa que sigui lògica aquesta elecció. 
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4.3.  Comprovació base t ipus 1:  

Com a bona pràctica i donat el caràcter acadèmic d’aquest projecte es procedeix a 

comprovar manualment i de forma simplificada la base de tipus 1. 

 

Cas Màx. Axil Comp. Max Flect. Pos. Max Flect. Neg. Tracció 

Axil - 236 - 51 - 106 + 76 

Moment -124 + 154 - 230 + 53 

Tallant - 33 + 36 - 52 + 14 

 

4.3.1. Dimens ions  proposades:  

 

Il·lustració 12 Fonamentació per la base tipus 1 dimensionada amb CYPE 
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4.3.2. Bo lcament:  

 

Il·lustració 13 Esforços i tensions sobre el terreny 

 

El cas més desfavorable davant el bolcament és el 3 (màxim flector negatiu). S’ha 

de comprovar davant accions característiques (desminorarem per 1,5 els esforços). 

 

El pes propi de la sabata, amb un pes específic del formigó armat de 2500 kg/m3, 

és de: 

 

2,0 3,0 1,2 25 180	  

Comptant una contribució del pes degut a les riostres i sòcol que incideixen sobre la 

sabata:  

ò 0,40 0,80 25 8,5 68  

 

L’axil resultant de compressió en la base és: 

 

180 68
106
1,5

318	  

 

El moment bolcador respecte el costat exterior de la sabata degut a les accions 

característiques és: 
230
1,5

52
1,5

1,2 195	  

El moment estabilitzador és:  

318 1,2 382	  
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El coeficient de seguretat al bolcament és:  

 
382
195

1,96 1,80	OK 

 

4.3.3. Forces  hor i t zonta ls  

Aquí el cas més desfavorable és el de tracció: 76 kN tracció, 53 flexió i 14 tallant. 

 

Forces estabilitzadores sense comptar amb empenta horitzontal ni el pes del pou de 

fonamentació: (es pren conservadorament 30º fricció entre terreny i formigó). 

 

tan 30 180 68
76
1,5

114  

114
14

8,14 1,5	  

 

4.3.4. Compress ions  a l  te r reny 

Aquí hem de comprovar la primera i tercera situació. 

El moment bolcador de la primera és:  

 
124
1,5

33
1,5

1,2 109	  

	
109

236
1,5 180 68

0,27	  

	
195

106
1,5 180 68

0,61	  

En el primer cas, la resultat passa per el nucli central de la base de sabata 

(a/6=0,50m) i per tant tota està en compressió: 

 
236/1,5
2,0 3,0

109
3,0 0,5

100 1,0 / 3,5 / 	  

 

En el tercer cas la resultat passa fóra del nucli central de la base de sabata 

(a/6=0,50m) i per tant una part no treballa (no s’admet tracció): 
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2

3 2

2 318

3
3,0
2 0,61 2,0

120 1,2 / 3,5 / 	  

 

4 .4.  Resultats  del  d imensionament 

 

 

  

Base Dimensions Volum (m3) Quantitat 

Tipus 1 200x300x120 7,2 16 

Tipus 2 300x400x120 14,4 12 

Tipus 3 200x300x75 4,5 28 

Tipus 4 450x350x150 23,6 8 

Taula 1 Dimensions de les sabates 

Taula 2 Armadures en les sabates 

Base Armat inf. X 
Armat 

Inf. Y 

Armat 

Sup. X 

Armat 

Sup. Y 
Total (kg) 

Tipus 1 10∅20/29 7∅20/29 10∅20/29 7∅20/29 245,4 

Tipus 2 14∅20/29 10∅20/29 14∅20/29 10∅20/29 431,9 

Tipus 3 10∅16/29 7∅16/29 10∅16/29 7∅16/29 146,7 

Tipus 4 15∅20/23 19∅20/23 15∅20/23 19∅20/23 728,2 
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5.  DIMENSIONAMENT DE LES BIGUES RIOSTRA: 

Es projecten tres tipus de riostres diferents.  

 

- Tipus 1: Les bigues riostra de lligat perimetral és projecten de 60x60 tant en 

el frontal com en els laterals, excepte en la zona de bases d’arriostrat de 

façana lateral on, per grans esforços horitzontals, s’ha pensat ampliar-se a 

riostres de 80x80 i es consideren riostres de tipus dos. En aquest primer 

tipus s’obté els axils més desfavorables en els pilars extrems del pòrtic però 

es projecta de forma unificada amb els de façana de façana. Les riostres que 

lliguen els pilars centrals tenen major axil de compressió però s’ha vist que 

ambdós casos és suficient projectar l’armadura mínima geomètrica i s’ha 

agrupat en un sol grup. 

 

- Tipus 2: En el segon tipus de riostres caldrà ampliar el seu tamany degut a 

les fortes forces horitzontals de les bases, una part de les quals es comptarà 

com a esforç a ser resistit per les riostres, la qual cosa ens ajudarà.  

 

- Tipus 3: Riostra per a suport de guia per a porta metàl·lica corredera. Es 

projecte la mínima riostra de 40cm x 40cm amb el mínim armat per fixar-hi 

guia sobre la qual llisquen les portes correderes metàl·liques. 

 

El càlcul es realitza amb el mètode simplificat proposat per el llibre Números Gordos 

en El Proyecto de Estructuras [T1]. 

 

Per calcular l’armat (tracció i compressió) es considera que s’enduran una fracció 

de l’axil de càlcul transmès pels pilars: 

 

Riostra Màx. Axil Contribució Horitzontal 

Tipus 1 620 kN 28 kN 

Tipus 2 236 kN 183 

 

Axil de càlcul: 

1,6 0,16  
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Armadura necessària: 

	
2500

1000 

 

Armadura mínima geomètrica en bigues: per evitar fissuració: 

 

	 _ 	1	 	2 0,0035 0,0035 60 60 12,6	  

	 _ 	3 0,0035 0,0035 80 80 22,4	  

 

Armadura mínima mecànica en bigues: per evitar fissuració: 

 

	 _ 	1	 	2	 4% →
0,04 60 60

25
1,5

500
1,15

5,52	  

	 _ 	3	 4% →
0,04 60 60

25
1,5

500
1,15

5,52	  

 

En tots els casos s’ha determinat que l’armadura a disposar és l’armadura mínima 

geomètrica: 

 

12,6	  

22,4	  

 

La distribució d’aquesta armadura és la meitat a dalt i la meitat a baix.  

En la primera es col·loca un total de 6 unitats 20 que proporcionen un total de 

18,8 cm2 i 10 unitats 20 en la segona, proporcionant 31,4 cm2. 
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A més a més és disposarà una armadura de muntatge en el centre consistent amb 

3 8 en la riostra tipus 1 i 3 10 en la tipus 2.   

 

Per últim caldrà disposar de l’armat mínim d’estreps: 

   

0,02 10000 0,02
25/1,5
500/1,15

0,60 10000 4,6 /  

0,02 10000 0,02
25/1,5
500/1,15

0,80 10000 6,13 /  

 

Aquesta àrea és la que hi ha d’haver en les rames verticals en tot un metre. Es 

disposaran cada 30 cm, per tant tindrem 3,3 disposicions cada metre. Instal·larem 

dos cèrcols, ja que es tracta d’una biga ample (>40cm), i tindrem 4x3,3 rames 

verticals en cada metre. 

 

Disposant barres de diàmetre 8 (0,50cm2): 4 3,3 0,50 6,6	  

Disposant barres de diàmetre 10 (0,78cm2): 4 3,3 0,78 10,3	  

 

Sustentació de les plaques prefabricades: 

 

El tancament perimetral es recolza sobre aquestes bigues riostra mitjançant un 

sòcol entremig de dimensions 40x40 de formigó en massa necessari per arribar al 

nivell de la rasant de paviment. El conjunt format per les bigues riostra i el terreny 

que té una resistència de 1,50 kg/m2 és suficient per suportar el pes de les plaques 

que segons catàleg es pot estimar de 36 kN/m. Aquesta càrrega repartida en un 

sòcol de 40 cm representa una tensió 90 kN/m2 o, el que és el mateix, 0,90 kg/cm2 

que és inferior a la resistència del terreny.  

 

Solapaments i ancoratges: 

 

Les barres d’armadura principal passiva tindran una longitud d’ancoratge  i un s 

solapament  mínims de: 

 

15  

1,5  

 

Per al cas de l’armadura de les riostres ( 20), 60 cm i 90 cm. 
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El perns d’ancoratge s’ancoraran de la placa base a la sabata en primer lloc i una 

altra família acoraran la sabata amb el pou de fonamentació. S’ha calculat en 

l’annex d’estructura metàl·lica i es disposaran els ancoratges penetrant un 80% de 

la profunditat de cada element.   
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6.  DIMENSIONAMENT DELS MURS 

6.1.  Aspectes de càlcul  

Per al dimensionat es compleix amb les prescripcions del CTE SE Fonaments [N8]. 

 

S’han agrupat els murs segons altura del parament vertical i per cada grup de mur 

s’ha estudiat la situació més desfavorable per dimensionar el tipus de mur de forma 

unificada.  

 

Els murs perimetrals són en disposició en L perquè la fonamentació estigui 

dintre de la parcel·la. Tenim 8 tipus de murs diferents segons l’alçada del seu 

parament:  

 

- 100, 150, 160, 180, 220, 240, 300, 350. 

- En els murs perimetrals s’ha afegit una petita càrrega lineal i un moment 

sobre la coronació del mur preveient el possible recolzament de persones o 

el pes de la pròpia balla de tancament perimetral. Es determinen 1,5 kN/m 

lineals (150 kg/m) i un moment de 2kN·m/m.  

 

Per als murs interiors són en disposició en T. Tenim 3 tipus de murs diferents a 

calcular: 

  

- Mur de 160 al lateral dels molls de càrrega per salvar el 1,20m de desnivell: 

les carregues a suportar són: tràfic pesat interior i exterior (1 tn/m2 

simulant la carrega del vehicle pesat) i el suport de les plaques 

prefabricades + pes maquinaria pesada ( ~5 tn/m).  

- Murs de 260 i 310 en la separació del pàrquing amb la zona dels molls: Aquí 

considerem la càrrega vertical corresponent a una persona recolzada sobre 

però també la situació accidental d’impacte d’un vehicle. 

 

Per cada un hem buscat les situacions més desfavorables on: 

 

- El nivell de terres en extradós era màxim i el nivell de terres intradós era 

mínim amb càrregues de tràfic al extradós (1 tn/m2 simulant la carrega del 

vehicle pesat). Es busca seguretat al bolcament i forces horitzontals. 
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- Nivell de terres en intradós major i carregues de vehicles en intradós. (1 

tn/m2 simulant la carrega del vehicle pesat)Es busca dimensionament de la 

sabata. 

 

El càlcul s’ha realitzat mitjançant el programa CYPE-Murs en mènsula de formigó 

armat. On es tenen en compte les situacions requerides per el CTE SE-C [N8]: 

Estats límits últims d’estabilitat, de capacitat estructural i fallida combinada del 

terreny i l’element estructural. Estats límits de servei: moviments del terreny, 

empentes, pressions sobre el terreny en servei, etc...  

 

6.2.  Juntes 

Els murs disposen de juntes de dilatació per absorbir les deformacions degudes a la 

temperatura i retracció. Per efectes de dilatació no es pot executar murs de més de 

30 metres i és recomanables executar-los en canvis de seccions. Per efectes de 

retracció cal executar falses-juntes amb l’ús de matavius cada 8-12 metres.  

En les juntes de dilatació l’armadura no és passant i la junta s’efectua amb algun 

material tipus poliestirè-expandit entre mig per permetre tals moviments. Les 

juntes i els productes de reomplert compliran a efectes de impermeabilització, les 

especificacions en el DB-HS Secció 1 [N9]. 

 

Per contra, les juntes de retracció són simplement ranures en el parament 

executades per matavius que el que fan és determinar la traçada de la possible 

fissura per retracció. En els murs aquí projectats sempre es donarà continuïtat de 

l’armat dels murs en aquest tipus de juntes.  

 

6 .3 .  Drenatge  

Sabent que el nivell freàtic no és present en les cotes del projecte, el drenatge que 

es projecta és simplement fer ús de escorrentius de mur (metxinals) i col·locar una 

làmina plàstica al reomplert de l’extradós tipus “ouera”. 
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6 .4.  Resultats  de Càlcul  

Els murs perimetrals s’han agrupat segons l’altura del seu parament vertical i s’han 

calculat per al cas més desfavorable de cada cas. El programa també ens dona 

l’opció de realitzar els amidaments i és per això que la longitud de cada mur s’ha 

determinat com la suma de totes les longituds de cada tipus de mur presents en 

l’obra. 

 

Tipus de 

mur 

Murs pertanyents al 

grup 

Longitud 

total 

Cantell Prof. 

Sabata 

Vol Sabata 

M-100 E6,S4 52,30 m 30 cm 40 cm 50 cm 

M-150 E7,E8,O3,N5 85,0 m 30 cm 40 cm 50 cm 

M-160 E3, E5, S5 60,3 m 30 cm 40 cm 50 cm 

M-180 E2, E4, N4, S2 73,6 m 30 cm 40 cm 60 cm 

M-220 E1, O2, O4, N3, S3, S6 67,35 m 30 cm 45 cm 85 cm 

M-240 O1, S1 54,0 m 30 cm 50 cm 90 cm 

M-300 O5,N2 43,0 m 30 cm 75 cm 145 cm 

M-350 O6, N1 58,0 m 30 cm 90 cm 190 cm 

MI-160 MI-160 24,0 m 30 cm 40 cm 50 + 50 cm 

MI-260 MI-260 14,0 m 50 cm 85 cm 170 + 170 cm 

MI-310 MI-310 10,0 m 50 cm 85 cm 170 + 170 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  Annex 6: Justificació de les Estructures de Fonamentació 

 Pàgina A6.26 

 

Projecte Constructiu de Nau Logística amb 
Estructura Metàl·lica. 

 

Annex A6-26 

 

 

7.  DIMENSIONAMENT DE LA LLOSA DE FONAMENTACIÓ  

Les bases on s’instal·laran els molls de càrrega s’han previst prefabricats ja que 

consisteixen una solució senzilla i fàcil d’encaixar tant amb el moll com amb les 

plaques prefabricades de tancament.  

 

Aquestes bases però han d’assentar-se sobre un element de fonamentació que 

distribueixi les càrregues dels molls i les bases al terreny. El més adequat aquí, i 

recomanat per als fabricants de les bases dels molls és projectar una llosa de 

fonamentació que enrasarem amb la fonamentació per sabates que s’ha 

dimensionat per als pilars de façana en la zona dels molls.  

 

La llosa de fonamentació i el seu armat s’ha dimensionat utilitzant el software 

CYPE. 

 

S’ha introduït el mòdul de balast del terreny: 65 kpa/mm (deduït en l’Annex de 

Paviments). I una càrrega superficial a resistir de 1.5 tn/m2 que s’ha obtingut de 

calcular de forma desfavorable el pes de la maquinaria de pelleteria operant 

damunt i el pes del fossat del moll de carrega i la plataforma.  

 

El resultat és una llosa de 20 cm amb un armat de ∅16 cada 30 en les dues 

direccions en l’armat superior i ∅16 cada 29 en l’armat inferior. Aquests gruixos i 

armats son un pel superiors als obtinguts per al càlcul però són els adequats ja que 

ens permetran lligar l’armat d’aquesta llosa amb els fonaments de tipus 3 existents 

a la línia de façana i les riostres.  
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1.  MARC NORMATIU 

Normativa Aplicable: 

 

[N1] CTE. Doc. Bàsic HS Salubritat (CTE DB-HS) 

[N2] 5.2-IC Drenatge Superficial. 

 

Documents Tècnics consultats: 

 

[T1] Màximas lluvias diarias en la España Peninsular – Ministerio de Fomento  

 

Catàlegs: 

 

[C1] Prefabricats Fàbregas – Reixes, marcs i tapes. 
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2.  CANALITZACIÓ AIGÜES PLUVIALS 

Per dimensionar el drenatge de les aigües pluvials en l’interior de la parcel·la 

s’utilitza el mètode de dimensionament simplificat del CTE DB-HS [N1]. L’objectiu 

és calcular el diàmetre necessari per les canalitzacions que recolliran les aigües 

pluvials del pati i també la dels baixants de coberta.  

 

2.1  Pluviometr ia:  

Mitjançant l’annex B del CTE DB-HS [N1] podem obtenir el valor de la intensitat 

pluviomètrica, necessari per al dimensionament dels elements d’evacuació. 

 

Il∙lustració 1 Taula i mapa de pluviometria a España, CTE DB‐HS [N1] 

A Sallent li pertoca una isoyeta de 50 i, corresponent a la zona B, es considera una 

intensitat pluviomètrica de 110 mm/h. 
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2 .2  Baixants  d ’a igües pluvia ls:  

En la següent taula podem dimensionar el diàmetre dels baixants en funció de la 

superfície, en projecció horitzontal, servida per a cada baixant, per a una intensitat 

de 100 mm/h. 

 

 

Taula 1 Diàmetre de baixants en funció de superfície de coberta per a 100 mm/h, CTE DB‐HS [N1] 

El canal de recollida central té una àrea tributària total de 95m X 40 m= 3800m2. Si 

disposem d’un baixant en cada alineació de pilar, tenim que cadascun ha de recollir 

l’àrea corresponent a 317 m2. Per a intensitat diferents a 100 s’ha d’aplicar un 

factor corrector de la superfície /100  (on =intensitat pluviomètrica a 

considerar). Per tant una àrea d’uns: 350 m2 que fa necessari un baixant diàmetre 

110.  

 

Les canals laterals recullen un total de 95m X 20m = 1900 m2. Disposant un 

baixant cada dues alineacions de pilar (6 baixants) tenim també que cadascun ha 

de recollir l’àrea corresponent a 317 m2, que ampliada per el factor de intensitat de 

pluja correspon a uns 350 m2. Requerim per tant també, baixants de diàmetre 

110.  
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2.3  Canalons de coberta:  

En el CTE DB-HS [N1] es facilita la següent taula per al dimensionament de canals 

de coberta de secció semicircular segons la pendent d’aquest i l’àrea a evacuar: 

 

 

Taula 2 Diàmetre del canaló en funció de superfície i pendent per a 100 mm/h, CTE DB‐HS [N1] 

 

L’àrea tributària de cada tram de canaló (entre baixants), ja majorada pel factor de 

intensitats, la podem obtenir de igual manera com hem fet amb els baixants. Així 

doncs tenim una àrea corresponent a uns 350 m2.  Aquí hem de tindre en compte 

que possiblement no es tingui la pendent mínima del 0,5 % per la constitució de 

l’estructura i, per tant es sobredimensionarà en un 50% l’area d’evacuació 

necessària. A més, segons el CTE DB-HS [N1] si la canal prevista és rectangular 

l’àrea equivalent ha de ser un 10% major.  

 

Partint de un diàmetre de 250 mm que correspondria a una àrea del semicercle de 

245 cm2, ampliada un 10% per ser rectangular i un 50% per no tenir pràcticament 

pendent obtenim una canal necessària de uns 400 cm2 . 
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2.4  Col · lectors  d ’a igües pluvia ls  

Els col·lectors d’aigües pluvials es calculen a secció plena en règim permanent. De 

forma simplificada es poden obtenir del seu pendent i de l’àrea a la que serveixen. 

 

 

Taula 3 Diàmetre dels col∙lectors segons superfície i pendent, CT DB‐HS [N1] 

La xarxa de sanejament existent és de polietilè de diàmetre nominal 630 

(diàmetre exterior) i té una pendent aproximadament de un 1% tant en direcció 

Nord-Sud en el carrer Tomàs Viladomiu com en direcció Est-Oest en el carrer 

d’enllaç a l’autovia. La xarxa és unitària i es disposa de pous cada 35 metres. Se’n 

coneix la profunditat de la lamina d’aigua en cada punt de connexió. 

2.1.1. Xarxa R1 connectant  a  pou C-1:  

Altura estimada nivell d’aigua en pou existent a xarxa carrer C-1: 97,10  

 

Ramal Longitud Z inici Z connexió Z rasant final Pend. Connexió  Notes 

R-1.1 53,0  99,60 98,54 100 2% R-1.3 1 

R-1.2 27,5  99,10 98,54 100 2% R-1.3  

R-1.3 50,0 98,54 97,54 100 2% R-1.4  

R-1.4 9,7 97,54 97,35 100,30 2% C-1 2 

 

Ramal Increment d‘Àrea Àrea acumulada Àrea corregida Pendent Tub 

R-1.1 1900  1900 2090 2% 250 

R-1.2 960  960 1056 2% 200 

R-1.3 1130 3990 4389 2% 315 

R-1.4 0 3990 4389 2% 315 

 

1: El pas per sota dels fonaments és suficient, es realitza a -1,20 m de profunditat. 

2: Es connecta a C-1 previemanet passant per una arqueta de registre P-12.  

3: les connexions dels baixants al col·lector són amb tubs de 110 (recullen una 

àrea de 350 ampliada i poden tenir pendent de fins a 4%. 
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2.1.2. Xarxa R2 connectant  a  pou C-2:  

Altura estimada nivell d’aigua en pou existent a xarxa carrer C-2: 94,40  

 

Ramal Longitud Z inici Z connexió Z rasant final Pend. Connexió  Notes 

R-2.1 59,40  99,60 98,45 100,0 2% R-2.2  

R-2.2 44,70  98,45 96,70 98,8 4% R-2.3  

R-2.3 44,25 96,70 94,90 98,0 4% R-2.4  

R-2.4 14,16 94,90  Màxim 94,40 98,0 3,5% C-2 1,2 

 

Ramal Increment d‘Àrea Àrea acumulada Àrea corregida Pendent Tub 

R-2.1 2300  2300 2530 2% 250 

R-2.2 2830  5130 5643 4% 315 

R-2.3 0 5130 5643 4% 315 

R-2.4 1930 7060 7766 4% 350 

 

1: El tub 350 no està en la taula del CTE DB-SH però és un tub habitual i 

extrapolant obtindríem que aquest tub és més que suficient.  

2: Aquí també la connexió a C2 es realitza per mitjà d’una arqueta, la P-12 . 

3: les connexions dels baixants al col·lector són amb tubs de 110 (recullen una 

àrea de 350 ampliada i poden tenir pendent de fins a 4%. 

 

2.1.3. Xarxa R3 connectant  a  pou C-3:  

Altura estimada nivell d’aigua en pou existent a xarxa carrer C-3: 96,00 

 

Ramal Longitud Z inici Z connexió Z rasant final Pend. Connexió  Notes 

R-3.1 19,40 99,60 99,20 100,00 2% R-3.2  

R-3.2 50,0 99,20 97,20 100,00 4% R-3.3  

R-3.3 25 97,20 96,20 99,20 4% C-3 1 

 

Ramal Increment d‘Àrea Àrea acumulada Àrea corregida Pendent Tub 

R-3.1 662,5 662,5 728,8 2% 160 

R-3.2 1325  1987.5 2186,3 4% 250 

R-3.3 662,5 2650 2915 4% 250 
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1: L’escomesa a la xarxa existent, al pou C-3, es realitza passant prèviament per 

l’arqueta de registre: P-14  

2: les connexions dels baixants al col·lector són amb tubs de 110 (recullen una 

àrea de 350 ampliada i poden tenir pendent de fins a 4%. 

 

2.1.4. Xarxa R4 connectant  a  pou C-4:  

Altura estimada nivell d’aigua en pou existent a xarxa carrer C4: 94,40 

 

Ramal Longitud Z inici Z connexió Z rasant final Pend. Connexió  Notes 

R-4.1 43,0 99,60 99,20 99,90 4% R-4.2 1 

R-4.2 37,2 97,90 96,40 98,20 4% R-4.3  

R-4.3 13,8 96,40 95,80 98,0 4% C-4 2 

 

Ramal Increment d‘Àrea Àrea acumulada Àrea corregida Pendent Tub 

R-4.1 1900 1900 2090 2% 200 

R-4.2 0  1900 2090 4% 250 

R-4.3 2700 4600 5060 4% 315 

 

1: Es passa per sota de la riostra i els fonaments. 

2: L’escomesa a la xarxa existent, al pou C-4, es realitza passant prèviament per 

l’arqueta de registre: P-14  

3: les connexions dels baixants al col·lector són amb tubs de 110 (recullen una 

àrea de 350 ampliada i poden tenir pendent de fins a 4%. 

 

2.5  Dimensionament dels  embornals  mit jançant  e l  

mètode racional .  

El cabal per al dimensionament dels embornals es determina a partir de: 

 

 

: Coeficient d’escorrentia 

: Coeficient corrector d’unitats: 3,6 que amb una majoració per considerar cabals 

punta es pot prendre igual a 3,0. 

: Àrea de la conca (àrea tributària de cada col·lector - embornal)  

: Intensitat mitjana de precipitació. 
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2.1.5. Coef i c ient  d ’escor rent ia  

Es determina amb la següent fórmula: 

 

1 23

11
 

 

: Umbral d’escorrentia (mm): ′  

: Umbral d’escorrentia inicial: per paviments de formigó 1 

′: Coeficient corrector segons la zona: Sallent 2,5. 

: Precipitació màxima diària segons període de retorn. 

 

La  es pot determinar fent ús del document tècnic “Màximas lluvias diarias en la 

España Peninsular ” [T1] publicat per el Ministerio de Fomento.  

 

 

Il∙lustració 2 mapa extret del document de Máximas lluvias... [T1] 

D’aquest mapa obtenim la pluviometria mitjana màxima anual (determinat amb lila 

sobre el mapa); amb aquest valor i, segons el coeficient de variació regional 

(determinat amb vermell sobre el mapa), es pot trobar el valor de la màxima 

precipitació diària per al període de retorn escollit.  
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En aquest cas al ser una zona de trànsit molt baix no classificable per mitjà de IMD 

tal i com contempla la instrucció 5.2 IC [N2], se’ns permet aplicar el criteri propi 

del projectista i en aquest cas escollim un període de retorn de 5 anys. Finalment 

obtenim un valor 73	 . 

 

Aplicant la fórmula:  
73
2,5 1

73
2,5 23

73
2,5 11

0,91 

 

2.1.6. In tens i ta t  mi t jana  de prec ip i tac ió  

S’obté de la següent expressió: 
, 	 	 ,

, 	 	
 

On intervé: 

: Intensitat mitjana diària de precipitació: 3,04	 /  

/ : Factor que es pot obtenir amb el següent mapa (valor = 11): 

 

 

Il∙lustració 3 Mapa de factor de intensitats segons 5.2 IC [N2] 
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: duració a la que es refereix , en aquest cas és  el temps de concentració 

que es pot determinar mitjançant formules empíriques, però en el nostre cas, on el 

recorregut és menor a 40 m en qualsevol cas es recomana utilitzar un temps de 

concentració de 5 minuts. Segons la norma 5.2 IC [N2] això és vàlid per 

recorreguts menors a 30m però fent un càlcul ràpid hem obtingut valors inclús 

inferiors, amb la qual cosa donem 5 minuts (0,0833 h) com a vàlid. 

 

	 	 , 	 3,04 11
, 	 	 , ,

, 	 	 127	 /  

 

2.1.7. Caba ls  i  d i sseny de ls  emborna ls  long i tud ina l s  t ipus  re ixa  

Es projecten tres embornals tipus reixa horitzontals en punts baixos, el de la zona 

de camions, E1, té una longitud de 48 metres, el de la zona d’aparcament, E2, 67 

metres i el del començament de la pujada, E3, medeix 20 metres. La  i la  és 

poden prendre igual per als tres ja que tenen el mateix temps de concentració 

mínim de 5 minuts aproximadament. Les àrees són respectivament 1940 m2, 2730 

m2 i 470 m2. 

 

 

I els cabals punta requerits són:  

 

		0,075	 / 75	 /  

		0,104	 / 	 104	 /  

		0,104	 / 	 18	 /  

 

La fórmula per calcular la capacitat de embornals laterals en punts baixos la podem 

trobar en la instrucció 5.2 IC [N2]: 

 

/ / /60 

 

Escollint models de reixa comercials, per exemple de la casa Fàbregas [C1] amb 

capacitat per a pas de vehicles pesats, requerim un caixó de 40 cm X 40 cm. 

Aquest ens brindaria una capacitat de:       40 40 / /60 169	 / . 
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Hem de tenir en compte però que l’eficiència d’engoliment d’aigües no és del 100% 

degut a les reixes però podem suposar que aquests tenen suficient capacitat podent 

assumir si cal una petita sobreelevació de l’aigua en els punts baixos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.8. Caba ls  i  d isseny de ls  emborna ls  a ï l l a ts  

Es dimensiona un sol tipus d’embornal en la àrea més sol·licitada. Aquesta té una 

superfície de recollida d’aigua de 465 m2 situat en la cantonada nord-oest de la 

parcel·la. Utilitzant la formula del mètode racional obtenim de nou: 

 

ï 18	 /  

 

La fórmula per calcular la capacitat de embornals aïllats en punts baixos segons la 

5.2 IC [N2] pot ser la mateixa que per a l’embornal longitudinal si l’altura d’aigua 

és inferior a 12 cm. Canviant la longitud lliure de l’element per el perímetre de 

l’embornal: 

 

/ / /60	 

 

Prenent el típic embornal de caixa de 30 cm x 70 cm i de 60 cm de profunditat 

obtenim una capacitat de:  

 

2 70 2 30 12 / /60 139	 /  

Il∙lustració 4 Suggerència comercial, Fàbregas [C1] 
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El càlcul suposant un làmina no superior a 12cm és suficient per a qualsevol dels 

embornals projectats. La reixa ha de adequar-se a les mides d’aquest i ha de ser 

resistent al pas de vehicles pesats. Suggeriment segons Fàbregas [C1]: 

 

 

Il∙lustració 5 Suggerència comercial, Fàbregas [C1] 

 

2 .6  Arquetes i  pous 

Les dimensions mínimes de l’arqueta són 80x40 per profunditats inferiors a 1,5 m i 

de diàmetre 80 cm per profunditats superiors i han de ser visitables tal i com 

prescriu la norma [N1]. La separació ha de ser menor als 50 metres i n’hi ha 

d’haver en canvis de direcció i connexions.  

 

Es projecten pous de 80 cm visitables complint els requisits de la norma; tindran 

tapa de 60 cm de diàmetre i con d’ampliació. Abans de les connexions a la xarxa de 

sanejament del polígon es projecten arquetes de registre visitable amb desarenador 

per a registre. 
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3.  CANALITZACIÓ AIGÜES RESIDUALS 

No és objectiu del present projecte incloure el disseny del possible mòdul d’oficines, 

menjador, cuina, lavabo, etc. que podria albergar la nau industrial. Aquestes 

instal·lacions podrien general aigües fecals; tot i així es decideix deixar una previsió 

de col·lector d’aigües residuals separativa connectada a la xarxa del polígon 

industrial per a futurs usos i instal·lacions.  

 

La xarxa existent al polígon és unitària però el present projecte determina dos 

col·lectors per les aigües de la parcel·la, pluvials i residuals, tal i com prescriu el 

CTE, en previsió de que en algun dia el sanejament dels carrers pugui passar a ser 

separatiu. 

 

La dotació estimada s’ha determinat utilitzant el CTE DB-HS [N1] i s’estipula  

d’unes 7.500UD (Unitats de Desaigüe), quantitat més que suficient per activitat 

d’oficines amb serveis, vestidor, menjador, cuina etc.  

 

Amb l’ús de la següent taula del CTE DB-HS [N1] i preveient un pendent d’un 4% 

determinem que serà necessari un tub de 315. 

 

Ramal Longitud Z inici Z connexió Z rasant final Pend. Connexió  Notes 

F-1 55,0 98,00 95,80 98,00 4% C-4 1,2 

 

1: Passa per sota de les riostres de fonamentació. 

2: Es connecta a la xarxa general a la connexió C-4 prèviament passant per 

arqueta de registre P-15. 
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1.  MARC NORMATIU 

Normativa Aplicable: 

 

[N1] Eurocodi 0: Bases de càlcul d’estructures. 

[N2] Eurocodi 1: Bases de projecte i accions en estructures. 

[N3] Eurocodi 3: Projecte d’estructures d’Acer 

[N4] EAE – Instrucció d’Acer Estructural 

[N5] CTE. Document Bàsic Seguridad Estructural (DB-SE)  

[N6] CTE. Document Bàsic Seguridad Estructural – Accions en l’Edificació (DB-SE-

AE) 

[N7] CTE. Document Bàsic Seguretat Estructural - Acer (DB-SE-A) 

[N8] Codi Tècnic de l’Edificació Document Bàsic Seguridad D’utilització i 

Accessibilitat (DB-SUA) 

[N9] Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08) 

[N10] PG3 – Pliego de Prescripciones Técnicas y particulares para Obras de 

Carreteras y Puentes. 

[N11] Norma 6.1 IC Secciones de firme - Instrucciónes de Construcción, Ministerio 

de Fomento. 

 

Documents Tècnics consultats: 

 

[T1] Manual de Pavimentos Industriales  - IECA  (Instituto Español del Cemento y 

sus Aplicaciones). 

 

Catàlegs: 

 

[C1] Breinco Paviments – Llambordes de formigó. 
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2.  CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 

El geotècnic ha determinat dos nivells en el terreny, el primer es tracta d’unes 

graves argiloses de profunditat variable entre 1,60 i 4,0 metres sobre la rasant i, 

inferiorment, un estrat rocós on es projectarà la fonamentació. L’explanada per al 

paviments però es constituiran sobre aquest primer nivell existent. Fem ús dels 

anàlisis de laboratori, probes de càrrega i assaigs granulomètrics continguts en el 

geotènic per caracteritzar i dimensionar l’explanada. 

 

2.1.  Caracter i tzació  de les  propietats  mecàniques del  

terreny 

Material Nivell 1: GC: Graves argiloses: 

 

 Angle de fricció interna:  40º±5 

 Resistència:    Mínim 1.5 kg/cm2 

 

Material Nivell C: Gresos i Lutites (roca) 

 

Angle de fricció interna:      Mínim 30º 

Pressió admissible:   1,0 kg/cm2 (estudi geotècnic) 

 

Nota: els valors anteriors ha sigut obtinguts de bibliografia sobre propietats físiques 

dels diferents tipus de sols i roca, la referència per aquest cas ha estat la Swiss 

Standard SN 670 010b - Characteristic Coefficients of soils, Association of Swiss 

Road and Traffic Engineers.Cal dir que els valors han estat presos del costat de la 

seguretat sempre degut a la incertesa inherent de la matèria. Per altra banda el 

valor obtingut de 3,5 kg/cm2 per a l’estrat fort del terreny és sabut que ha estat 

pres com a límit per seguretat per l’enginyeria encarregada de l’estudi geotècnia i 

que amb alta certesa aquest valor serà molt superior en la realitat. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Annex 8: Pavimentació 

 Pàgina A8.4 

Annex A8‐4

 

Projecte Constructiu de Nau Logística amb 
Estructura Metàl·lica. 

 

 

2.2.  Anàl is i  de laborator i  mostra nivel l  A  

Anàlisi Mostra MR-1 

Límit líquid  24,8 

Límit plàstic 14,6 

Índex plasticitat 10,2 

Contingut sulfats solubles 0,1 

Classificació segons Casagrande GC – Grava argilosa 

Classificació segons H.R.B. A-2-6 (0) 

 

2.3.  Anàl is i  Granulomètr ic  

Tamis UNE 150 100 80 50 40 25 20 10 5 2 0,40 0,080 

% Passa 100 100 100 100 100 79 77 67 61 47 40 31,6 

 

3.  DEFINICIÓ DE L’ESPLANADA 

3.1.  Caracter i tzació  de la  base per  a  l ’explanada 

Com a dades per caracteritzar la base que tenim per a la materialització d’una 

explanada necessitem l’assaig de laboratori, la classificació per Casagrande i 

l’anàlisi granulomètric del terreny segons la UNE 103101-95. 

  

Amb les dades obtingudes podem classificar l’explanada com a sol Adequat, seguint 

l’article 330 del PG3 [N10]. 

 

 

3.1.1. Caracter i tzac ió  de  l ’ exp lanada 

 

 

 

 

 

 

Taula 1 Taula classificació dels sòls per a explanades segons article 330 del PG3 [N10]. 



 

 

  Annex 8: Pavimentació 

 Pàgina A8.5 

Annex A8‐5

 

Projecte Constructiu de Nau Logística amb 
Estructura Metàl·lica. 

 

 

3.2.  Descr ipc ió  de l ’explanada a construir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenint sol de tipus 1 (adequat) veiem que simplement disposant de 100 cm de base 

tractada coma terraplè o desmunt segons s’escaigui podem formar una explanada 

de tipus E1. Aquesta té un mòdul de compressibilitat en segon cicle de càrrega 

60	  i una deflexió patró probable  250 10 	 . S’escull aquesta com a 

millor opció per formar l’explanada, infraestructura on construirem els paviments.  

 

El mòdul de reacció de l’explanada, que serà necessari per al dimensionament del 

paviment interior es pot estimar a partir del valor del CBR que s’obté a partir de 

l’assaig in situ que rep el mateix nom. A priori, però podem estimar-lo, seguint 

recomanacions del manual de paviments industrials [T1] com: 

 

1										5 10												 	35 55	  

 

 

 

 

Taula 2 figura 1 de la norma 6.1 IC [N11] per a classificar l’explanada 
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Aquesta estimació es pot adjustar més si disposem de la classificació AASHTO 

d’aquest material: A-2-6 segons l’estudi geotècnic 

 

Il∙lustració 1 Àbac de determinació de la capacitat de suport(CBR) i mòdul de reacció (k) segons el 

manual [T1] 

Segons aquest, 50 65.  De forma conservadora determinarem 50.  

També seguint el manual podem incrementar lleugerament el valor de la base sota 

el paviment si disposem d’una base granular, en aquest cas tot-ú (zahorras): 

  

65	 /  
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3.2.1. Const rucc ió  de  l ’ exp lanada 

L’explanada es projecta amb una base de 100 cm de terreny natural dels quals 

haurem de tractar només com a coronació de terraplè els primers 50 cm. Tal i com 

descriu l’article 330 del PG3 [10]: 

 

Un cop desbrossat el terreny es procedeix a l’excavació i l’extracció del terreny 

natural en l’extensió i profunditat especificada en projecte. Una vegada assolida la 

cota del terreny on finalment es recolzarà l’explanada s’escarificarà el terreny 

d’acord amb la profunditat prevista (50 cm per coronació) i es tractarà conforme a 

les indicación relatives a aquesta unitat d’obra donades en l’article 302 

“Escarificació i Compactació” .  

 

En la zona de coronació s’exigirà, tal i com demana la norma, l’obtenció del valor 

màxim de densitat seca, un cop compactat, relativa al assaig de referència. Aquest 

assaig serà determinat per la direcció d’obra i es recomana en projecte que sigui el 

Proctor Modificat. 
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4.  DESCRIPCIÓ DELS PAVIMENTS 

La present nau industrial conté 4 tipus de paviments diferents a destacar: 

 

Paviment Interior: En primer lloc el paviment interior de la nau que serà de formigó 

i contindrà una lleugera armadura per a evitar tenir juntes excessivament poc 

espaiades. Aquest és el paviment que té una sol·licitació de càrrega major ja que és 

on s’hi recolzen les potes de recolzament de les estanteries. A més té un requisit de 

resistència superficial elevat degut al pas de maquinària de manipulació de 

mercaderies com son les carretes retràctils i contrapesades elèctriques.  

 

Haurem de calcular per la càrrega màxima esperada quines seran les tensions que 

transmetrem al terreny i dimensionar-lo per tal d’evitar punxonament o fallida per a 

compressions excessives però també evitar assentaments diferencials i resistència 

al desgast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paviment Exterior: També és de formigó, en aquest cas sense armar. Aquest 

paviment haurà de suportar les càrregues del tràfic pesat (camions). Hi ha una 

altra zona resolta en formigó reservada al ús de vehicles lleugers com ara 

furgonetes o vehicles comercials. Tot i així per dotar el paviment transitable de una 

caràcter d’ús genèric es dimensionarà de igual manera que el paviment transitable 

per camions en l’ús actual. 

Il∙lustració 2 Paviment interior de formigó blanc en nau industrial 
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Paviment Vorera i Carrer: En la vorera haurem de demolir una certa extensió de 

panot, vorada, rigola i base per poder fer les connexions de les instal·lacions i el 

sanejament. Aquest paviment es reposarà amb els mateixos materials que els 

existents (veure plànol de detall); davant les portes però és demolirà el panot 

existent i la vorada i rigola per ser substituïts per llambordes resistents al pas de 

vehicles pesats i guals per facilitar l’entrada d’aquests. Les llambordes són de 

20x10x8 i van col·locades sobre 2 cm de morter amb una base de 20cm de formigó 

en massa. Aquest paviment no es justifica ja que s’ha escollit segons catàleg de 

Breinco [C1] 

 

5.  DIMENSIONAMENT DEL PAVIMENT EXTERIOR DE LA NAU 

En aquest apartat es dimensiona el paviment exterior de la nau que serà projectat 

amb paviment de formigó en massa i serà sotmès al trànsit de vehicles pesats 

(camions). En primer lloc necessitem fer una prognosi de la quantitat de vehicles 

diaris que operaran en la nau: 

 

5.1.  Categoria  de tràf ic :  

Considerant que el temps que es tarda en fer una operació de càrrega/descàrrega 

son uns 20 minuts i que l’activitat és possible durant 8 hores diàries tenim un 

màxim de 24 operacions per moll que són un total de 120 (5 molls) diàries. Sembla 

suficient dimensionar el paviment amb una categoria de tràfic T32 que contempla 

una IMDp entre 50 i 100.  

 

 

Il∙lustració 3 Categories de tràfic pesat segons taula 1 de norma 6.1 IC [N11] 
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5.2.  Selecció  de la  secció  del  ferm: 

Un cop tenim la categoria de la nostra explanada i la categoria de tràfic pesat pel 

qual s’ha de dimensional, el paviment el podem seleccionar del “Catálogo de 

secciones de firme para las catergorías T3 y T4 en función de la categoria de 

explanada” de la norma 6.1 IC [N11]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il∙lustració 4Catàleg de seccions per a paviment en la 6.1 IC [N11] 

 

S’escull la solució 3214 que consisteix en una base de tot-ú (zahorres) i un 

paviment de 21 cm de formigó HF. Tal i com especifica el mateix article de la 

norma 6.1IC el paviment serà de formigó en massa amb juntes i sense passadors. 

El formigó adequat per aquest cas és HF-4,0 (resistència característica a 

flexotracció als 28 dies de 4,0 Mpa). 

 

L’ús d'una base granular és una solució molt bona per aconseguir un bon drenatge, 

una bona superfície per al tràfic de la maquinària durant la construcció i també una 

bona base per fer l’anivellació abans d’abocar-hi el formigó. 

 

Els formigons han de complir les especificacions de l’article 550 del PG-3. 
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5.3.  Juntes longitudinals  en e l  paviment de formigó:  

Es disposaran juntes longitudinals en els paviments. On no hi hagi juntes de 

formigonat és projectaran juntes de guerxament (alabeo). En les zones en las que 

l’amplada del formigonat sigui superior a 5m es projectaran juntes longitudinals de 

guerxament, dividint el paviment en franges aproximadament iguals, procurant que 

coincideixi amb les separacions entre carris, o zones de circulació i evitant que 

travessin zones de rodament de tràfic. S’executaran per asserat amb una 

profunditat no inferior al terç de l’espessor de la llosa. 

 

Perpendicularment a la junta longitudinal és necessària la col·locació de barres 

corrugades d’unió de 12 mm de diàmetre, 80 cm de longitud i espaiades cada 

metre. Es disposaran a la meitat de l’espessor de la llosa i simètriques respecte la 

llosa. 

 

El segellat de la junta es pot fer amb qualsevol producte específic de segellat o amb 

perfil electromèric, introduït a pressió.  

 

5.4.  Juntes transversals  en e l  paviment de formigó:  

Les juntes transversals de contracció es realitzaran per serrat amb una amplada de 

tall no superior a 4 mm, i profunditat no inferior al quart de l’espessor de la llosa. 

Per a les categories de tràfic pesat T3 (T31 y T32) i T4 (T41 y T42) les juntes es 

poden projectar sense juntes transversals de contracció ni passadors a una 

distància màxima de 4 metres. Aquesta és la solució adoptada per al paviment 

exterior. 

 

En quant al segellat de les juntes transversals, tant si son de contracció o 

formigonat, no caldrà que les segellem ja que ens trobem en zona classificada 

coma zona pluviomètrica poc pluviosa segons la 6.1IC [N11]. 

 

5.1.  Acabat  superf ic ia l :  

L’acabat és fratassat rugós amb mitjans mecànics per aconseguir suficient 

adherència al lliscament.  
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6.  DIMENSIONAMENT DEL PAVIMENT INTERIOR DE LA NAU 

Es tracta de determinar el espessor de un paviment de formigó per assegurar el seu 

funcionament en servei sota les carregues previstes, evitant que pugui produir-se 

un nivell de tensions excessives que produeixi la ruptura del formigó. 

Les carregues a les que el paviment interior d’una nau es pot veure sotmès són: 

 

- Rodes de vehicles industrials (carretes, transpalets, etc.) 

- Carregues estàtiques concentrades (pilars d’estanteries). 

- Carregues distribuïdes originades per materials directament 

emmagatzemats sobre el paviment.  

 

En el dimensionament ha de tenir-se en compte l’àrea d’aplicació de les càrregues 

que determinarà el nivell de tensions transmès en aquesta zona. En el nostre cas, 

on les carregues s’apliquen en petites àrees serà més critica la comprovació a 

punxonament que no pas les tensions de flexió. 

 

Els procediments de dimensionament seguits estan recollits en el llibre Manual de 

Pavimentos Industriales del IECA  (Instituto Español del Cemento y sus 

Aplicaciones) [T1]. Aquests parteixen com a paràmetre base a tenir en compte de 

l’explanada o capa granular inferior el mòdul de balast o mòdul de reacció que es 

pot obtenir a partir de l’índex CBR o altres assaigs/paràmetres. Per a la selecció de 

l’espessor del paviment s’utilitza com a paràmetre de dimensionament s’utilitza la 

resistència a flexo-tracció del formigó ja que és el paràmetre limitant normalment.  

En el cas d’estanteries és clarament més desfavorable la comprovació-

dimensionament en front a càrregues estàtiques concentrades que no pas el 

cas de càrrega dinàmica induïda per vehicles industrials. 
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6 .1.  Dimensionament per  a  carregues puntuals  o  

concentrades:   

Les tensions de compressió sota la carrega de servei han de ser inferiors a 4,2 

vegades la resistència a flexo-tracció del formigó a 28 dies de edat ( ,  per a 

càrregues centrades en la llosa i la meitat per a carregues aplicades en cantonades 

o costats de la llosa. 

 

A més a més si el recolzament no és suficientment gran podríem tenir problemes 

deguts als esforços tallants tot i que no és habitual; cal que aquests siguin inferiors 

a 0,27 ,   a una distància de la vora de la superfície de recolzament igual a la 

meitat de l’espessor de la llosa. 

 

A més per al dimensionament tindrem en compte els següents aspectes: 

 

- Les càrregues estàtiques transmeses per les estanteries produeixen 

majors tensions en les lloses que les originades per càrregues 

dinàmiques (pas de maquinària) de la mateixa magnitud. Per tal motiu 

es desestima aquí cap comprovació de resistència en front de 

càrregues dinàmiques. 

 

- La fluència del formigó tendeix a reduir el valor de les tensions produïdes 

per càrregues estàtiques de llarga duració. La qual cosa juga del cantó 

de la seguretat però no es tindrà en compte aquí. 

 

- Les carregues puntuals en la proximitat de juntes sense dispositius de 

transmissió de càrregues (per exemple passadors), produeixen tensions 

superiors a les localitzades en l’interior de la llosa. És per aquest motiu 

que en el nostre paviment sí que disposarem de passadors per donar 

connectivitat a la resistència de la llosa.  

 

- Com a regla general, quan les conseqüències de fallida de la solera no 

són importants, les tensions de tracció admissibles solen limitar-se a la 

meitat de la resistència a flexo-tracció del formigó (1/2 ,  ) reduint-se 

aquest valor fins a una cinquena part  (1/5 ,  ) quan les conseqüències 

de fallida són molt importants. En el nostre cas, la fallida del paviment 
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no suposaria unes conseqüències greus amb qual cosa no cal prendre 

mesures addicionals.  

 

6.1.1. Dimens ionament  amb Àbacs  de Westergaard  

El dimensionament es fa per mitjà de Àbacs de Westergaard que es la basa en la 

teoria del mateix autor que considera una llosa recolzada sobre un medi elàstic 

semi-infinit que té una elasticitat caracteritzada per l’anomenat mòdul de balast. 

 

Dades d’entrada: 

 

- Mòdul de balast de la base: 65 kPa/mm 

- Separació de recolzaments X: 500  mm 

- Separació de recolzaments Y: 2800 mm 

- Àrea plaques suport (175mm x 119 mm):  20,83 ·103 mm2 

- Carrega transmesa per cada recolzament: 10.500 kg  103 kN   

 

Els àbacs disponibles al manual són per 15 30 i 55 kPa/mm de mòdul de reacció i 

els formigons previstos són fins a 3,0 Mpa de resistència a flexotracció. Intentem, 

sobre el de 55 extrapolar valors: 
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Entrant a l’àbac amb les quatre dades obtenim el gruix de paviment: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il∙lustració 5 Àbac de dimensionament per mòdul de balast 55 Kpa/mm 
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Podem veure que gruixos del ordre de 21 mm serien acceptables. Cal tenir en 

compte que si es disposes de l’àbac corresponent a un mòdul de reacció o balast 

superior, s’obtindrien espessors menors així que és força segur determinar 21 mm 

que correspon sortosament amb el paviment exterior i podem així utilitzar la 

mateixa solució per als 2 paviments la qual cosa segur que ens facilita la realització 

de l’obra i redueix costos en material.  

 

6.1.2. Comprovac ions  

En primer lloc es comprova l’àrea efectiva de contacte: 

 

Il∙lustració 6 Àrea efectiva segons espessor formigó i àrea contacte placa segons manual [T1] 
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Es pot veure que l’àrea efectiva és major a la que hem considerat, amb la qual cosa 

encara podem estar més segurs que la solució adoptada és suficient. 

 

Tensions de compressió: 

 

- Carga interior:     
,

4,95	 4,2 4,0  OK 

- Carga de vora:   
,

4,95	 2,1 4,0  OK 

 

Tallant: 

 

- Tensió admissible:     0,27 4,0	 	1,10 MPa  

- Carga interior:   

-  	

	 	 	 	 	 	 	
0,33	   OK 

- Carga vora i/o cantonada:   

-  	

	 	 	 , 	 	 	 	
0,94	   OK 

 

La comprovació més crítica és la de tallant prop de les vores o costats de les lloses 

de formigó, caldrà disposar de passadors i s’intentarà que les juntes no estiguin a 

prop dels suports sempre que sigui possible. 

 

6 .1.  Juntes del  paviment inter ior  de la  nau 

Tenint el mateix gruix de paviment que en l’exterior les juntes haurien de disposar-

se de la mateixa manera cada 20 – 25 m2; en aquest cas, però, on ens interessa 

minimitzar el nombre de juntes ja que representen punts dèbils per a la transmissió 

d’esforços de les potes de recolzament de les estanteries.  

 

Es decideix ampliar i executar juntes a una distància de 6 metres (36 m2). Això 

requerirà l’ús de malles electrosoldades com a armadura del paviment.  
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Il∙lustració 7 Disposició de passador en junta, extret de Manual de Pavimentos Industriales [T1] 

 

En les juntes del paviment interior caldrà instal·lar passadors ja que no podem 

preveure la ubicació futura de les potes d’estanteries les quals no haurien de 

recolzar prop de les juntes ni sobre. Per evitar problemes i poder transmetre les 

càrregues en aquests casos és necessari executar passadors. Son barres d’acer llis 

que connecten les lloses entre sí a traves de les juntes. Els pasadors adecuats per a 

lloses de 21 cm són barres de diàmetre 25 mm i longitud 500 mm col·locats cada 

30 cm en la meitat de l’espessor de la llosa (segons recomanacions de Manual de 

Pavimentos Indrustriales [T1]). Els passadors es recobreixen en la seva meitat de 

longitud amb un producte antiadherent (grassa, pintura antiadherent, etc.). 

 

Totes les juntes d’aquest paviment interior aniran sellades. 

 

6.2.  Armadura del  paviment inter ior  

L’armat d’un paviment de formigó és sempre armadura distribuïda lleugera que té 

per missió mantenir cosides i per tant, lo més tancades possible, les possibles 

fissures o solcs que puguin apareixen en un paviment com a conseqüència de una 

excessiva distància entre juntes com és el cas d’aquest paviment. Cal remarcar que 

l’armadura no té per objectiu, ni pot aconseguir-ho, incrementar la capacitat de 

suport del paviment. 
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La quantia geomètrica d’armat es pot determinar a partir de la següent expressió: 

 

2
 

On, 

: Quantia d’armat en tant per cent sobre la secció de paviment. 

: Densitat del formigó, 23 kN/m3 per formigó en massa. 

: Coeficient de fregament amb el suport, prendrem 1,0 com a valor habitual ja que 

no disposarem de lamines plàstiques. 

: Longitud de llosa en m, cada 6 metres. 

: Resistència de càlcul de l’acer; s’adopta 440 N/m2 que és l’habitual en els acers 

a utilitzar per  a les malles. 

 

0,15	% 

 

Això, en una secció de 1,0 m de llarg  per 0,21 m de profunditat corresponen a 3,3 

cm2 d’acer per metre lineal. Disposant barres de diàmetre ∅8  separades 15 

centímetres tenim: 

 

1
0,15

0,8
4

3,35	  

 

Per tant es disposarà una malla electrosoldada de diàmetre ∅8  en les dues 

direccions separades 15 cm. 

 

6.3.  Acabat  i  Regular i tat  superf ic ia l  

En naus magatzem de paletització on els passadissos són estrets i hi ha una gran 

altura d’elevació de la maquinaria i degut a la inexistència de dispositius 

d’amortiment en els vehicles per a que puguin reduir el seu balanceig, a més a més 

de l’ús de pneumàtics durs fan que l’exigència de regularitat superficial sigui molt 

alta: 
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Necessitarem segons aquesta taula aconseguir regularitat 50  i 30 . Aquests 

valors s’exigirà a l’empresa encarregada de pavimentació. 

 

L’ús de les carretilles retràctils també afecta a l’exigència de resistència al desgast 

superficial. Aquesta maquinaria sol estar equipada amb petites rodes massisses de 

poliuretà que requereixen una resistència al desgast de categoria AR2 o superior. 

 

L’acabat superficial escollit és el fratasat. Aquest sistema compacta i allisa la 

superfície de formigó mitjançant l’acció mecànica de unes paletes metàl·liques. .  A 

més a més es preveu l’estesa de 4kg/m2 de pols 

de quars gris per aconseguir major resistència 

superficial. 

 

Aconsegueix enfonsar els àrids grossos deixant 

una superfície fina, allisa la superfície i elimina 

petits forats i irregularitats i realitza una bona 

compactació del morter superficial.  El nivell de 

regularitat depèn molt del nombre de passades, 

aquí exigirem arribar a una superfície 

suficientment fina i regular que alhora compleixi 

l’exigència de resistència al desgast estipulada.  

 

 

Il∙lustració 8 Maquinaria de fratassat del 

formigó 
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7.  JUSTIFICACIÓ DE COMPLIMENT DEL CTE: RELLISCOSITAT 

DELS SÒLS 

La norma classifica els sòls segons la seva relliscositat seguint la taula III.2.1 del 

Codi Tècnic de l’Edificació Document Bàsic Seguridad D’utilització i Accessibilitat 

(DB-SUA) [N8]. 

 

Taula 3: Classificació dels sòls segons la seva relliscositat, CTE DB‐SUA [N8]. 

Essent el valor de resistència Rd el resultat de l’assaig de pèndul especificat a UNE-

ENV 12633 :2003. 

 

En el paviment interior que és pot determinar que serà sec i té un pendent menor 

al 6% requereix segons la norma una classe 1, és a dir 15 < Rd ≤ 35. El acabat 

fratassat amb pales dures i tractament superficial amb pols de quars i corindó d’un 

rendiment de 4kg/m2 es pot obtenir valors al voltant de Rd  = 40 que és superior al 

exigit i per tant, acceptable. 
 
En el Paviment exterior, on el pendent és menor al 6% en tot cas, la classe exigida 

és 3 que s’haurà d’aconseguir amb un acabat fratassat rugós. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

Aquest annex pretén ser un estudi de la idoneïtat de la solució constructiva 

adaptada a les característiques exigides per a l’activitat. Es presenta aquí en primer 

lloc un anàlisi de la viabilitat d’aquesta activitat en el marc global de 

l’activitatindustrial a Catalunya i en segon lloc es justifica la idoneïtat de la ubicació 

de la nau per a dur a terme tal activitat. 

 

Els dos següents apartats estan destinats a la justificació de la solució constructiva 

per a tal ús i a la descripció d’una proposta de distribució per a el desenvolupament 

de l’activitat. Aquests punts són necessaris per a l’obtenció dels paràmetres que 

determinen el disseny final de la nau i poder passar al càlcul. 

 

Tot es fa sobre el supòsit inicial que l’empresa LOGISTAR S.L. propietària d’un solar 

al Polígon Industrial Illa Sud (Sallent) requereix la construcció d’una nau per a 

magatzem i distribució de mercaderies.  

 

2.  ÚS LOGÍSTIC DE LA NAU 

2.1.  Catalunya Logíst ica 

Catalunya està ubicada en una posició geogràfica privilegiada que la converteix en 

porta d’entrada i sortida natural de mercaderies del sud d’Europa per als tràfics est-

oest i nord-sud;però no solsament la geografia juga a favor seu.  El Govern Català 

ha realitzat en els últims anys, i continua fent-ho, una forta inversió, no sols en 

infraestructures del transport, sinó també en planificació estratègica de nodes 

logístics. L’objectiu és cohesionar i equilibrar el territori i dotar al seu dinàmic i 

heterogeni teixit productiu de les eines necessàries per millorar els  seus processos 

logístics i, d’aquesta manera, sumar eficiència i competitivitat. I és que una 

logística eficient i eficaç es perfila com un dels pilars bàsics que han d’impulsar 

l’economia catalana, de manera que les empreses puguin realitzar els fluxes de 

mercaderies a través del territori de manera eficient i, al mateix temps, convertir 

Catalunya en un veritable hub de distribució cap a altres punts de l’interior de la 

península, el Mediterrani i el centre i nord d’Europa.  
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A pesar de que la crisis econòmica, no solament a Espanya sinó a Europa i al Món, i 

la caiguda de la demanda, han fet disminuir el creixement de els fluxos comercials, 

el sector logístic català gaudeix de bona Salut. Unes modernes infraestructures del 

transport i informació i la creació de centrals integrades de mercaderies i zones 

d’activitat logística (ZAL) interconnectades entre sí i amb els principals modes de 

transport han posicionat a Catalunya com una de les zones més competitives en 

quant al transport de mercaderies. Aquest marc logístic ha servit per centralitzar i 

organitzar les activitats relacionades amb el transport, des de l’emmagatzematge, 

fins al tractament i distribució de la mercaderia aportant valor afegit a la càrrega i, 

per tant, a l’activitat i al client final, és a dir, el sector industrial, manufacturer i de 

serveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il∙lustració1Interconnexió de centres intermodals i plataformeslogístiques de Catalunya a través 

de infraestructures de transport. Font: PTOP 
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En termes absoluts el valor brut afegit (VBA) del sector logístic català va sumar 

5.067 milions d’euros en 2007, la qual cosa va representar un increment del 4,5% 

respecte l’any anterior. Aquell mateix any, ocupava un total de 127.736 

treballadors, registrant-ne un augment de 3,7 en relació al 2006. En 2008 el 

sistema logístic català va gestionar 500 milions de tones de mercaderies. 

 

2.2.  La logíst ica com a motor  de desenvolupament per  

a l  terr i tor i  i  les  empreses a  Catalunya 

La logística i el transport han incrementat de forma continuada la seva importància 

a l’economia catalana al llarg dels últims anys. Actualment, a Catalunya, aquesta 

activitat representa l’11 per cent del valor afegit brut (VAB) del sector serveis.  

 

El paper de la logística com a element dinamitzador de l’economia es posa de 

manifest en la seva capacitat d’atracció de noves empreses. Un dels incentius per 

atraure inversions estrangeres en els últims 20 anys ha estat posar al seu abast sol 

industrial i logístic a preus raonables i ben comunicat, que els hi ha permès crear 

sinergies, economies d’escala, reduir els costos del transport i, per tant, augmentar 

la seva competitivitat.  

 

L’imparable procés de globalització de la economia ha suposat una deslocalització 

dels centres productius cap a zones del món molt allunyades. Això ha provocat un 

augment dels fluxos de tràfec de mercaderies de llarg recorregut i la necessitat de 

crear centres hubper a una posterior distribució capil·lar fins al client final. I és aquí 

on Catalunya juga un paper fonamental a l’hora de proporcionar a les empreses 

autòctones i foranes una ubicació privilegiada i bones connexions de transport per 

donar servei també a tot el Mediterrani i al nord d’Àfrica.  

 

Per dur-ho a terme, el Govern català està donant un important impuls inversor a la 

millora de les connexions terrestres amb Europa, principalment ferroviàries, com la 

connexió d’ample internacional amb França, el desenvolupament de plataformes 

logístiques interconnectades entre sí en xarxa, que presten serveis logístics i 

complementaris a les empreses i les vastes ampliacions dels dos principals pols 

logístics del país: els ports de Barcelona i Tarragona. L’objectiu no és altre que 

ampliar el ja dinàmic hinterland i competir en igualtat de condicions amb els ports del 

nord d’Europa, traslladant l’eix econòmic i comercial cap al sud.  
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Precisament, en les llargues distàncies és on l’intermodalitat desplega totes els seus 

avantatges i, en especial, el ferrocarril. Malgrat que el seu pes en el transport de 

càrrega encara és petit (la seva quota de participació en els tràfics 

internacionalsera del 5,5% el 2008), la recessió econòmica pot convertir-se en una 

bona oportunitat per recuperar temps i situar Catalunya en un escenari de 

recuperació econòmica de la mà de la construcció de noves infraestructures, tant de 

comunicacions como d’informació i noves tecnologies, que facin veritablement 

competitiu aquesta modalitat de transport. 

 

 Malgrat mantenir-se com a assignatura pendent, el tren segueix una tendència 

ascendent en la seva quota de participació en els tràfics de càrrega, amb un 

creixement del 4,6% de la seva quota de mercat en el transport de mercaderies. 

Pel que respecta a la carretera, actualment, cada dia circulen entre Catalunya i 

França prop de 10.000 camions i 11 trens de mercaderies i es calcula que, cap a 

l’any 2026, els intercanvis arribaran als 269 milions de tones. D’aquest total, bona 

part ho farà en camió, el que suposarà uns 41.802 vehicles pesants. Per aquest 

motiu, l’estratègia passa per incrementar el paper del ferrocarril (un tren equival a 

40 camions), a fi d’evitar la congestió a les carreteres i complir amb el Protocol de 

Kyoto.  

 

El Pla d’Infraestructures de la Generalitat arriba als 44.795 milions d’euros, dels 

que 31.346 milions aniran a parar al desenvolupament de la xarxa ferroviària i el 

transport públic. La xarxa viària, per la seva part, acapararà 12.815 milions.  

 

2.3.  Un sector  que aporta oportunitats  d ’ocupació d ’a l t  

valor  afegit  

El sector de la logística i el transport ocupava en 2011 al 6,7 per cent de la població 

activa. La seva importància com a generador de riquesa i ocupació es posa de 

manifest en el fet que aquest sector aporta 25,4 empleats per milió d’euros de 

valor afegit brut (VAB), és a dir, de volum de negoci generat, mentre que el sector 

industrial aporta 20 llocs de treball per cada milió d’euros.  

 

Segons dades de l’Observatori de la Logística, el nombre d’empleats en logística 

arribava el 2007 a les 127.736 persones, que representa un increment del 3,7% en 

relació amb l’exercici anterior. En quan a la generació d’ocupació del sector logístic, 

aquesta va créixer el 7% el 2007 en relació al 2006.  
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La creació d’ocupació està molt lligada a la superfície de naus i al tipus d’activitat 

que s’hi duu a terme. Així, es calcula que en paqueteria, son necessaris entre 15 i 

18 treballadors per cada 1.000 metres quadrats de naus, en grupatge es necessiten 

entre 8 i 10 treballadors i en treballs de baixa rotació, de 3 a 5 treballadors per 

cada 1.000 m2.  

 

La introducció de noves tecnologies ha incrementat en els últims anys la demanda 

de professionals altament qualificats. Així mateix, la creixent complexitat de les 

cadenes logístiques i del transport ha posat de manifest la necessitat de comptar 

amb quadres directius amb una visió global i de conjunt, capaços de dotar a 

l’organització d’una visió estratègica d’ampli espectre.  

 

Segons els experts, a més d’estar preparats no només per resoldre els problemes i 

reptes que es presenten en el dia a dia, aquests nous professionals han de ser 

capaços de tenir un enfocament global i complert de la direcció d’operacions, la 

gestió per processos, l’aplicació de tecnologies de la informació i la gestió de 

proveïdors. Un enfoc, en definitiva, orientat a la innovació i requisits que demanden 

les cadenes intermodals, interconnectades i alhora en competència. 

 

2.4.  Sòl  logíst ic  a  Catalunya 

La generació d’ocupació del sector logístic està estretament lligada a la superfície 

destinada a aquesta activitat. I Catalunya, per la seva posició geoestratègica, per la 

seva massa crítica de producció i consum, i per l’existència de dos ports de primer 

nivell, és un territori amb alta demanda de sòl logístic. Catalunya és líder a Espanya 

en superfície dedicada a l’activitat logística, amb el 26% del total de superfície útil 

disponible. Barcelona representa el 73% de Catalunya i és també on el sòl logístic 

té un preu més elevat. Segons l’Observatori de Logística, Catalunya disposava el 

2008 de 5,7 milions de metres quadrats dedicats a magatzem, el que va suposar 

un augment del 8,1% en relació amb l’any anterior. D’aquest total, més de quatre 

milions corresponien a Barcelona, que va incrementar la seva superfície útil el 9% 

respecte a 2007. El major increment, del 12%, fou a Lleida, la província amb 

menys sòl logístic en termes absoluts, amb 295.842 m2. Tarragona, amb 768.497 

m2, va créixer el 2,5%, mentre que Girona, amb quelcom més de 500.000 m2, va 

avançar el 8%.  
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2.5.  La ‘Anel la  Logíst ica ’  

Un dels projectes que tenen en marxa a la Generalitat per augmentar la 

competitivitat i la interconectivitat del sector logístic català és l’aplicació, 

precisament, de recursos avançats en tecnologies de la informació i la comunicació 

(TIC). Les principals plataformes logístiques catalanes i proveïdores de serveis TIC 

han firmat un conveni per augmentar la productivitat gràcies a la interconnexió 

telemàtica a través d’una xarxa d’alta capacitat. Aquests recursos avançats 

permetran l’intercanvi de grans fluxos de dades entre les plataformes logístiques, 

amb el que les empreses allà instal·lades disposaran d’una valuosa eina per 

augmentar el valor afegit de la seva activitat i fomentar la innovació empresarial.  

 

2.6.  El  Corredor del  Mediterrani  

Catalunya duu a terme un paper de primer ordre en la planificació de projectes 

prioritaris, com el Corredor Mediterrani, el transport marítim de curta distància i les 

anomenades autopistes del mar. El Corredor Ferrmed, que inclou també el Corredor 

Mediterrani, serà un eix vertebrador dels fluxos de mercaderies, i també de 

passatgers, que ha d’unir de forma eficient el nord i sud d’Europa a través del 

ferrocarril. A més de reequilibrar zones amb un alt potencial econòmic, aquest 

corredor que va des d’Estocolm a Algeciras ajudarà a una millor gestió, més 

ecològica i eficaç, dels fluxos de mercaderies a Europa, que ara absorbeix en bona 

mesura la carretera. Catalunya, amb un marcat rol en la dinamització de l’Arc 

Mediterrani, juga un paper cabdal. Juntament amb València, suposa el 25 por cent 

de la població, prop del 30% del producte interior brut (PIB) de la Península i el 38% 

de les exportacions a la resta d’Europa, segons dades de l’Institut Nacional 

d’Estadística (INE) i de la Fundació Funcas. El Corredor Mediterrani, impulsat per 

l’associació Ferrmed, té com a objectiu augmentar la competitivitat de les cadenes 

logístiques, perquè ara la competència ja no és entre ports o centres intermodals, 

sinó entre les pròpies cadenes logístiques, que competeixen entre elles. Actualment, 

el tren representa el 3% del transport, però s’espera que el 2020 arribi al 20%, i es 

redueixin en 1.600 milions d’euros els costos anuals del transport. El potencial 

intermodal de l’Eix permetrà captar nous tràfics i l’intercanvi comercial gràcies a 

l’elecció dels mitjans de transport més eficaços per a cada tràfic i a la creació de 

plataformes logístiques estratègicament ubicades. 
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2.7.  Comerç exter ior  a  Catalunya 

És destacable el caràcter d’obertura al comerç internacional que té Catalunya, que 

té valors de comerç exterior molt superiors a la mitjana espanyola i que a més a 

més la tendència és fortament creixent.  

 

Es recull aquí informació del Ministeri d’Indústria Turisme i Comerç de l’Estat 

Espanyol durant els primers vuit mesos de 2011: 

 

Segons  la Secretaria de Estat de Comerç en base a les dades del Departament de 

Duanes i Impostos Especials de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, les 

exportacions catalanes de mercaderies van registrar el valor de 36.162,97 milions 

d’euros, amb un augment del 16,76% respecto a las del mateix període de 2010. 

Les ventes a l’exterior de Cataluña representen el 25,75% del total exportat per 

Espanya i han contribuït en 4,36% punts al creixement de les del conjunt de l’Estat, 

que ha avançat fins a un 18,00%.Les importacions han mostrat un increment 

interanual del 9,38%, situant-se en 47.594,71 milions de €. Les compres a 

l’exterior de Catalunya suposen el 27,82% del total de les realitzades por l’Estat.  

 

Com a resultat, el dèficit comercial de Cataluña ha retrocedit un 8,86% interanual i 

se situa en 11.431,74 milions d’euros. El rati de cobertura ha estat del 75,98% 

percentatge 4,81 punts superior a la registrada en el mateix període de 2010. 

 

 

   

Il∙lustració2Comerç exterior de Catalunya per Sectors. Dades de 2011 del Ministeri de Industria i Comerç 
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3.  IDONEÏTAT DE LA SITUACIÓ PER A L’ÚS 

3.1.  Bages,  e l  Cor  de Catalunya 

La situació de la nau és idònia per al seu ús logístic. Està molt ben comunicada amb 

les principals xarxes viàries catalanes, tant per transport interior com per connexió 

a la resta d’Espanya i enllaç a Europa.  

 

Sallent, al la part nord del Bages queda situat en el bell mig de Catalunya amb 

comunicació directa amb dues vies molt importants de transport per carretera: la 

C-25 i la C-16 les quals travessen Catalunya respectivament d’oest a est, de Lleida 

fins a Girona i, de sud a nord, de Barcelona a Perpinyà.  L’accés a aquestes vies des 

de la situació de la nau és immediata: menys d’1 minut per a la C-16 (Eix del 

Llobregat) i uns 5 minuts per accedir a la C-25 (Eix Transversal). 

   

Il∙lustració3 Principal Xarxad’autopistesnacionals i autonòmiques 
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És important destacar que aquest últim, l’Eix transversal, ha sigut recentment 

desdoblat i la seva re-inauguració com a eix de 4 carrils separats per mitjana és de 

principis de 2013. Aquest eix és de vital importància per al transport logístic dels 

fluxos provinents d’arreu de Catalunya i del centre d’Espanya, des de Madrid via 

Saragossa i Lleida o des del nord d’Espanya, des de Pamplona o Logroño via Lleida 

també. Transport que arriba al centre de Catalunya i es redistribueix a per tot el 

territori o bé segueix cap a França via Girona.  

 

La C-16 per la seva banda, connecta septentrionalment Catalunya recorrent el 

Llobregat i per tant connectant el Port de Barcelona amb el centre de Catalunya i 

segueix direcció Perpinyà i Andorra. Aquest recull també els fluxos de la autopista 

AP-7 que connecta el sud d’Espanya via Castelló – Tarragona i fins a Igualada. 

De forma il·lustrativa es mostra a continuació la distància, temps i les vies que 

connecten la ubicació de la nau industrial aquí projectada amb els destins més 

importants en quant a transport logístic es refereix. 

 

 

 

 

 

C‐25 Eix Transversal 

C‐16Eixdel Llobregat 

Il∙lustració4Situació de la nau respecte a la C‐25 i C‐16 
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Taula 1 Principals punts de comunicació, vies, distàncies i temps des de la ubicació 

 

 

 

 

 

   

Destí Distància Temps estimat Vies 

Barcelona 74 km 51 min C-16 i C-58 

Lleida 132 km 1 h 36 min C-25 i A-2  

Tarragona 125 km 1 h 16 min C-16 i AP-7 

Girona 108 km 1h 03 min C-25 

Perpinyà 199  km 2 h 05 min C-25 i AP-7 

València 376 km 3h 25 min C-16 i AP-7 

Madrid 596 km 5h 38 min  C-25 i A-2 

Bilbao 632 5 50min  C-25 i A-2 

Algecires 1155 km 10 h 20 min C-16 i AP -7 

Il∙lustració5Autopistes i Autovies a Catalunya 



 

 
 

Annex 9: Estudid’Alternatives i Justificació de la Solució Adoptada 

Pàgina A9.13 

 

Annex A9‐13

 

Projecte Constructiu de Nau Logística amb 
Estructura Metàl·lica. 

 

 

En quant a altes mitjans de transport, també la situació de la nau és molt 

interessant. La seva proximitat al port de Barcelona fa que sigui un punt estratègic 

important per a les mercaderies que arriben per transport marítim i que entren a 

Europa ja ara actualment i que s’incrementarà de forma important, tal i com s’ha 

explicat en els punts anteriors, amb la potenciació del corredor del mediterrani amb 

una ràpida xarxa ferroviària per transport de mercaderies per la costa catalana tal i 

com preveu estratègicament la unió europea. 

 

 

Il∙lustració 6FERRMED, xarxa ferroviaria de transport de mercaderies a Europa  
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3 .2.  LOGIS BAGES 

Que la situació de la nau aquí present és idònia, no escapa a CIMALSA, entitat 

gestora de centres logístics a Catalunya, que al 2007 va instaurar un centre logístic 

molt proper a la situació de la present nau: LOGIS Bages. El complex ocupa una 

superfície total de 87.000 m2, i se situa estratègicament en la confluència de l'Eix 

Transversal (C-25) amb l'Eix del Llobregat (C-16) al polígon "Els Plans de la Sala" a 

Sallent.  

 

LOGIS Bages ha estat concebut per al desenvolupament de l'activitat logística 

d'emmagatzematge i distribució sota paràmetres de màxima qualitat i esdevé un 

centre de distribució de mercaderies d'àmbit català on també s'hi poden realitzar 

activitats de valor afegit vinculades amb la logística i la distribució. 

 

El complex ha estat construït sota una col·laboració pública-privada posada en 

marxa per Cimalsa, en el marc del seu pla Estratègic 2005-2008. Aquesta operació 

també ha contatamb la col·laboració del’Incasòl. En el procés d’aquest centre 

logístic, Cimalsa aporta el terreny i CoperfilInmobiliària desenvoluparà i explotarà 

les instal·lacions sota les directrius i el model de gestió de Cimalsa en règim de 

drets de superfície. El parc serà ocupat per empreses logístiques de primer nivell 

seleccionades perCoperfil Inmobiliaria. 

 

 

Il∙lustració 7 Imatge del complex logístic LogisBages 
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4.  ESTUDI DE DISTRIBUCIÓ LOGÍSTICA DE LA NAU 

4.1.  Antecedents  

El present projecte constructiu està destinat a projectar una nau industrial d’ús 

logístic a petició de l’empresa LOGISTAR SL. L’empresa promotora és especialista 

en serveis de logística de mercaderies i pretén amb la idònia ubicació de la nau 

atreure clients que precisin dels seus serveis de gestió, preparació, 

emmagatzematge i redistribució de mercaderies. Els fluxes d’entrada poden 

provenir de mercaderies internacionals mitjançant els ports de contenidors 

espanyols i el de Barcelona o bé del sector de la indústria i producció pròpia del 

país. 

 

Es dissenya de tal forma que permeti realitzar l’activitat de forma eficient, 

aprofitant al màxim l’espai d’emmagatzematge però al mateix temps dotant de 

amplis espais d’operació i zona  de càrrega i descàrrega, intentant trobar l’equilibri 

entre aquestes activitats.  

 

Alhora,dos dels grans condicionants del present projecte son la seva diafanitat i la 

seva versatilitat, dues característiques que es complementen i estan relacionades 

entre sí. Per una banda es desitja el màxim espai lliure sense pilars per dur a terme 

l’activitat amb la màxima eficiència i major rendibilitat. Això està en acord amb 

l’altre gran condicionant del projecte, el caràcter d’ús general de la nau.   

 

Si bé el present projecte proposa una distribució i un dimensionament dels 

elements estructurals especialitzat per a l’ús logístic, sempre s’ha tingut en compte 

la capacitat d’adaptació a altres usos i altres distribucions interiors. Això és veu 

reflectit sobretot en l’apartat de dimensionament del paviment interior, on s’ha fet 

una previsió de sobrada capacitat resistent peremmagatzematge/tractament de 

materials, productes o maquinariad’elevat pes i de qualsevol tipus que el promotor 

vegi necessari per a la seva activitat actual i per a futures.  

 

També es té en compte que la present distribució presentada en aquest Annex, 

amb zona diferenciada de emmagatzematge en pallets, zona de picking, zona de 

distribució, etcètera pugui ser alterada per el propi promotor o per qualsevol altre 

futur ús. 
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4.2.  Proposta d ’equipament i  d istr ibució logíst ica de la  

nau 

El promotor LOGISTAR SLdesitja que la neu projectada tingui una gran capacitat 

d’emmagatzematgeperò que tingui alhora caire de punt de ruptura d’escala de 

mercaderies. La idea es dotar-la dels espais suficients per al tractament de 

mercaderies per preparar paquets de distribució local a partir de grans arribades de 

productes o material; entrada de camions de gran tonatge i/o amb contenidors 

procedents possiblement del Port o d’indústries productives a Catalunya o Espanya, 

empaquetatge i preparació de comandes de dimensió menor a distribuir sobretot en 

el territori català, o altres,en l’interior de la nau, i per últim distribució mitjançant 

vehicles comercials de menor tonatge com ara furgonetes. Es remarca que aquesta 

és la idea principal però el promotor no es vol limitar una especialització excessiva 

de la nau i per això demana màxima diafanitat i previsió de càrregues altes. 

 

4.2.1. Zones:  

- Zona de Càrrega i Descàrrega Camions:  5 molls de càrrega per a camions 

amb descàrrega a nivell de paviment interior de la nau per tal d’agilitzar la 

operació. Amb  l’exterior els molls de càrrega salven un desnivell de 1,20 

metres per a descarregar a nivell del paviment interior. 

 

 

Il∙lustració 8: Exemple de molls de càrrega amb desnivell 1,20 m. 

 

- Box de Recepció D’entrades: Estanteria davant de la zona de càrrega del 

tipus Picking per a mercaderies grans i petites, dos tipus d’estanteries 
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diferents on s’emmagatzema temporalment les mercaderies acabades 

dedescarregar de l’arribada amb camions que esperen ser processades. 

 

- Zona de Separació: zona destinada a la separació de paquets grans de 

mercaderies provinents de l’arribada amb camions/contenidors. Separació i 

preparació de paquets emmagatzemables amb pellets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

- Zona d’Oficines: zona amb previsió de construcció de mòdul d’oficines 

interior a la nau per a control, gestió, administració, recepció, serveis i 

vestuaris de personal. 

 

- Zona de Preparació: Platja de 

preparació de paquets per a 

distribució. Empaquetatge de 

diferents mercaderies en paquets 

per a ser transportats. 

 

- Zona de Càrrega i Descàrrega 

vehicles comercials:zona d’accés de 

vehicles tipus furgoneta per a 

càrrega de paquets i posterior 

distribució.  

 

Il∙lustració9Imatge zona de separació de paquets. Pellets apunt per preparar paquets. 

Il∙lustració10 Furgoneta de transport de mercaderies 
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- Zonad’Emmagatzematge: Mitjançant estanteries de paletització convencional. 

Segons peticions del promotor s’hi preveu la instal·lació de tres tipus 

diferents de estanteries de la casa Mecalux amb diferents altures 

d’empaquetament. Tots però son adaptats a les mides del pellet europeu 

estàndard. Cal veure els detalls de les dimensions ens els següents apartats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Box de Preparació de Sortides:Estanteria davant de la zona de 

càrrega/descàrrega de furgonetes del tipus Picking (emmaguetzament 

manual i mecànic) per a mercaderies grans i petites, dos tipus d’estanteries 

diferents on s’emmagatzema temporalment les mercaderies acabades de 

preparar en l’espai de preparació de paquets i que esperen arribada de 

vehicles comercials de distribució. 

   

Il∙lustració11Exemple de nauambpaletització convencional. 
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4.2.2. Capac i ta ts:  

Zona  Àrea ocupada 
Àrea efectiva 

per nivell 
Volum 

Capacitat 

Pellets 

Oficines  160,00 m2  160,00 m2  ‐  ‐ 

Zona de Separació  260,00 m2  260,00 m2  ‐  ‐ 

Zona de preparació  196,00 m2  196,00 m2  ‐  ‐ 

Zona de Càrrega i Descàrrega 

Camions 
180,00 m2  180,00 m2  ‐  ‐ 

Zona de Càrrega i Descàrrega 

Furgonetes 
160,00 m2  160,00 m2  ‐  ‐ 

Zona Picking Box Recepció  78,40 m2  57,60 m2  383,33 m3 
300 

5nivells 

Zona Picking Box Sortides  70,60 m2  51,84 m2  345,00 m3 
270 

5 nivells 

Zona Emmagatzematge  
‐ Estanteries G1  

1164,31 m2  794,88 m2  5961,60 m3 
4968 

6 nivells 

Zona Emmagatzematge  
‐ Estanteries G2 

393,55 m2  264,96 m2  1947,46 m3 
1368 

5 nivells 

Zona Emmagatzematge  
‐ Estanteries G3 

540,65 m2  380,16 m2  2623,10 m3 
1188 

3 nivells 

 
 

La capacitat total d’emmagatzematge en pellets de la nau és de 8094 Pellets, amb 

un volum total de 11.260,50 m3 de mercaderia ocupant una superfície en planta 

efectiva de 1549,44  m2 i una àrea bruta de 2247,51 m2 que suposen el 30 % 

d’ocupació de la nau. 

 

L’àrea ocupada representa l’ocupació en planta de cada una de les zones, en el cas 

de les estanteries és l’àrea ocupada físicament per l’estanteria mentre que l’àrea 

efectiva es defineix com a l’àrea de l’estanteria amb capacitat real 

d’emmagatzematge. 
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4.2.3. P lanta:  

 

Il∙lustració 12 Proposta de Planta de Distribució Interior de la Nau 
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4.2.4. Estanter ies  

S’ha fet una distribució de la planta amb una gran zona d’emmagatzematge de 

pelleteria convencional i també dues zones de recepció i sortida de material amb 

dues estanteries de tipus Picking. Les dimensions seleccionades de la casa Mecalux 

son les següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il∙lustració13Tipusd’estanteriesprojectats per a la distribució interior 
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4.2.5. Dimens ions  mín imes d ’amp le  de passad ís  i  Maqu inàr ia  

En funció de la maquinaria d’operació per a la mercaderia, és necessària una o altra 

amplada per als passadissos entre les estanteries. Al tractar-se d’una nau pensada 

per a una alta capacitat d’emmagatzematge on les estanteries ocuparan 

pràcticament la totalitat de l’altura lliure disponible, es requereix el sistema més 

adient a aquesta altura lliure (8,50 m) amb el passadissos el més estrets possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maquinaria de manipulació de mercaderies en la zonad’emmagatzematge en 

estanteries interiors seràla carreta retràctil. Altra maquinària com les carretes 

contrapesades elèctriques seran usades en zona de càrrega i descàrrega de 

camions. També apiladors mecànics o elèctrics s’usaran en zones de preparació, 

separació, Picking i càrrega a furgonetes. 

 

 

 

 

 

 
Il∙lustració15Diferentmaquinària que operarà en la nau 

Il∙lustració14Recomanacions i ilustracionsextretes del catàleg de Mecalux 
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4.2.6. Pa l le ts  

Aquest és el sistema d’emmagatzematge escollit per a la nostra nau logística. Els 

pellets responen a un model estàndard, definit per les normes UNE 49901 / UNE 

49902 -77. Part III/ UNE 49903 /DIN 15141 / DIN1546, etc. 

 

Els pellets utilitzats seran els anomenats “Europellets”, son pellets denominats de 

tipus “I” de dimensions 800x1200 i poden suportar càrregues de fins a 1,8 tn i 

tenen un pes propi de uns 27 kg.  Aquest és el pellet més estès en logística a 

Europa. S’utilitzarà el sistema de paletització convencional. 

 

 

Il∙lustració 16 Pellet Europeu Estàndard 

 

4.2.7. Previs ió  de màxima capac i tat  per  a  d imensionament 

Hem de fer una previsió de les carregues màximes que cada estanteria suportarà i 

que aquesta transmetrà al paviment per mitjà de les potes de recolzament i 

plaques adequades segons l’altura i el pes (determinades amb el catàleg de 

Mecalux) per tal de dimensionar el paviment de formigó interior. 

 

Del projecte proposat per Mecalux per a les estanteries interiors de la nau extraiem 

les dimensions de les potes i placa de recolzament de les estanteries al paviment: 

175 mm x 119 mm =  208,25 cm2 . 

 

Es fa una previsió de càrrega màxima que podem esperar per a un ús de 

mercaderia pesada, buscant sempre sobredimensionar per a un ús futur i 

mercaderies qualsevol. Contem unes 3,5 tones màximes per nivell d’estanteria en 
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les estanteries tipus G1 (6 nivells) i per tant un total de 21 tones que hauran de ser 

transmeses al paviment per mitjà de 2 bastidors amb 2 peus. 

 

10.500 kg en cada placa de recolzament. 

208,25 cm2 superfície de les plaques. 

 

4.2.8. Mol ls  de càrrega 

L’estudi dels molls de càrrega s’ha fet 

mitjançant els productes de l’empresa Àngel 

Mir que és experta en portes seccionals per 

a naus industrials, molls de càrrega, portes 

de tancament perimetral, etc.  

 

Els molls tenen les dimensions estàndard de 

3 metres d’ample i 3 metres d’alt i amb el 

conjunt de porta i abric ocupa finalment 3,4 

per 3,4 metres.  

 

S’ha determinat amb l’ajuda dels tècnics d’Àngel Mir que la rampa idònia 

per a aquesta instal·lació és la Easy-Ramp 20.23 sense “trampilla”. Aquesta 

és econòmica i s’adapta a les nostres dimensions; la diferència d’un model a 

altre rau sobretot amb la profunditat que la rampa, que ha de ser major 

quan es requereix tenir més capacitat d’adaptació de pendent per a 

l’entrega de la rasant del camió amb el paviment de la nau.  

 

 

Il∙lustració 18Trampilla model Easy‐Ramp de Àngel Mir 

Il∙lustració17ExempledeMoll i Àbric 
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Donat que els molls de càrrega s’han projectat 1,20 m sobre la cota de 

rasant exterior, l’enllaç de rasants és molt fàcil i el marge de maniobra 

necessari molt menor. També amb la previsió de utilitzar fossats 

prefabricats per als molls no requerim de “trampilla”, que és una solució 

que permet lligar millor la rampa amb un fosat executat “in situ”.  

 

 

Il∙lustració 19 Fossats prefabricats que s’encasten en llosa in situ 
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5.  ESTUDI D’ALTERNATIVES CONSTRUCTIVES 

5.1.  Introducció 

Sota les hipòtesis exposades en el punt anterior. Màxima diafanitat i caràcter 

genèric per a diferents usos s’ha determinat una nau de dimensions 95 metres de 

longitud i 80 metres d’amplada amb una altura lliure mínima de 9 metres que serà 

resolta amb només tres alineacions de pilars intentant així obtenir el màxim espai 

disponible per a emmagatzematge i operació. 

 

Resulta doncs que tenim una secció transversal amb dos trams que han de salvar 

una llum de 40 metres, la qual, dintre del projecte de naus industrials es pot 

considerar una llum especialment gran que requerirà solucions que no son del tot 

convencionals. Es compara aquí les dues alternatives clàssiques que s’utilitzen per 

aquest tipus de construccions: Nau d’Estructura de Formigó Prefabricat o bé Nau 

d’Estructura Metàlica amb Gelosies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Il∙lustració20Secció transversal de la solución ambgelosia. 

Llum: 40 metres Altura: 9 metres 
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5.2.  Predimensionament de la  nau resolta  amb 

estructura prefabr icada 

Aquesta és l’alternativa que anomenarem A2 en el nostre anàlisi multicriteri sobre 

la qual hem de fer un predimensionament i valoració econòmica per a poder 

comparar sota l’aspecte econòmic les dues alternatives. 

5.2.1. Càrregues  a  cons iderar  

Les càrregues s’han obtingut de l’anex de justificació de l’estructura metàl·lica i allí 

està justificat el valor d’aquestes. 

 

Càrregues permanents: 

 

- Pes sandwich: 10.40 kg/m2 =  0.102 kN/m2 

- Pes propi corretja (mitjana):     ?    kN/m2 

- Pes propi gelosia:     ?   kN/m2 

Càrregues variables: 

 

- Sobrecàrrega d’ús: 0.40 kN/m2 (segons CTE, accés per manteniment) 

- Sobrecarrega de vent (coberta): 0.20 kN/m2 

- Sobrecarrega de Neu: 0.54 kN/m2 

- Pes previsió instal·lacions: = 0.15 kN/m2 

 

La càrrega a considerar per al predimensionament en les corretges (sense pes propi) 

suposant separació 2,5m és: 

 

2,5 1,35 0,1 1,5 0,54 0,6 0,2 0,7 0,15 3,20	 /  

 

5.2.2. Dimens ions  de  par t ida  

- Profunditat: 90 metres 

- Amplada: 80 metres 

- Llum entre pilars: 40 metres 

- Altura mínima sota Jàssera: 9 metres 

- Separació pòrtics: 8,5 metres 
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5.2.3. E lements  es t ruc tura ls  

S’ha utilitzat el catàleg de Prainsa per a fer un predimensionament escollint els 

elements estructurals que acompleixen la resistència i condicions requerides a la 

solució adoptada. La selecció d’aquests és variable en funció de quin distanciament 

entre pòrtics en sentit longitudinal tenim. S’ha vist que la separació de 8,50 metres, 

igual que en l’estructura metàl·lica és bona i raonable per aquesta solució; per tant, 

l’escollim ja que ens facilitarà fer la comparació amb el sistema metàl·lic.  

 

Corretges: 

 

Il∙lustració 21: Bigues tubulars per a corretges del catàleg Prainsa. 

 

El sistema és birecolzat, així doncs el moment resultant és:  

8
3,2 0,84 8,5

8
36,50	  

 

La biga necessària per aquest moment és la VT30 segons el catàleg de Prainsa. 
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Jàssera o llinda: 

Les solucions que ens brinden els constructors de prefabricats per a grans llums són 

grans bigues de cantell variable amb formigó pretensat. 

 

 

Il∙lustració 22 Imatge de biga Delta‐5 del catàleg de Prainsa 

 

La càrrega a considerar ara per a les llindes del pòrtics, separats 8,50m, 

considerant el pes propi de les corretges VT30 és: 

  

8,5 1,35 0,1
0,84
2,5

1,5 0,54 0,6 0,2 0,7 0,15 14,77	 /  

 

 

Il∙lustració 23 Característiques tècniques de les jàsseres D4, catàleg Prainsa. 

 

La D5 de 40 metres aguanta 21 kN/m com a màxima càrrega. S’ha desestimat l’ús 

de la jàssera de classe inferior D4 per aguantar només 15kN/m que és un valor 

massa just per la càrrega que nosaltres requerim. 
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Pilars: 

 

Il∙lustració 24 Pilars estàndard prefabricats, segons catàleg de Prainsa 



 

 
 

Annex 9: Estudid’Alternatives i Justificació de la Solució Adoptada 

Pàgina A9.31 

 

Annex A9‐31

 

Projecte Constructiu de Nau Logística amb 
Estructura Metàl·lica. 

 

 

Els pilars adequats per la solució Delta son el model EP64 que tenen una longitud 

de 12 metres, un ample de 60x40cm i han d’anar encastats 90 cm en la sabata. 

 

Llinda de façana: 

 

El primer i últim pòrtic, els testers de façana, van amb un sistema diferent als 

pòrtics intermitjos ja que, igual que amb l’estructura metàl·lica, aquí disposem de 

pilars cada uns 5 metres per recolzar les plaques i no es requereix solucions que 

salvin grans llums: 

 

Il∙lustració 25: Exemple de solució constructiva per pòrtics testers, segons catàleg Prainsa. 

En aquest cas, les càrregues a suportar per aquests elements llinda és: 

 

0,5 	8,5 1,35 0,1 1,5 0,54 0,6 0,2 0,7 0,15 2,6 14,77	 /  

 

I el moment màxim, tenint en compte que es tracta d’esquemes birecolzats: 

8
14,77 5

8
46,15	  

 

Il∙lustració 26 Característiques de la llinda, segons catàleg Prainsa. 

S’escull la biga TL50 que s’adapta a la solució escollida i té suficient resistència. 
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Biga Portacanaló: 

 

L’últim element a dimensionar és la biga canal que lliga longitudinalment els 

extrems dels pòrtics i alhora serveix com a canal de recollida d’aigües. 

 

 

Il∙lustració 27 Sistemes amb Portacanaló  

 

S’ha escollit el portacanaló H-50 que te major capacitat de desaigua i permet llums 

de fins a 12 metres. 

 

Bigues de lligat longitudinal: 

 

 

Il∙lustració 28 Diferents bigues tipo jàssera, segons catàleg de prainsa. 
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Donada l’altura considerable de la nau i per ajudar al recolzament de les plaques 

prefabricades, serà necessari disposar de bigues de lligat perimetralment envoltant 

les alineacions de pilars com es pot veure en la fotografia següent: 

 

 

Il∙lustració 29 Nau resolta amb estructura prefabricada 

 

La jàssera necessària és la JI60 que permet llums de fins a 12 metres. 

 

Coberta i tancaments: 

 

La coberta es pot realitzar amb el mateix panell sandwich que s’ha utilitzat per la 

solució definitiva de l’estructura metàl·lica ja que la llum entre corretges de coberta 

és la mateixa.  

Quant al tancament perimetral també la solució escollida per l’estructura metàl·lica 

és la mateixa que la solució que escollim aquí ja que utilitzem plaques 

prefabricades per les façanes.  

 

5.3.  Valoració  econòmica de l ’a l ternat iva prefabr icada 

Amb tot podem fer una valoració econòmica de la solució escollida amb estructura 

prefabricada. Per a fer-ho s’ha consultat amb tècnics de Prainsa per discutir sobre 

la idoneïtat dels elements escollits en predimensionament i fer aconseguir una 

valoració econòmica específica de la nostra solució. 
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Element Estructural 
Unitat 

d’amidament 
Quantitat 

Preu 

unitari 

Preu 

total 

Delta Pretensada D4 de 40 m Ut 18 14000 252.000 

Viga TL50 de façana m 160 65 10.400 

Portacanalón “H” de 50cm ample m 280.5 55 15.428 

Pilars empotrats en calze 

40x60cm 9 m altura lliure 
ut 64 1200 76.800 

Bigueta tubular 30 cm de cantell m 3420 17 58.140 

Bigues de lligat perimetral JI60 m 350 21 7.350 

 

Els preus indicats tenen en compte el transport i el muntatge de l’estructura. 

 

El preu total estimat és de 420.000 €.  Aquest preu és sorprenentment menor al 

de l’estructura metàl·lica, 577.000 €.  

 

Sobre el preu de l’estructura prefabricada caldria afegir uns 80.000 € de sobrecost 

de la fonamentació per aquests pilars que requeriran sabates més grans i amb 

major armadura. No solament per l’execució dels calzes sinó perquè l’esquema 

estructural resistent és pitjor i les sabates rebran majors moments. 

 

Conseqüentment l’excavació serà major i el volum de formigó als pous també; a 

més a més l’execució dels calzes requereix realitzar encofrat en primer lloc i 

posteriorment operacions de macissat alhora que disposar de reforços addicionals 

en l’armadura per al punxonament. 

 

Amb tot podríem obtenir un valor d’uns 500.000 € en front de 577.000 € la qual 

cosa està en contra de tot pronòstic inicial fet on es pensava que la solució amb 

estructura metàl·lica seria més econòmica.  

 

Cal identificar però els factors d’aquest resultat. En primer lloc els preus amb els 

quals s’ha valorat l’estructura metàl·lica han estat presos de la base de dades 

BEDEC de l’ITEC els quals són coneguts de ser sobrevalorats, especialment per 

estructura metàl·lica. No solament per al preu base del material i l’execució sinó 

que aquí no s’hi ha tingut en compte la gran quantitat d’acer requerit i la 

possibilitat d’augmentar força els rendiments d’ambdós criteris, preus de material i 

d’execució. Per altra banda el pressupost d’estructura prefabricada ha estat 

consultat a comercials de l’empresa de prefabricats Prainsa amb la qual cosa hem 
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pogut obtindré un preu força realista assimilable a preus de mercat actual que, 

malauradament degut a la situació de crisis en l’àmbit de la construcció industrial i 

edificació en general, han portat a les empreses de prefabricats a reduir els preus 

de venta dels seus productes fins a un 60% en els darrers 5-10 anys.  

 

 

Il∙lustració 30 Imatge de l’ensamblatge conjunt amb elements prefabricats (cobertes de tipología 

diferent a l’escollida), segons catàleg de Prainsa. 
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5.4.  Descr ipció  de l ’a l ternat iva escol l ida i  valoració  

econòmica 

L’alternativa anomenada A1 correspon a la solució desenvolupada en el projecte. Es 

tracta de resoldre la totalitat de l’estructura amb estructura metàl·lica d’acer. Els 

pòrtics de 40m de llum en la secció transversal de la nau s’han resolt mitjançant 

estructures en gelosia de perfils tubulars conformats en fred d’acer. Aquesta elecció 

es justifica més endavant en els apartats de justificació de la solució adoptada. La 

descripció precisa dels diferents elements que conformen la solució i la seva 

valoració econòmica es troba en més detall en els diferents documents del present 

projecte constructiu. 

  

5.5.  Anàl is i  mult icr i ter i  per  a  just i f icar  l ’e lecció  

5.5.1. Mètode de Procés  Ana l í t i c  Jeràrqu ic  (AHP)  

El mètode escollit per a l’anàlisi és el Procés Analític Jeràrquic (AHP), proposar per 

Thomas Saaty al 1980.  

 

En aquest mètode es construeix una matriu en primer lloc on es ponderen les 

importàncies relatives dels diferents criteris parell a parell. Construïm la taula on 

especifiquem valors que relacionen quantes vegades més important el criteri C1 

respecte el C2 i així successivament.  Els valors de ponderació relativa entre criteris 

foren suggerits per l’autor: 

 

Escala 

Numèrica 

Descripció 

1 Ambdós criteris son igualment importants 

3 Dèbil o moderada importància d’un sobre l’altre 

5 Importància forta d’un criteri sobre un altre 

7 Importància demostrada d’un criteri sobre un altre 

9 Importància absoluta d’un criteri sobre l’altre 

2,4,6,8 Valors intermitjos entres dos judicis adjacents, s’utilitza quan és necessàri 

un terme mig entre dues de les intensitats anteriors. 
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Un cop realitzada la taula, s’ha de normalitzar i es calcula un índex de consistència 

de la matriu generada  com a indicador que les ponderacions relatives tenen certa 

lògica i correlació. 

En una segona fase, es passarà a puntuar les diferents alternatives (en aquest cas 

2) en cada un dels criteris per separat; els valors de puntuació són els mateixos 

que els exposats per als criteri, en aquest cas tindrà un valor major sobre un cert 

criteri l’alternativa que prioritzi més aquell criteri en qüestió. Els valors de les 

puntuacions també hauran de ser normalitzats. 

 

Finalment l’elecció es fa sumant les importàncies relatives de cada criteri 

multiplicades per el valor que els dona cada alternativa i veure al final quin dels 

camins és el que obté una valoració major. 

 

5.5.2. Descr ipc ió  de ls  c r i ter i s  a  cons iderar  

- C1: Cost: El cost de la solució és un dels criteris més importants per a 

l’elecció final. Es té en compte el diferent preu obtingut amb el 

predimensionament de l’estructura prefabricada en vers del cost del 

pressupost de l’estructura metàl·lica contemplat en el projecte. S’ha afegit 

un percentatge relatiu al sobrecost dels fonaments degut al sistema que 

requereix el sistema prefabricat amb sabates majors, amb més armat i 

armadura de punxonament  i amb calze que comporta operacions d’encofrat 

i massissat.  

 

L’estructura metàl·lica puja la quantitat de 577.000 € mentre que 

l’estructura prefabricada i el sobrecost de fonamentació costaria uns 

500.000 €. Els motius del perquè passa això contra pronòstic es troben en la 

valoració econòmica de l’alternativa A2. 

 

- C2: Transport Especial i Maquinària auxiliar especial: A diferencia que 

l’estructura metàl·lica, les grans jàsseres prefabricades no poden ser 

transportades per parts mutables in situ a l’obra i requereixen ser 

transportades d’una sola peça. La longitud de 40 metres obligaria a 

contractar els serveis de transport especial i a obtenir permisos i escorta de 

la policia per afectar al tràfic de l’autovia a més d’afectacions i dificultats 

d’accedir a la parcel·la vistos els accessos amb rotonda que hi ha.  
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En quant al muntatge d’aquestes bigues necessitaríem que en l’àmbit de 

l’obra operessin grues capaces d’aixecar les 40 tones de pes i necessitarem 

personal especialitzat per acomodar aquestes bigues sobre els pilars en una 

operació que és certament delicada i que l’enginyer projector prefereix 

evitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- C3: Reciclatge, reutilització, readaptació: L’estructura metàl·lica té un 

clar avantatge en aquest aspecte, ja que el valor residual de l’acer és molt 

alt. En aquest apartat també s’hi inclou la capacitat i la versatilitat que 

tindria l’estructura d’acer, la alta facilitat de ser reforçada per a posteriors 

usos amb més sol·licitació o el muntatge i desmuntatge de parts per a una 

possible ampliació. 

 

- C4: Manteniment: L’estructura prefabricada sens dubte guanya en aquest 

aspecte. L’Estructura metàl·lica pot estar sotmesa a la corrosió i caldrà que 

sigui pintada i revisada cada cert temps mentre que la vida útil de 

l’estructura prefabricada sense cap tractament de manteniment és molt 

superior. 

 

- C5: Ductilitat estructural del conjunt: Aquest és un aspecte molt 

relacionat amb la seguretat de l’estructura. La disposició que s’ha fet de 

nusos rígids en el disseny amb estructura metàl·lica dona lloc a unions amb 

altíssima ductilitat. Ja des de les bases dels pilars en els fonaments, fins a 

les unions interiors en “K” de la gelosia amb perfils tubulars, passant per la 

unió pilar encavallada. La ductilitat fa que el fallo sigui previsible lent i que el 

repartiment de tensions i la plasticitat del conjunt evitin ruptures fràgils i 

Il∙lustració 31 Biga D5 transportada amb transport especial, ilustració de Prainsa 
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puguin donar lloc a resistències del conjunt més enllà de la fallida de 

qualsevol dels elements accidentalment. El fort arriostrament de la nau la 

dota d’una solució molt segura. Per contra l’estructura prefabricada es resol 

amb sistemes birecolzats que donarien lloc a problemes greus en el conjunts 

si falles qualsevol dels seus elements. A part de que la ductilitat de les 

unions no es comparable amb les unions rígides de l’estructura metàl·lica els 

propis components son totalment fràgils a excepció de la ductilitat que 

aporten els armats de interns de l’estructura. 

 

- C6: Facilitat de dimensionament i poca adequació estructural: No és 

el mateix per un projecte constructiu amb clar enfocament acadèmic on el 

disseny i càlcul d’estructura es realitzi mitjançant simple elecció d’elements 

de catàleg que el disseny i comprovació manuals de cada un dels elements 

sota normativa i aplicant els coneixements de les assignatures cursades en 

la titulació d’enginyeria de Camins.  

Un altre dels arguments d’aquest punt és que el mateix disseny, la iteració 

de solucions dintre de la mateixa alternativa, és molt més àmplia i complexa 

en el cas de l’estructura metàl·lica que no pas en les solucions d’estructura 

prefabricada que ja estan predeterminades i especialitzades per cobrir 

diferents tipologies de nau i llums a salvar. 

 

Un altra aspecte important relacionat amb l’anterior és el fet que quan es 

dimensiona amb solucions d’estructura prefabricada dóna la sensació que 

l’únic paràmetre important és la carrega a flexió dels components i la llum a 

salvar per a cada un i no és te en compte, per exemple, quin terreny tenim i 

quina és en cada situació l’esquema estructural més idoni en cada situació, 

sistemes birecolzats o sistemes encastats, etc. Per tant no s’aprofita les 

condicions del terreny ni es te tant en compte les singularitats de les 

carregues i diferents combinacions sinó que es determina solucions que 

cobreixen un ampli ventall de situacions.  

 

- C7: Estètica: Aquest punt de valoració és el més subjectiu i en tot cas seria 

una decisió on els valors de ponderació que s’atorgarien a cada una de les 

alternatives i el valor que determina la importància relativa d’aquest criteri 

sobre els altres vindria determinat exclusivament per el promotor. En el seu 

defecte s’ha aplicat els criteris del projectista que són favorables a utilitzar 

estructura metàl·lica per mitjà de gelosies de perfils tubulars d’acer. 
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- C8: Resistència al foc: L’estructura prefabricada guanya en aquest apartat. 

Els valors de RF, mesurats com a temps que brinda l’element estructural, 

des que comença l’incendi fins que s’esgota la resistència i falla és de l’ordre 

de 30 – 60 minuts en l’estructura prefabricada i d’uns 15 per a l’acer sense 

tractament. Es pot matisar aquí que la ductilitat de l’acer i de la solució en 

general farà que un cop assolit aquest punt, l’estructura segueixi sent 

segura un temps més. També hem de considerar que si la promotora ho veu 

necessari es pot aplicar un tractament de pintura ignífuga a l’estructura 

metàl·lica o altres tractaments més eficients.  

 

- C9: Rapidesa i facilitat de muntatge: Aparentment l’estructura 

prefabricada pot ser muntada més ràpidament que l’estructura metàl·lica, la 

qual requereix l’execució de unions cargolades a obra. Aquest últim fet és un 

desavantatge ja que les unions a obra se sap que requereixen una especial 

atenció. Amb tot l’estructura prefabricada però exigiria una planificació de 

l’obra diferent ja que intervindria maquinària especial per al muntatge i 

transport i acopiament dels elements així que no és substancial l’avantatge 

de l’estructura prefabricada en aquest aspecte. 

 

5.5.3. Ponderac ió  de  importànc ies  re la t ives  de ls  c r i ter i s  

Seguint el Procés Analític Jeràrquic procedim a realitzar la matriu de importàncies 

relatives entre els diferents criteris que intervenen en l’elecció. 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 
C1 1 5 3 5 1 3 3 5 3 
C2 1/5 1 1/2 1/2 1/5 1/2 1/3 1/3 1 
C3 1/3 2 1 3 1 1 1/2 1/2 3 
C4 1/5 2 1/3 1 1/2 1/2 1/5 1/5 2 
C5 1 5 1 2 1 1 1/2 1 5 
C6 1/3 2 1 2 1 1 1 2 3 
C7 1/3 3 2 5 2 1 1 3 5 
C8 1/5 3 2 5 1 1/2 1/3 1 3 
C9 1/3 1 1/3 1/2 1/5 1/3 1/5 1/3 1 
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Valors Normalitzats: 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Mitjana 
C1 0.254 0.208 0.269 0.208 0.127 0.340 0.425 0.374 0.115 0.258 
C2 0.051 0.042 0.045 0.021 0.025 0.057 0.047 0.025 0.038 0.039 
C3 0.085 0.083 0.090 0.125 0.127 0.113 0.071 0.037 0.115 0.094 
C4 0.051 0.083 0.030 0.042 0.063 0.057 0.028 0.015 0.077 0.050 
C5 0.254 0.208 0.090 0.083 0.127 0.113 0.071 0.075 0.192 0.135 
C6 0.085 0.083 0.090 0.083 0.127 0.113 0.142 0.150 0.115 0.110 
C7 0.085 0.125 0.179 0.208 0.253 0.113 0.142 0.224 0.192 0.169 
C8 0.051 0.125 0.179 0.208 0.127 0.057 0.047 0.075 0.115 0.109 
C9 0.085 0.042 0.030 0.021 0.025 0.038 0.028 0.025 0.038 0.037 

Total          1.00 
 

5.5.4. Comprovac ió  de  la  cons is tènc ia  

Els valors obtinguts en la última columna de mitjanes són els valors que, si la 

matriu generada és consistent, es prendran com a valors de ponderació de la 

importància de cada un dels criteris. 

El índex de consistència correspon a comparar la correlació dels valors introduïts en 

la nostra matriu en front a la correlació de valors aleatoris en una matriu de les 

mateixes dimensions. Per fer-ho necessitem avaluar: 

 

 

CR: és el rati de coherència. 

RI: és l’index d’aleatorietat que per una matriu de 9x9  pren un valor de 1,46. 

CI: és l’índex de consistència que s’obté: 

max 	
1

 

On  s’ha aproximat multiplicant la matriu de coeficients original per la columna 

dels valors de ponderació normalitzats; al vector que s’obté de l’operació ha de 

dividir-se component a component per els propis valors de ponderació i llavors hem 

escollit fer la mitja dels diferents valors de  que s’obtenen en cada un d’aquests 9 

coeficients. 

 

Finalment obtenim un rati de coherència CR = 5,67%. Es pot concloure, tal i com 

descriu Thomas Saaty, que al obtindré un rati de coherència menor al 10% hi ha 

suficient coherència en les ponderacions introduïdes en les 9 variables a analitzar i 

són vàlids els valors de ponderació obtinguts. 
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5.5.5. Puntuac ió  de  les  a l te rnat ives  en cada cr i ter i  

Seguint un procediment similar, s’ha puntuat les diferents alternatives A1 i A2 en 

cada un dels criteris per separat; els valors de puntuació són els mateixos que els 

exposats per als criteris, en aquest cas tindrà un valor major sobre un cert criteri 

l’alternativa que prioritzi més aquell criteri en qüestió. Els valors de les puntuacions 

també han estat normalitzats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

C1: Cost A1 A2 Puntuacions Normal. 

A1 1 0.5 0.333 

A2 2 1 0.667 

C2: Transport i  

Maquinària Especials 
A1 A2 Puntuacions Normal. 

A1 1.00 9.00 0.900 

A2 0.11 1.00 0.100 

C3: Valor Residual A1 A2 Puntuacions Normal. 

A1 1.00 9.00 0.900 

A2 0.11 1.00 0.100 

C4: Manteniment A1 A2 Puntuacions Normal. 

A1 1.00 0.14 0.125 

A2 7.00 1.00 0.875 
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C5: Ductilitat A1 A2 Puntuacions Normal. 

A1 1.00 7.00 0.875 

A2 0.14 1.00 0.125 

C6: Disseny A1 A2 Puntuacions Normal. 

A1 1.00 9.00 0.900 

A2 0.11 1.00 0.100 

C7: Estètica A1 A2 Puntuacions Normal. 

A1 1.00 5.00 0.833 

A2 0.20 1.00 0.167 

C8: Resistència al Foc A1 A2 Puntuacions Normal. 

A1 1.00 0.20 0.167 

A2 5.00 1.00 0.833 

C9: Muntatge A1 A2 Puntuacions Normal. 

A1 1.00 0.33 0.250 

A2 3.00 1.00 0.750 
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5.5.6. Resum de puntuac ions  i  e lecc ió  de l ’ a l ternat iva  

Obtenir el resultat final de l’anàlisi és tant simple com sumar les multiplicacions 

dels valors de ponderació de tots els criteris per el pes que corresponent a cada 

alternativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nau Industrial 

C1: 0.258 

A1: 0.333 

A2: 0.666 

C2: 0.038 

A1: 0.900 

A2: 0.100 

C3: 0.094 

A1: 0.900 

A2: 0.100 

C4: 0.049 

A1: 0.125 

A2: 0.875 

C5: 0.135 

A1: 0.875 

A2: 0.125 

C6: 0.110 

A1: 0.900 

A2: 0.100 

C7: 0.169 

A1: 0.833 

A2: 0.166 

C8: 0.109 

A1: 0.166 

A2: 0.833 

C9: 0.037 

A1: 0.250 

A2: 0.750 

   0.086 

   0.172 

   0.035 

   0.004 

   0.009 

   0.043 

   0.118 

   0.017 

   0.099 

   0.011 

   0.141 

   0.028 

   0.018 

   0.091 

   0.009 

   0.028 

   0.085 

   0.006 
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Sumant els valors de cada alternativa per a cada camí possible (criteris) obtenim 

els següents resultats: 

  

Alternativa 1: 0,597 punts.   

Alternativa 2: 0,403 punts. 

 

L’alternativa d’estructura metàl·lica guanya per una puntuació de 0,60 en front 

d’una de 0,40 que obté la solució prefabricada. Un dels factors més importants i 

que han condicionat que l’elecció fos més justa de l’esperat és la valoració 

econòmica que s’ha fet de cada una; l’autor creu que amb un millor anàlisi 

d’estimació econòmica l’alternativa escollida prendria major avantatge. 

 

6.  JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA. 

En el present projecte es buscava la major diafanitat possible i eren condicionants 

del disseny els 40 metres de llum entre pilars en secció transversal. Dintre de les  

naus resoltes amb estructura metàl·lica, una estructura en gelosia constitueix sens 

dubte la tipologia estructural més econòmica per salvar llums mitjanes i grans (a 

partir de 20-22 m). 

 

6.1.  Panel l  de Coberta:  

S’ha escollit executar la coberta amb panel Sandwich per la seves avantatges en 

quant a facilitat de muntatge i baix preu aconseguint un molt bon aïllament tèrmic i 

acústic.  

 

En aquest cas s’ha optat més pes a la qüestió econòmica i constructiva que no pas 

a l’estètica degut a que no és una coberta accessible ni tampoc vista, ja que 

quedarà en gran part amagada per les plaques prefabricades de façana.  

 

La coberta de panell Sandwich de 3 Grecas proposada (Grupo Panel Sandwich) és 

coberta Sandwich més utilitzada en l’entorn industrial. El seu baix cost i la seva alta 

resistència la qualifiquen com a coberta Sandwich idònia per a grans superfícies a 

cobrir i on el preu és el factor clau de decisió. 
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Il∙lustració32Imatge de tipus de panell escollit 

 

Esta formada per dues xapes d’acer prelacat galvanitzat amb 3 greques i perfilat, té 

una gran resistència, durabilitat i aïllament. El seu fàcil sistema de muntatge amb 

solapament facilita la seva col·locació, podent-se muntar fins a 600 m2 de panell de 

coberta de 3 greques al dia mitjançant 2 o 3 muntadors. El interior està format per 

poliuretà injectat de 40kg/m3 i un espessor mínim de 30mm, assegurant un 

aïllament tèrmic equivalent a més de 60cm de formigó. (per la solució de 40 mm de 

gruix escollida). 

 

La coberta de panell Sandwich de tres greques és el tipus de coberta més utilitzat 

en Europa històricament i en l’actualitat està essent substituïda per la coberta de 

Panel Sandwich amb tapajuntes. Però al ser més econòmica la solució amb 3 

greques sobretot per el sistema de muntatge que no necessita cap remat en la unió, 

segueix essent molt consumida en Espanya. 

 

Els fabricants recomanen aquests tipus de panell per a cobertes amb inclinació 

mínima del 7%i per superfícies superiors als 1.000m2, on el cost influeixi 

notablement en la decisió de compra.  

 

6.2.  Corretges:  

Són un element nombrós i s’ha de mirar de disposar el mínim de kg possible. Les 

solucions que donen millor resultats (menys kg) són maximitzar la separació i 

augmentar el perfil. És per això que s’ha optat per perfils laminats en calent de la 

sèrie IPE en front de corretges més lleugeres com podrien ser perfils en Z o C 

conformats en fred. 

 

En la mesura que sigui possible és recomanable una distribució regular i doble 

corretja en els careners i als extrems per a disposició de caneló. 
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6.3.  Gelosia  en front  de la  l l inda amb cantel l  var iable  

Una solució alternativa a l’ús de gelosia per al pòrtic, seria l’ús d’un perfil de cantell 

variable conformat amb xapa. Aquesta tipologia dona molts bons resultats al 

adaptar-se a la llei d’esforços i aprofitar molt el material. Per contra el cost 

d’execució és molt major ja que es requereix un taller especialitzat amb soldadura 

contínua amb robot.  

 

El muntatge és un altre inconvenient ja que requeriria l’ús de soldadura in situ la 

qual cosa s’ha intentat evitar al màxim en aquest projecte, donant prioritat sempre 

a les unions cargolades. 

 

6.4.  Esquema estructural  escol l i t  

Ja en l’anàlisi multicriteri s’ha introduït la idea que amb estructura metàl·lica 

podíem trobar una solució especialitzada, adaptant-nos molt més als condicionants 

del projecte que no pas amb la solució prefabricada que es basa en sistemes 

birecolzats. 

 

El primer que s’ha de fer alhora de plantejar el disseny és veure quines càrregues 

tindrem i quines capacitats resistents tindrà el terreny i per tant quines solucions de 

fonamentació es preveuen. 

 

6.4.1. Capac i ta t  de l  te r reny.  Encastament  o  reco lzament  

El terreny on executem la fonamentació té molt bona capacitat (>3,5kg/cm2) ja 

que de l’estudi geotècnic es dedueix que la millor solució és realitzar pous de 

cimentació d’uns 4m de profunditat per assolir l’estrat rocós. Així doncs la primera 

decisió és aprofitar aquesta alta capacitat resistent i el fet de tenir pous semi-

profunds per projectar unions rígides del pòrtic a la fonamentació. La unió rígida de 

les bases implica bàsicament que, a part d’axil, haurem de resistir flexió i també 

forces horitzontals. El primer aspecte es resol gràcies a la gran capacitat resistent i 

el segon gracies a tenir una solució semi-profunda que mobilitzaria molta empenta 

passiva per evitar desplaçaments horitzontals, a part de l’elevat pes que ens 

ajudaria en concepte de fricció. 
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Un cop tenim clar que podem materialitzar unions rígides, les quals ens donen 

esquemes resistents més favorables i amb major seguretat al vinclament, hem de 

plantejar-nos com és la unió pilar-gelosia, articulada o rígida, tant en els extrems 

com en els pilars entremitjos.  

 

6.4.2. Unió  de  les  ge los ies  a ls  p i l ars  ext rems.  R íg id  o  ar t i cu la t  

Al tenir encastats els pilars en la base podem permetre’ns unions articulades de la 

llinda al pilar sense tenir un mecanisme. El moment que rebrà el pilar i la base amb 

un esquema articulat provindria exclusivament de forces horitzontals de vent 

mentre que si la unió és rígida el pilar absorbeix part de la flexió que rep la llinda 

superior. Com que tenim alta capacitat resistent del terreny i ens podem permetre 

resistir fortes flexions, és una bona opció la unió rígida que, a més a més, ens 

aporta ductilitat al comportament conjunt i aporta molta rigidesa al pilar en front al 

vinclament ja que la gelosia és una llinda amb una rigidesa relativa molt superior a 

la del pilar. 

 

6.4.3. Unió  de  les  ge los ies  a l  p i la r  cent ra l .  R íg id  o  ar t i cu la t  

Si comencem simplificant molt l’esquema a sistemes de bigues veiem ja des d’un 

inici que l’esquema rígid (biga contínua) és el que millor reparteix esforços. En una 

primera fase podem suposar que els recolzaments extrems són pràcticament 

recolzaments articulats des del punt de vista de la gelosia ja que el pilar té molta 

menor rigidesa que la gran biga que és la gelosia.  

En aquest escenari, l’esquema de biga contínua porta a que el recolzament intermig 

es comporti com un encastament perfecte per simetria i s’obté un valor de moment 

flector de pl2/8. En el cas contrari cada tram és birecolzat i ambdós tenen un 

moment flector de pl2/8 en el punt mig de cada tram i zero en els recolzaments.  

 

 

Il∙lustració 33 Diagrames de moments en diferents esquemes, Prontuari Ensidesa 
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No solament el repartiment de la flexió és millor sinó que l’esquema continu és 

hiperestàtic i fa que tinguem capacitat de càlcul plàstic i per tant un esquema més 

segur. Alhora els nusos rígids aporten molta més ductilitat al comportament conjunt. 

 

 

 

 

Il∙lustració 34 Diferents esquemes a comparar. 

Altres ventatges que presenta el primer esquema respecte al segon son: 

 

- Menor deformacions verticals 

- Menors deformacions horitzontals 

- Major hiperestatisme 

- Major ductilitat del conjunt 

- Millor repartiment dels moments 

- Millor treball en front de càrregues no simètriques 

- Pilars més barats 

 

Un dels inconvenients, o bé aspecte a considerar, és l’inversió de la llei de moments 

que en trams de la gelosia propers al recolzament central tindrem compressió en el 

cordó inferior i tracció en el cordó superior. 

 

Això requereix arriostrar els dos plans. El pla superior sempre s’arriostra aprofitant 

les alineacions de corretges i materialitzant bigues contravent en la coberta. En 

aquest cas haurem d’arriostrar també el cordó inferior. Aquesta necessitat la 

tindriem de la mateixa forma per evitar vinclament d’aquest cordó davant la 

inversió de càrrega deguda a la succió de vent que, en solucions tant lleugeres com 

aquesta és inevitable. 

 

 

 

 

 

 

Vs.

Il∙lustració 35Diagrama d’esforços axils davant d’estat de càrrega vertical. Digrames obtinguts amb SAP2000 
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6.5.  Just i f icació  de l ’ús  de perf i ls  tubulars  en la  

gelosia  

El disseny de la gelosia mitjançant perfils tubulars ha estat possible gràcies a la 

documentació tècnica que elabora el ICT (Instituto para la Construcción Tubular) 

que facilita el disseny i càlcul d’aquestes estructures no tant convencionals com 

altres en el projecte de naus industrials.  

El disseny de qualsevol estructura ha de satisfer de la manera més econòmica 

possible les necessitats del client. Una de las exigències més habituals que se solen 

plantejar fa referència a l’espai útil de l’edifici, per al que es busca sempre la major 

diafanitat possible.  

 

Aquesta exigència obliga, en la major part dels casos, a salvar llums importants 

sense utilitzar suports intermedis. En aquests casos, la millor solució l’ofereixen les 

estructures en gelosia, inclús en ocasions, per a llums grans o molt grans, pot 

arribar a constituir l’única solució viable, idea que ja s’ha plantejat anteriorment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una estructura en gelosia constitueix sens dubte la tipologia estructural més 

econòmica per salvar llums mitjanes i grans (a partir de 20-22 m). Solucions 

estructurals d’aquest tipus, planes i en multiplà, poden trobar-se habitualment a:  

Il∙lustració37: Exemples d’estructures en gelosia 

Il∙lustració 36 Diagrama d’esforços flectors davant d’estat de càrrega vertical. Digrames obtinguts amb SAP2000 
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- Instal·lacions esportives  

- Centres comercials  

- Edificis industrials  

- Oficines  

- Sales d’exposició …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprendre el disseny i càlcul d’una estructura en gelosia sota criteris d’economia, 

requereix considerar des de la concepció de la mateixa, tots i cadascun dels 

aspectes que constitueixen el cost final de la seva execució, això és: 

 

- Reducció de costos: 

- Disseny (Detalls constructius)  

- Cimentació, Fabricació, Transport, Materials, Protecció, Muntatge 

- Manteniment 

- Augment d’ingressos: 

- Valor residual 

 

Consideracions com:  

 

- Quin material estructural és el més adequat?  

- Quina tipologia estructural en acer permet la consecució de l’objectiu?  

- Quin perfil estructural s’adequa millor al comportament en càrrega d’una 

gelosia?  

 

conduiran a afirmar de forma concloent, que la solució econòmica a les exigències 

de diafanitat en llums mitjanes i grans passa necessàriament per dissenys 

estructurals en GELOSIA resolta mitjançant PERFILS TUBULARS D’ACER. 

Il∙lustració38: Mésexemplesd’estructures en gelosia 
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No obstant, un disseny geomètric deficient d’aquestes gelosies i/o un càlcul basat 

en el model tradicional, utilitzat en estructures metàl·liques resoltes amb Perfils 

Oberts Laminats en Calent, poden fer anar en orris el nostre objectius principal.  

 

Sota aquestes premisses, convé analitzar punt a punt els avantatges que la solució 

proposada ens brinda a l’hora d’aconseguir l’objectiu principal: Obtenir la solució 

més rentable per a la llum proposada al projecte. 

 

6.5.1. L ’Acer  

- Genera estructures segures i duradores.  

- Aporta un millor comportament davant de sisme.  

- Resol grans llums aportant diafanitat.  

- Aconsegueix un major grau de prefabricació i industrialització.  

- Admet major nivell de precisió en fabricació i muntatge.  

- Redueix notablement els terminis de construcció.  

- Aporta adaptabilitat i flexibilitat als dissenys.  

- Facilita la modificació posterior de l’estructura.  

- Facilita el desmuntatge i reutilització. Alt valor residual.  

- Aconsegueix cotes de sostenibilitat òptimes. 100% reciclable.  

 

6.5.2. La Ge los ia  

- És la solució que permet cobrir les llums més grans.  

- Constitueix la solució més econòmica a partir de 22 m de llum.  

- Constitueix la tipologia estructural més lleugera i diàfana. 

- Permet la integració de les instal·lacions auxiliars en l’estructura.  

- Els seus elements treballen únicament a tracció o a compressió.  

 

6.5.3. E l  Per f i l  Tubu lar  

- Constitueix el perfil de major resistència al vinclament, ideal per tant per a 

elements sotmesos a esforços de contracció. 

- Permet la utilització d’elements més llargs en les gelosies.  

- Redueix el nombre d’unions.  
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- Permet la realització d’unions directes (sense rigiditzadors ni cartel·les), 

simplificant notablement la seva fabricació.  

- Augmenta la diafanitat de l’estructura en gelosia.  

- Dota a la gelosia de gran estabilitat, el que facilita la seva manipulació i 

transport.  

- Genera gelosies molt lleugeres i resistents.  

- Oposa major resistència al foc (menor factor de forma).  

- Presenta menor superfície exterior a protegir.  

- Redueix els costos de fabricació, protecció, transport i muntatge de la 

gelosia.  

- Aporta a la gelosia un apreciable valor estètic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.4. Geometr ia  

Tradicionalment, les estructures planes en gelosia s’han dissenyat adaptant la seva 

geometria al diagrama de moments flectors suportat, buscant com a objectiu 

l’optimització dels materials. Avui en dia és ben sabut que, en la majoria de casos, 

son els costos de mà d’obra, presents en major o menor grau en totes les fases de 

la construcció de l’Estructura, el factor més influent en el cost global de la mateixa.  

 

Per això i en general, la gelosia més econòmica és aquella que presenta una 

geometria amb cordons paral·lels i el major nombre de barres de farciment entre 

ells. La conseqüència és: diagonals d’igual longitud i amb el mateix angle 

d’encontre amb els cordons, a més d’un menor nombre d’unions (nusos) a executar.  

Il∙lustració39: Perfils tubulars rectangulars 
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6.5.5. T ipo log ia  de les  un ions  

Un dels components del cost global d’una Estructura amb major incidència de la mà 

d’obra és la fabricació. Per tant, contribuir a la seva minoració en una gelosia, 

passarà no només per la reducció del nombre de nusos, del nombre de diagonals, 

d’igualar la seva longitud i angle d’encontre, ..., també serà necessari dissenyar 

unions el més senzilles possible que facilitin l’execució en taller. 

Tot això passa necessàriament per utilitzar:  

 

- Perfils tipus “RHS” (RectagularHollowSection – perfils tubulars quadrats i 

rectangulars) en cordons i diagonals. Talls plans.  

- Unions directes soldades amb espaiament. Un únic tall. 

 

Un altre tipus de perfil tubular i/o tipologia d’unió, probablement reduirà el capítol 

de material però incrementarà sens dubte els costs de costos de fabricació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il∙lustració 40: Detall de unió amb espaiamanent, perfils amb tall pla 

6.5.6. Ut i l i t zac ió  de  per f i l s  tubu la rs  en la  ge los ia:  

A nivell econòmic: si es fa un dimensionament ben fet es pot optimitzar el 

dimensionament dels perfils. Té menor superfície exterior i per tant estalvi en 

pintura. Millor condicions en front a incendi.  El preu del material és una mica més 

car però amb un bon disseny que permeti inclinació baixa de la disposició de les 

diagonals i una bona relació llum - cantell amb poques unions acaba sent una 

solució més econòmica. A nivell estètic és molt millor i més net. 
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A nivell estructural, ens permet afinar més el càlcul a vinclament. Segons Eurocodi 

3, part 1-1, es pot calcular amb 0.9  per als cordons en punts arriostrats i 

0.75  (en comptes de 1) per les diagonals. Si a més a més s’utilitzen materials 

conformats en fred la curva de vinclament aplicable passa a ser la b en comptes de 

la c. (la a si els perfils són conformats en calent).  

 

La solució adoptada, seguint les recomanacions de la ICT - Guía de Diseño para 

estructuras en celosía resueltas con perfiles tubulares de acero combinant cordons 

amb major límit elàstic que les diagonals dóna ductilitat a les unions fent que el 

esquema estructural de nusos articulats sigui més creïble. Això afecta no sols al 

càlcul sinó també al bon treball dels nusos davant altes càrregues.  

 

6.6.  Just i f icació  del  tancament prefabr icat  

Si bé tota la nau es resol amb estructura metàl·lica, pel que fa als tancaments de la 

nau s’ha optat per utilitzar panells de formigó prefabricat en comptes d’altres 

solucions com podrien ser panell de xapa metàl·lica. 

 

Algunes dels aventatges que el projectista ha considerat són: 

 

- Preu molt menor: Actualment existeix un alt stock de plaques 

prefabricades que fan que l’utilització d’aquests elements estigui  un nivell 

de cost molt baix degut a la situació econòmica actual.  

 

- Facilitat de muntatge: Les plaques són autoportants i resisteixen els 

esforços de la pressió de vent horitzontals. Només requereixen ser 

recolzades en corretges o pilars de façana i la seva sustentació és el 

recolzament sobre la riostra que s’ha projectat en la fonamentació. El 

muntatge és per tant molt simple i redueix costos i terminis. 

 

- Esquema estructural: Com hem comentat aquestes plaques es suporten 

mitjançant el recolzament sobre les riostres mentre que una façana de xapa 

aniria suportada per els pilars i corretges de façana. Aquí s’ha preferit no 

sobrecarregar més els elements estructurals i aprofitar les riostres que en 

qualsevol manera haguéssim projectat per al bon lligat de la fonamentació i 

absorció de càrregues verticals.  
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Per altra banda, l’ús de placa prefabricada i no xapa metàl·lica fa que les 

corretges de façana no necessitin arriostrament ja que aquestes van fixades 

a placa amb la qual cosa s’impossibilita la flexió de les mateixes en el pla 

vertical i per tant el vinclament. 

- Impactes: l’ús de plaques prefabricades fa que no tinguem problemes 

davant de possibles impactes dels camions o maquinària mentre que amb 

xapa hauríem de reposar parts del panell ja que aquests s’abonyegarien 

fàcilment. 

 

- Estètica: Està clar que les façanes, els tancaments de la nau és la part 

visible de l’obra i el que té més importància estètica de tota la nau. Aquest 

és un aspecte subjectiu que ha vindre donat per el criteri de la promotora. 

L’opinió del projectista és que és claríssimament més estètic l’ús de plaques 

prefabricades de formigó que a més a més en el projecte es contempla que 

siguin pintades. 

 

- Vandalisme: És evident que l’ús de les plaques prefabricades doten a la 

nau d’una seguretat molt major que l’ús de xapa davant de possibles 

robatoris i vandalisme. 

 

- Manteniment: Pràcticament no requereix manteniment, la freqüència de la 

revisió de les fixacions és menor que la que requereixen els tancaments en 

xapa. Cal considerar però el repintat i neteja de les plaques. 
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1.  OBJECTE D'AQUEST ESTUDI 

Aquest Estudi de Seguretat i salut estableix durant l’execució d'aquesta obra, les 

previsions respecte a prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així 

com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors, i la seva 

redacció s’adapta al contingut del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’Octubre i, més 

concretament a allò indicat a l’article 5 d’aquest Reial Decret. 

 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per a dur a 

terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals 

concretades en la redacció del preceptiu Pla de Seguretat i Salut.  
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2.  CARACTERISTIQUES DE L'OBRA 

2.1  Situació 

La nau industrial projectada estarà ubicada, segons s’indica al corresponent plànol 

de situació i emplaçament, en les parcel·la 67, 68 i 69 del P.I. “Illa Sud” situada en 

el T.M. de Sallent i amb accés a l’autovia C-16 i a la carretera de Cabrianes. 

 

Informació més extensa sobre les connexions a les xarxes viàries es troba en 

l’annex d’estudi d’alternatives i justificació de la solució de la memòria del projecte 

constructui. 

 

Il∙lustració 1 – Situació Poligons Industrials  al T.M. de Sallent 
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2.2  Descr ipció  de l ’obra 

L’àmbit d’actuació està situat en les parcel·les 67, 68 i 69 que es troben en el 

Polígon Industrial Illa Sud entre la carretera d’accés a la Autovia des de Cabrianes i 

el Carrer Tomàs Viladomiu. 

 

L’objectiu del present projecte és establir els paràmetres relatius a la configuració 

general d’una nau industrial destinada al magatzem logístic de mercaderia 

empaquetada amb sistema de pelleteria europeu estàndard.  

 

L’abast del projecte és la totalitat de l’obra civil per la construcció de la nau 

industrial en el solar del polígon industrial en qüestió que ja està urbanitzat. 

S’inclou el disseny i el càlcul dels elements constructius definitoris de la nau 

industrial així com l’estructura metàl·lica, els tancaments, la coberta, el paviment, 

la fonamentació, el drenatge i la xarxa d’aigües pluvials i sanejament.  

 

No es contempla en el present projecte constructiu, el projecte d’activitats ni el 

projecte instal·lacions necessaris per obtenir la llicència d’activitats així com 

llicència ambiental. 

 

Les obres de construcció de la nau industrial han de contemplar els moviments de 

terres, adequació del terreny per a l’esplanada, els murs de contenció, els 

fonaments, la pavimentació, la xarxa de sanejament d’aigües residuals, drenatge i 

recollida de pluvials, l’estructura metàl·lica, la coberta, els tancaments de la nau i 

els perimetrals de la parcel·la, la serralleria com ara els molls de càrrega i portes 

d’accés. 

 

El terreny actual del solar té una superfície amb poca pendent que va des de la cota 

relativa 98,00 m a la 102,00 m en direcció sud-nord. S’anivellarà a la cota relativa 

100,00 m i s’executaran accessos amb pendents de com a màxim 5% per deixar la 

nau i els passos circumdants a la mateixa altura. El tancament de la parcel·la es 

resol amb murs que salven els desnivells i asseguren un sòcol de com a mínim 

60cm per sobre de qualsevol rasant (interior/exterior) seguidament d’una tanca 

metàl·lica de simple torsió que assoleix la cota mínima de 1,80 relativa a l’altura 

màxima del les dues rasants, interior i exterior.  
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La nau es pot accedir des de dos carrers, l’accés de l’autovia i el carrer Tomàs 

Viladomiu. L’accés Sud (accés a autovia) està pensat bàsicament per a l’entrada i 

sortida dels camions que operaran en la nau. Aquest accés, mitjançant 2 portes de 

13 metres corredores automàtiques donen accés amb un pendent de 2% als molls 

de càrrega que salven el desnivell de 1,20 metres fins la rasant interior de la nau 

de tal manera que els camions poden operar de la forma més eficient. Els accessos 

des del carrer Tomàs Viladomiu són per l’accés dels vehicles privats dels 

treballadors o clients i l’accés de furgonetes per a la distribució de paquets; en la 

l’extrem nord d’aquest carrer hi ha una sortida per als camions provinents de la via 

de circumval·lació al voltant de la nau. Les portes d’accés de vehicles a la nau són 

de 4,0x4,0m de tipus Sandwich amb peatonal integrada. Les d’accés principal 

frontals són d’alumini amb vidre de doble fulla de 2,0m totals d’amplada. 

  

La nau té 80,50 metres d’amplada i 95 metres de profunditat; l’altura lliure 

requerida per a l’activitat son 9 metres sobre rasant. L’estructura de la nau és 

metàl·lica i es resol mitjançant pòrtics amb gelosies separats cada 8,5 metres en 

direcció longitudinal que proporcionen una llum entre pilars de 40 + 40 metres 

dotant-la d’una gran diafanitat. El tancament de la nau és mitjançant plaques de 

formigó prefabricat i la coberta és resol amb panell Sandwich i lluernaris de 

policarbonat de 1,20 m d’ample sustentats sobre un sistema de corretges amb 

perfils laminats d’acer.  

 

El paviment interior i exterior de la nau és de 21 cm de formigó i es projecta sobre 

una base de 20 cm de tot-ú. L’esplanada es realitza anivellant i tractant les terres 

pròpies del terreny que han estat classificades com a material adequat. 

 

La fonamentació és semi-profunda mitjançant sabates superficials que es recolzen 

en pous de formigó en massa fins arribar a l’estrat fort del terreny que és roca i es 

troba a uns 4,00 m de profunditat, en mitjana, sota la rasant d’acabat.  
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2 .1.  Unitats  construct ives que composen l ’obra 

Les principals activitats constructives a desenvolupar que es tindran en compte per 

avaluar riscos i determinar les mesures de seguretat necessàries, seran les 

següents: 

 

‐ Neteja i esbrossada dels terrenys. 

‐ Moviment de terres per a l’obtenció de les cotes de rasant. 

‐ Excavació en roca 

‐ Col·locació de la capa de subbase.  

‐ Demolició de paviments. 

‐ Col·locació de paviment vorera, vorades, rigola, panot. 

‐ Reparació de paviment amb asfalt en fred. 

‐ Execució de Paviments de formigó 

‐ Execució de la xarxa de clavegueram. 

‐ Muntatge d’estructura metàl·lica. Operacions de soldadura i cargolament.  

‐ Muntatge de plaques prefabricades de formigó. 

‐ Execució de fonaments 

‐ Execució de Murs. 

‐ Rases per a instal·lacions. 

‐ Instal·lació de serveis. 
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2.2.  Interferències amb serveis  afectats  

2.2.1. Xarxa de c lavegueram d ’a igües  res idua ls  i  p luv ia ls  

La xarxa general de sanejament en el carrer es grafia en els plànols i en esquema 

està formada per una conducció de diàmetre 630 de polietilè d’alta densitat situada 

al llarg del carrer Tomàs Viladomiu que després es ramifica i té un ramal que baixa 

per la carretera d’accés a l’Autovia. La xarxa projectada en la parcel·la recull les 

aigües de la coberta i del pati dividies de forma equitativa en quatre xarxes 

diferents que connecten en respectius pous d’aquesta xarxa existent. Al mateix 

temps es projecte un ramal de sortida d’aigües residuals des de l’interior de la nau 

fins a una de les connexions al col·lector general on arriba un ramal de pluvials. Al 

no existir actualment xarxa separativa en el polígon s’ha connectat les dues xarxes 

a la xarxa unitària existent al carrer amb la previsió de poder-se separar en un 

futur tal i com exigeix el CTE.  

 

2.2.2. Estac ió  T rans formadora en la  Parce l · la .  

La estació transformadora situada al mig de la parcel·la en el seu extrem Est és 

d’obra i de tipus aeri. La seva situació es determina en el plànol. Es preveu una 

possible reconstrucció de la mateixa a la nova rasant projectada interior a la 

parcel·la. Aquesta operació pot requerir allargament d’alguna conducció fins la nova 

posició que es projecta pràcticament a la mateixa situació. 

 

2.2.3. Serve is  Ex is tents  a l  Carrer  

S’ha marcat sobre el plànol de serveis existents les arquetes i/o registres de serveis 

detectables visualment. Es preveu realitzar un total de 7 cates per tal de no afectar 

els serveis al connectar la xarxa de sanejament i pluvials.  

 

Es preveu la construcció de dues arquetes prop de la vorera que connectin diferents 

canalitzacions des de dintre la nau com a previsió de possibles serveis a instal·lar 

necessaris per a la futura activitat.  
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Alhora de realitzar les connexions del sanejament a la xarxa general del carrer es 

demolirà una franja de paviment existent i vorera (panot, rigola, vorada, etc..) 

alhora que es demoliran franges de panot, vorada i rigola davant de les noves 

portes d’accés per executar-hi un gual i un paviment de llambordes resistent al pas 

de vehicles pesats (>3.5 tn). Aquestes operacions s’ha estipulat que siguin dutes a 

terme amb mitjans manuals i petita maquinària per tal d’evitar afectacions a les 

xarxes detectades que passen pel carrer de les quals no se’n sap la ubicació exacta 

ni se’n té plànols a dia d’avui.  

 

Per tal de minimitzar afectacions s’ha programat tal operació en dues fases, 

primerament en el carrer d’accés a l’autovia, que se’n tallarà la circulació en un 

carril i es disposarà d’operaris per a regular el trànsit, i en una segona fase i quant 

aquest primer estigui totalment reposat, es procedirà en el carrer Tomàs Viladomiu. 

S’ha previst l’execució de 7 cates per localitzar els serveis i evitar afectacions; 

alhora caldrà fer ús de petita maquinària d’obra per fer aquestes demolicions de 

petita extensió per evitar problemes amb els serveis existents. 

 

2.2.4. Demol i c ió  de  pav iments  

Tal i com s’ha dit hi ha previst canviar el paviment existent davant dels accessos 

projectats per a vehicles i construir-hi guals i paviment de llambordes resistents al 

pas de vehicles pesats (>3,5tn). S’aprofitarà les operacions de connexió de les 

xarxes residual i pluvials al carrer per demolir no sols la part de vorera i altres 

elements de vialitat (rigola, vorada, panot, ...) per on passarà la xarxa sinó també 

les franges davant de les portes per fer la reposició dels paviments al mateix temps 

i en dues fases com s’ha remarcat: primer la carretera d’Accés a l’Autovia i en 

segon lloc el carrer Tomàs Viladomiu. 

 

2.2.5. Afectac ió  a l  t ràns i t .  

L’afectació al trànsit és preveu mínima. Els carrers circumdants són amples, dos 

carrils de 3,5 m, però que a més disposen de carrils dos d’aparcament lateral de 5 

metres cada un que poden ser utilitzats per a la circulació en el moment d’obrir 

rasa per fer connexions en el carrer.  
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La circulació en aquesta via és pràcticament d’ús exclusiu de personal treballant en 

el polígon així com camions i vehicles comercials i, per tant, no és una via amb 

massa intensitat de trànsit.  

 

Pel que fa al pas de peatons per la vorera cal dir que és pràcticament inexistent ja 

que la vorera circumdant a la nau projectada només condueix a l’accés de la nostra 

nau i no té continuïtat en l’accés a l’autovia.  

 

Amb tot, és preveu suficient una bona senyalització i avís als serveis municipals del 

tall d’un carril amb la conseqüent habilitació del carril extra d’aparcament, deixant 

per part de l’empresa constructora dos operaris fixes regulant el trànsit en el carrer 

mentre durin les operacions i no es preveuen necessàries desviacions per altres 

accessos.  

 

Es programen les operacions de demolició, connexió , reposició i execució de nou 

paviment en dues fases, una primera per a la Carretera d’accés a l’Autovia, i un cop 

acabada aquesta, una altra en el Carrer Tomàs Viladomiu tal i com es pot veure en 

l’annex de planificació. 

 

2.3.  Termini  d ’execució 

La previsió és de 9 mesos naturals amb inici previst per dilluns 2 de Setembre de 

2013 i finalització dimarts 4 de juny de 2014. Amb un total de 188 dies de treball. 

 

Dates a remarcar segons previsió: 

 

‐ Dimarts 7 de gener de 2014: Tall de circulació en un carril del carrer d’accés 

a l’autovia. 

‐ Dimecres 22 de gener de 2014: Reobertura al transit amb normalitat en el 

carrer d’accés a l’autovia. 

‐ Dimecres 22 de gener de 2014: Tall de circulació en un carril del carrer 

Tomàs Viladomiu.  

‐ Dimarts 11 de febrer de 2014: Reobertura al trànsit amb normalitat en el 

carrer Tomas Viladomiu. 
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2 .4.  Nombre de trebal ladors 

Es preveu que l’equip de l’empresa constructora contractada es composi per dos 

equips permanents d’obra d’uns 10 Treballadors: un cap d’obra, un encarregat, dos 

oficials de primera, un oficial de segona, dos peons/manobres i tres maquinistes. 

 

Alhora, donat el caràcter de l’obra i les unitats que la composen es preveuen com a 

equips externs: 

 

‐ Topògrafs. 

‐ Equip moviment terres, demolicions, transport abocador. 

‐ Encofradors. 

‐ Equip de taller d’estructura metàl·lica. 

‐ Equip de taller de fusteria d’alumini. 

‐ Instal·ladors de molls de carrega i portes seccionals. 

‐ Muntatge estructura metàl·lica (grua). 

‐ Muntatge de l’estructura prefabricada (grua). 

‐ Equip de pavimentació. 

‐ Instal·ladors i empreses gestores d’aigua, de telecomunicacions i 

d’electricitat. 

 

Es preveu una mitjana de DOTZE obrers treballant en l’obra al llarg de tota la 

construcció però tenint en compte que es pot arribar a tenir fins a VINT persones 

en vàries ocasions durant les diferents fases de l’obra. 

 

2.5.  Pressupostos 

El pressupost queda definit en el document núm.4 del present Annex.  
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2.6.  Coordinador en matèr ia  de seguretat  i  sa lut .  

El present projecte ha estat íntegrament redactat per l’enginyer de Camins Canals i 

Ports Miquel Santasusana Isach, per la qual cosa, segons l’art. 3.1 del Reial Decret 

1627/97, no cal designar-ne, assumint les seves funcions el Tècnic Director del 

Projecte executiu. 

 

2.7.  Riscos previs ib les  i  equips a  emprar  

Seguidament es consideren els principals riscos que es poden produir en les 

diferents etapes de l'obra. 

2.7.1. Cons iderac ions  genera ls  

En tot moment estaran tancats i senyalitzats tots els possibles accessos per tal 

d’evitar possibles accidents nocturns a persones alienes a l’obra que hi poguessin 

accedir.  

 

A les entrades de l’obra s’hi col·locaran en lloc ben visible l’avís de zona d’obres, 

així com els cartells de seguretat adients (obligatorietat de casc, prohibició d’accés 

a persones alienes a l’obra, etc). 

 

Els pous, rases i, en general, les depressions a diferent nivell de certa consideració, 

estaran permanentment senyalitades i protegides per a evitar caigudes que puguin 

comportar accidents greus. 

 

Es preveu deixar pous, arquetes i reixes executats i amb el bastiment instal·lat però 

sense la col·locació de les tapes i reixes fins després de la pavimentació. És per això 

que caldrà mantenir senyalitzats i ballats els forats en l’àmbit de treball de personal 

i maquinària. Pel que fa a reixes que poden tallar longitudinalment un pas de l’obra 

es taparan provisionalment amb xapes d’acer per habilitar-hi el pas. 

 

L’operació de canalització de pluvials, sanejament i instal·lacions es preveu que es 

faci per trams i que al mateix temps que s’obre la rasa s’instal·li la canalització i 

immediatament després es rebleixi i es tapi per habilitar el pas. 
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2.7.2. Equ ips  i  r i scos  prev is tos  per  a  les  d i ferents  ac t iv i ta t s  a  

cons iderar .  

Activitat:  Excavació de terres per a desmunt. 

 

Treballs inclosos Equips a emprar 

1.- Excavació de terres. Retroexcavadora en terreny normal, i 

equipada amb martell per a terreny rocós. 

2..- Càrrega i transport de terres. Retroexcavadora i camions. 

 

Riscos previsibles 
Proteccions 

Individuals Col·lectives 

1.- Atrapaments. 

     Caiguda d’objectes. 

     Caigudes a diferent nivell. 

 

Casc. 

Veure fitxa prevenció. 

Neteja de l’obra. 

Veure fitxa prevenció 

3.- Atropellament per maquinària i 

vehicles. 

     Caiguda d’objectes 

     Bolcaments. 

 

 

Casc 

Veure fitxa prevenció. 

 

 

Veure fitxa prevenció 
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Activitat:  Formació de terraplens. 

 

Treballs inclosos Equips a emprar 

1.- Aportació de terres. Camions. Tragelles. 

2.- Estesa de les terres Pala carregadora. 

3.- Compactació de terres. Picó vibrant autoportant. 

 

Riscos previsibles 
Proteccions 

Individuals Col·lectives 

1.- Atropellament per vehicles. 

     Caiguda d’objectes. 

     Bolcaments. 

 

Casc. 

 

Veure fitxa prevenció. 

 

Veure fitxa prevenció. 

2.- Atropellaments per maquinària 

     Bolcaments 

 Veure fitxa de prevenció 

Veure fitxa de prevenció 

3.- Atropellament per maquinària.  Veure fitxa prevenció. 
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Activitat:  Excavació de terres per a formació de rases i pous. 

 

Treballs inclosos Equips a emprar 

1.- Excavació de terres. Retroexcavadora en terreny normal, i 

equipada amb martell per a terreny rocós. 

Manual quan afecti a voreres amb serveis en 

funcionament. 

2..- Càrrega i transport de terres. Retroexcavadora i camions. 

 

Riscos previsibles 
Proteccions 

Individuals Col·lectives 

1.- Atrapaments. 

     Caiguda d’objectes. 

     Caigudes a diferent nivell. 

     Ferides en peus i mans. 

 

Casc. 

 

Plantilles i guants. 

Veure fitxa prevenció. 

Neteja de l’obra. 

Veure fitxa prevenció. 

3.- Atropellament per maquinària i 

vehicles.  

      Caiguda d’objectes. 

 

 

Casc 

Veure fitxa prevenció. 
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Activitat:  Reblert de rases. 

 

Treballs inclosos Equips a emprar 

1.- Aportació de terres. Camions o dumpers. 

2..- Estesa de material per capes. Retroexcavadora i manobre. 

3.- Compactació de terres. Manobre amb placa vibrant. 

 

Riscos previsibles 
Proteccions 

Individuals Col·lectives 

1.- Atropellaments.  Veure fitxa prevenció. 

2 i 3 .- Atrapaments. 

           Caiguda d’objectes. 

           Caigudes a diferent nivell. 

           Ferides en peus i mans. 

 

Casc. 

 

Plantilles i guants. 

Veure fitxa prevenció. 

 

Veure fitxa prevenció. 
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Activitat:  Col·locació de les canonades de polietilè per a clavegueram. 

  

Treballs inclosos Equips a emprar 

1.- Repàs i compactació del sòl de la rasa. Manual per al repàs i amb placa vibrant per a 

la compactació. 

2..- Col·locació de solera de formigó. Camió-formigonera i dos operaris. 

3.- Col·locació de canonada de polietilè. Camió-grua i tres operaris. 

4.- Reblert de sorra Retroexcavadora i dos operaris 

5.- Anellat Manual. 

 

Riscos previsibles 
Proteccions 

Individuals Col·lectives 

Atrapaments. 

Caiguda d’objectes. 

Caigudes a diferent nivell. 

Ferides en peus i mans. 

Bolcaments 

Esquitxades de formigó 

Dermatosis 

 

Casc. 

 

Plantilles i guants. 

 

Ulleres 

Guants 

Veure fitxa prevenció. 

 

Veure fitxa prevenció. 

 

Veure fitxa de prevenció 
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Activitat:  Execució de pous de registre. 

 

Treballs inclosos Equips a emprar 

1.- Execució de la solera de formigó. Manual, amb equip de transport mecànic per a 

aportació de materials. 

 

2..- Construcció de parets ceràmiques. 

3.- Col.locació d’anells i con reductor 

prefabricats 

4.- Col·locació bastiment i tapa de fosa 

dúctil. 

 

Riscos previsibles 
Proteccions 

Individuals Col·lectives 

1.- Esquitxades de formigó. 

     Dermatosis 

Ulleres. 

Guants. 

 

1,2 i 3 .- Atrapaments. 

           Caiguda d’objectes. 

           Caigudes a diferent nivell. 

           Ferides en peus i mans. 

 

Casc. 

 

Plantilles i guants. 

Veure fitxa prevenció. 

 

Veure fitxa prevenció. 

4.- Atropellament per maquinària i 

vehicles. 

     Aixafament de dits. 

 

 

Guants. 

Veure fitxa prevenció. 
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Activitat:  Execució de petites obres de drenatge superficial (embornals, reixes 

interceptores) 

 

Treballs inclosos Equips a emprar 

1.- Execució de la solera de formigó. Manual, amb equip de transport mecànic per a 

aportació de materials. 

 

2..- Construcció de parets ceràmiques. 

3.- Col·locació bastiment i reixes de fosa 

dúctil. 

 

Riscos previsibles 
Proteccions 

Individuals Col·lectives 

1.- Esquitxades de formigó. 

     Dermatosis 

Ulleres. 

Guants. 

 

1 i 2.-  Caigudes a diferent nivell. 

           Ferides en peus i mans. 

 

Plantilles i guants. 

Veure fitxa prevenció. 

 

3.- Atropellament per maquinària i 

vehicles. 

     Aixafament de dits. 

 

 

Guants. 

Veure fitxa prevenció. 
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Activitat:  Col·locació de vorades sobre formigó per a l’encintat de voreres. 

  

Treballs inclosos Equips a emprar 

1.- Estesa de la base de formigó. Camió formigonera i equip manual. 

2.- Col·locació de vorades. Manual. 

 

Riscos previsibles 
Proteccions 

Individuals Col·lectives 

1.- Esquitxades de formigó. 

     Dermatosis. 

2.- Ferides a mans i peus. 

Ulleres 

Guants. 

Guants i botes. 
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Activitat:  Col·locació de rigola sobre base de formigó. 

  

Treballs inclosos Equips a emprar 

1.- Encofrat de la base. Manual. 

2.- Formigonat de la base. Camió-formigonera i equip manual. 

3.- Col·locació de rigola. Manual. 

4.- Beurada Manual. 

 

Riscos previsibles 
Proteccions 

Individuals Col·lectives 

Ferides en peus i mans 

Esquitxades de formigó. 

Dermatosis. 

Guants i botes 

Ulleres. 

Guants 
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Activitat:  Estesa de capes granulars en formació de ferms. 

 

Treballs inclosos Equips a emprar 

1.- Aportació i estesa del material. Camions per a l’aportació, pala per a l’estesa. 

2.- Anivellament del material. Motoanivelladora. 

3.- Compactació del material. Picó vibrant autopropulsat. 

 

Riscos previsibles 
Proteccions 

Individuals Col·lectives 

Atropellaments per vehicles. 

Atropellament per maquinària. 

 Veure fitxa prevenció 
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Activitat:  Estesa de capes d’aglomerat en fred. 

 

Treballs inclosos Equips a emprar 

1.- Neteja del suport. Escombradora mecànica. 

2..- Reg bituminós. Especialitzat: camió-cuba i equip de reg; 

estenedora amb regle vibrant, picó vibrant, 

picó de pneumàtics i camions per al 

subministrament de l’aglomerat. 

3.- Aportació, estesa i compactació 

d’aglomerat. 

 

Riscos previsibles 
Proteccions 

Individuals Col·lectives 

2 i 3.- Esquitxades als ulls. 

          Inhalació de gasos. 

Ulleres anti-impactes 

 

 

 

3.- Atropellaments. 

     Cremades. 

 

Guants. 

Veure fitxa prevenció. 
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Activitat:  Muntatge d’estructura metàl·lica. 

 

Treballs inclosos Equips a emprar 

1.- Cargolament d’unions en obra Equip de fixació de cargols, aplicació de 

resines. 

2.- Soldadura d’elements auxiliars Equip de soldadura. 

3.- Elevació de bigues, gelosies, pilars Grua. 

4.- Col·locació i ensamblatge Arnesos i cables de vida 

 

Riscos previsibles 
Proteccions 

Individuals Col·lectives 

1 i 2.- Ferides en peus i mans Guants i botes  

2.- Cremades. 

     Dany a la vista 

Roba ignífuga  

Ulleres de soldar 

 

3 i 4.- Caigudes a diferent nivell. 

      

     Caiguda d’objectes. 

     Ferides en peus i mans. 

     Aixafament de dits. 

Arnessos  

 

Casc. 

Plantilles i guants. 

Guants. 

Cable de vida, xarxes 

de protecció 
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Activitat:  Execució de la coberta. 

 

Treballs inclosos Equips a emprar 

1.- Cargolament d’unions en obra Equip de fixació de cargols, aplicació de 

resines. 

2.- Elevació de bigues, panells Grua. 

3.- Col·locació i ensamblatge Arnessos i cables de vida 

4.- Remats, retalls, doblecs i soldadura 

d’elements auxiliars en unions. 

Eines de tall i serralleria. Equip de soldadura. 

 

Riscos previsibles 
Proteccions 

Individuals Col·lectives 

1 i 4.- Ferides en peus i mans Guants i botes  

2 i 3.- Caigudes a diferent nivell. 

      

     Caiguda d’objectes. 

     Ferides en peus i mans. 

     Aixafament de dits. 

Arnessos  

 

Casc. 

Plantilles i guants. 

Guants. 

Cable de vida, xarxes 

de protecció 

 

 

4.- Cremades. 

      Dany a la vista 

Roba ignífuga  

Ulleres de soldar 
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Activitat:  Cablejat per a xarxa elèctrica i telecomunicacions. 

 

Treballs inclosos Equips a emprar 

1.- Excavació de rasa. Veure fitxa: Excavació de terres per a 

formació de rases i pous. 

2.- Capes de sorra. Camió per a l’aportació, pala petita per al 

reblert, operaris per a l’estesa i regularització. 

3.- Estesa de cable. Equip especialitzat. 

4.-Reblert de rasa amb terres. Veure fitxa: Reblert de rases. 

 

Riscos previsibles 
Proteccions 

Individuals Col·lectives 

1.- Veure fitxa: Excavació de terres per a formació de rases i pous 

2.- Atropellament per maquinària. 

     Caigudes a diferent nivell. 

 

 

Veure fitxa prevenció. 

Veure fitxa prevenció. 

3.- Caigudes a diferent nivell. 

     Caiguda d’objectes. 

     Ferides en peus i mans. 

     Aixafament de dits. 

 

Casc. 

Plantilles i guants. 

Guants. 

Veure fitxa prevenció. 

 

 

4.- Veure fitxa: Reblert de rases. 
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Activitat:  Instal.lació de canonades d’aigua. 

 

Treballs inclosos Equips a emprar 

1.- Excavació de rasa. Veure fitxa: Excavació de terres per a 

formació de rases i pous. 

2.- Capes de sorra. Camió per a l’aportació, pala petita per al 

reblert, operaris per a l’estesa i regularització. 

3.- Col.locació de canonades. Camió-grúa. Equip especialitzat. 

4.-Reblert de rasa amb terres. Veure fitxa: Reblert de rases. 

 

Riscos previsibles 
Proteccions 

Individuals Col·lectives 

1.- Veure fitxa: Excavació de terres per a formació de rases i pous 

2.- Atropellament per maquinària. 

     Caigudes a diferent nivell. 

 

 

Veure fitxa prevenció. 

Veure fitxa prevenció. 

3.- Caigudes a diferent nivell. 

     Caiguda d’objectes. 

     Ferides en peus i mans. 

     Aixafament de dits. 

 

Casc. 

Plantilles i guants. 

Guants. 

Veure fitxa prevenció. 

 

 

4.- Veure fitxa: Reblert de rases. 
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Activitat:  Formigonament de conductes per a xarxa de comunicacions. 

 

Treballs inclosos Equips a emprar 

1.- Excavació de rasa. Veure fitxa: Excavació de terres per a 

formació de rases i pous. 

2.- Solera de formigó. Camió-cuba per a formigó, vibrador d’agulla, 

equip humà. 

3.- Col·locació de conductes amb separadors. Equip humà. 

4.- Formigonat del dau. Camió-cuba per a formigó, vibrador d’agulla, 

equip humà. 

5.-Reblert de rasa amb terres. Veure fitxa: Reblert de rases. 

 

Riscos previsibles 
Proteccions 

Individuals Col·lectives 

1.- Veure fitxa: Excavació de terres per a formació de rases i pous 

2.- Atropellament per vehicles. 

     Caigudes a diferent nivell. 

     Dermatosis. 

     Caigudes d’objectes. 

     Esquitxades de formigó 

 

 

Guants. 

Casc. 

Veure fitxa prevenció. 

Veure fitxa prevenció. 

 

 

Veure fitxa prevenció 

3.- Caigudes a diferent nivell. 

     Caiguda d’objectes. 

 

Casc. 

Veure fitxa prevenció. 

 

4.- Atropellament per vehicles. 

     Caigudes a diferent nivell. 

     Dermatosis. 

     Caigudes d’objectes. 

 

 

Guants. 

Casc. 

Veure fitxa prevenció. 

Veure fitxa prevenció. 

5.- Veure fitxa: Reblert de rases. 
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2.8.  Altres r iscos  

Atmosfèrics.- Son els produïts per agents atmosfèrics: insolacions pel sol, els 

derivats de tempestes, etc. 

 

Elèctrics.- Provenen de la interferència amb serveis elèctrics, bàsicament 

electrocució, com a conseqüència de la manipulació de cables que estiguin en servei. 

 

D'incendi.- Aquest serà un risc que pràcticament queda limitat a les màquines o a 

les instal·lacions d'higiene i benestar de l'obra. 

 

De danys a tercers.- Els produïts per la interferència amb la circulació, al realitzar 

desviaments provisionals en la circulació de vehicles 

 

Cops contra Objectes. – Produïts per xocs amb materials en zones d’acopi en mala 

organització o fora de zones estipulades per aquest ús. 
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3.  PREVENCIO DE RISCOS PROFESSIONALS 

3.1.  Mesures prevent ives.  

TIPUS DE RISC PREVENCIÓ 

 

ATROPELLAMENT 

                    

‐ Independitzar la circulació de maquinaria i personal. 

‐  Dotar a totes les màquines de llums de maniobra quan 

facin marxa enrera. 

‐ Les màquines grans (tipus retro o similars) disposaran 

de senyals acústiques que es posaran en funcionament 

de forma automàtica al fer marxa enrera. 

‐ Col·locar senyals de Stop en les incorporacions a la via 

publica. 

‐ Evitar que el personal es mogui dins del camp d'acció de 

les diferents màquines. 

‐ Limitar dràsticament la velocitat de circulació per 

l’interior de l’obra. 
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TIPUS DE RISC PREVENCIÓ 

 

ATRAPAMENTS EN RASES I 

DESPRENIMENTS 

                    

‐ Execució de rases amb els talussos adequats. 

‐ Vigilar amb molta cura que no es produeixin canvis en 

les parets del terreny. 

‐ Si apareixen esquerdes en el terreny, apuntalar 

immediatament la rasa. 

‐ Si a l'obrir la rasa es formen "coves", cal apuntalar o bé 

suavitzar el pendent dels talussos de les parets fins a 

eliminar totalment el material solt. 

‐ Evitar l'acumulació de terres o materials a la vora de 

l'excavació. 

‐ Impedir la circulació de camions o màquines pesants a 

la proximitat de les rases. 

 

TIPUS DE RISC PREVENCIÓ 

 

COPS CONTRA OBJECTES 

                    

‐ Mantenir els acopis en ordre i zones ben definides. 

‐ Evitar materials que sobresurtin en zones de pas. 

‐ Senyalitzar adequadament qualsevol objecte que suposa 

un perill. 

‐ Evitar que els camions transportin materials que 

sobresurtin de la caixa. 

‐ Utilizar els cascs de protecció 
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TIPUS DE RISC PREVENCIÓ 

 

COLISIONS I 

BOLCAMENTS 

                    

‐ Organització correcta de la circulació interior de l'obra, 

inclosa la senyalització provisional, si cal. 

 

 

‐ Col·locar senyals de Stop en les incorporacions a la via 

pública. 

‐ Senyalització dels límits de les excavacions. 

‐ Col·locació de topalls per a la càrrega i descàrrega de 

camions a la vora de les excavacions. 

‐ Evitar que les màquines treballin en talussos, en angles 

superiors als admesos. 

 

 

TIPUS DE RISC PREVENCIÓ 

 

PUNXADES, TALLS I COPS 

                    

‐ Netejar de claus i puntes la fusta, al retirar els encofrats 

‐ Fer servir calçat de seguretat amb puntera i plantilla 

d'acer 

‐ Protegir les mans, fent servir guants. 

‐ Ordenar els acopis i evitar materials que sobresurtin en 

zones de pas. 

‐ Evitar que els camions transportin materials que 

sobresurtin de la caixa 

‐ Utilitzar el casc de protecció. 
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TIPUS DE RISC PREVENCIÓ 

 

ELECTRIC 

  

‐ Mantenir la distància de seguretat amb les  línies d'alta 

tensió, tenint en compte la possible dilatació dels cables 

a l'augmentar la temperatura, obtenint-se la mínima 

cota de la catenària i fixant unes distàncies que no 

seran inferiors a 3 m. per a línies de tensió inferior a 66 

Kv., ni a  5 m. per a tensions superiors.  

‐ Col·locar barreres de seguretat o pòrtics que garanteixin 

el manteniment de les distàncies mínimes, evitant 

l'aproximació als cables. 

‐ Fer servir guants dielèctrics 

‐ Calçar botes de seguretat quan calgui manipular cables 

de baixa tensió en ambients humits. 

‐ Preveure tota la instal·lació provisional d'obra per fer-la 

servir a l'intempèrie. 

‐ Tenir tota la maquinària elèctrica degudament 

connectada a terra. 

‐ Disposar d’interruptors diferencials de sensibilitat 

adequada. 

‐ Protegir els cables per a evitar el deteriorament de la 

seva protecció. 

 

   



 

 

  Annex 10: Estudi de Seguretat i Salut 

 Pàgina A10‐Memòria.35 

Annex A10‐35

 

Projecte Constructiu de Nau Logística amb 
Estructura Metàl·lica. 

 

 

TIPUS DE RISC PREVENCIÓ 

 

CAIGUDES A DIFERENT 

NIVELL 

                    

‐ Col·locar passarel·les protegides amb baranes per a 

salvar qualsevol buit. 

‐ Protegir els límits dels elements deprimits, com ara 

rases, pous, obres de fàbrica enterrades, etc. amb 

baranes adequades. 

‐ Emprar escales en bones condicions i convenientment 

falcades per a accedir a aquestes zones de treball. 

‐ Facilitar el cruament de rases o pous mitjançant la 

col·locació de passos de seguretat degudament protegits 

situats a distància idònia entre ells. 

‐ Assegurar estabilitat de les bastides 

‐ Disposar de cablejats adequats per a l’ancoratge dels 

cinturons de seguretat. 

 

TIPUS DE RISC PREVENCIÓ 

 

ESQUITXADES DE 

FORMIGÓ 

  

‐ Protegir els ulls amb ulleres anti-impacte 

‐ Procurar que la caiguda de formigó sigui mínima durant 

la seva posta en obra. 

‐ Evitar la circulació de personal per sota del nivell 

d’abocament en les immediacions de la zona de 

formigonat. 
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3.2.  Elements de protecció  indiv iduals  

3.2.1. Protecc ions  de l  cap:  

 - Cascos: per totes les persones que participen en l'obra,   inclosos visitants. 

 - Ulleres anti-pols i anti-impactes 

- Ulleres soldador. 

 - Pantalla contra projecció de partícules 

 - Careta anti-pols 

 - Filtres per a caretes. 

 - Protectors auditius. 

 

3.2.2. Protecc ions  de l  cos:  

 - Granotes: es tindrà en compte les reposicions al llarg de l'obra, segons 

Conveni Col·lectiu Provincial. 

- Arnès/dispositiu anticaiguda 

 - Prendes reflectants 

 - Cinturó de seguretat de caigudes 

 - Cinturó anti-vibratori per a maquinistes. 

 - Roba impermeable a l'aigua de pluja. 

- Vestit ignífug 

 

3.2.3. Protecc ions  de les  ext remitats:  

 - Botes de seguretat. 

 - Botes d'aigua. 

 - Guants de goma fins per a obrers que participin en tasques de formigonat. 

 - Guants de cuiro per a manipulació de materials i objectes. 

 

  



 

 

  Annex 10: Estudi de Seguretat i Salut 

 Pàgina A10‐Memòria.37 

Annex A10‐37

 

Projecte Constructiu de Nau Logística amb 
Estructura Metàl·lica. 

 

 

3.3.  Proteccions col · lect ives  

3.3.1. Per  a  veh ic les:  

 - Barreres de limitació i protecció 

 - Cons tràfic 

 - Barrera desviament tràfic 

 - Senyals tràfic 

 - Llanternes amb piles recarregables 

 

3.3.2. Per  a  ind iv idus:  

 - Senyals de seguretat 

 - Tapes per petits forats i arquetes 

 - Baranes i passarel·les sobre rases 

 - Cintes de balisament 

- Xarxa horitzontal de coberta 

- Cable línia de vida 

 

3.3.3. D'a l t res:  

 - Extintors 

 - Preses de terra 

 - Interruptors diferencials en quadres 

 

3.4.  Formació 

Tot el personal ha de rebre, a l'ingressar en l'obra, una exposició dels mètodes de 

treball i els riscos que aquests pogueren comportar, juntament amb les mesures de 

seguretat que haurà d'emprar. 

 

Escollint el personal més qualificat, es celebraran cursets de socorrisme i primers 

auxilis, fent que tots els talls disposin d'algun socorrista. 
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3.5.  Medic ina  prevent iva i  pr imers auxi l is .  

3.5.1. Farmac io les  

Es preveu la instal·lació d'una farmaciola contenint al material necessari per a 

primers auxilis. 

 

3.5.2. Ass is tènc ia  a ls  acc identats  

 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis 

propis, Mútues patronals, Mutualitats laborals, Ambulatoris, etc.) on ha de 

traslladar-se als accidentats pel seu ràpid i efectiu tractament. 

 

Es molt convenient disposar en l'obra i en lloc ben visible d'una llista amb els 

telèfons i direccions dels Centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc., 

per garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als Centres d'assistència. 

 

3.5.3. Recone ixement  mèd ic  

Tot el personal que comença a treballar en l'obra, haurà de passar un 

reconeixement mèdic previ. 
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4.  INSTAL.LACIONS COMUNS. 

Les instal·lacions d'higiene i benestar, adequades per al nombre d'operaris 

previstos, d'acord amb allò que s'indica als amidaments i pressupost, seran les 

següents: 

 

- Menjador 

 - Taules 

 - Bancs 

 - Aigüera 

 - Escalfador de menjars 

 - Recipient per a escombraries 

 - Radiador d'infrarojos 

 - Llum elèctric i endolls 

 - Aigua potable a l'aigüera 

 

- Vestidors 

 - Taquilles metàl·liques individuals amb clau 

 - Bancs 

 - Llum elèctric 

 

- Sanitaris 

 - Lavabos 

 - Dutxes 

 - Inodor 

 - Llum elèctric 

 - Aigua calenta i freda a dutxes, només freda a la resta 
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5.  AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS 

En el document 4 d'aquest Projecte i concretament en el Quadre de Preus nº. 1 

queden definits cadascun dels preus que intervindran en l'obra. 

 

5.1.  Criter is  d ’amidament.  

Per a obtenir les unitats necessàries de les diferents proteccions incloses en aquest 

Estudi de seguretat i Salut, s’han emprat els següents paràmetres: 

 

5.1.1. Protecc ions  ind iv idua ls:   

A més dels raonaments que seguidament s’indiquen, s’ha aplicat a tots els resultats 

un coeficient majorador d’1,20. 

‐  

‐ Cascs: 1,7 unitats per obrer i any o fracció. 

‐ Ulleres antipols/antiimpactes: 0,15 unitats per obrer i any o fracció. 

‐ Mascareta respiració antipols: 0,15 unitats per obrer i any o fracció. 

‐ Filtres per a mascareta: 4 unitats per mascareta i mes o fracció. 

‐ Protectors auditius: 0,15 unitats per obrer i any o fracció. 

‐ Cinturó de seguretat: 0,08 unitats per obrer i any o fracció. 

‐ Cinturó antivibratori: 1,5 unitats per maquinista i any o fracció. 

‐ Granota de treball: 2,5 unitats per obrer i any o fracció. 

‐ Impermeable: 0,7 unitats per obrer i any o fracció. 

‐ Parell de guants de goma: 4 unitats per obrer i any o fracció. 

‐ Parell de guants de cuir: 1 unitat per obrer i any o fracció. 

‐ Parell de guants dielèctrics: 0,05 unitats per obrer i any o fracció. 

‐ Parell de botes impermeables: 0,7 unitats per obrer i any o fracció. 

‐ Parell de botes de seguretat: 1,35 unitats per obrer i any o fracció. 

‐ Dispositiu anticaigudes: 1,7 unitats per obrer i any o fracció. 
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5.1.2. Protecc ions  co l · lec t ives  

Entrades de l’obra:  

 

‐ Senyals de tràfic normalitzades amb suport: 

  1 senyal de prohibició d’accés a persones alienes a l’obra 

  1 senyal indicatiu d’obres. 

  1 senyal de carrer sense sortida 

  1 senyal de limitació de velocitat 

‐ Tanques metàl·liques 

 

Per a senyalització d’obstacles: 

 

‐ Tanques metàl·liques. 

‐ Xarxa plàstica fluorescent:. 

 

En zones de rases: 

 

‐ Planxes de ferro per a travessar-les, amb baranes de protecció. 

‐ Escales d’accés. 
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5.1.3. Serve is  comuns i  san i tar is .  

‐ Barracó menjador: 1 mes per mes de durada de l’obra. 

‐ Taula per a 10 persones: Una per a cada 10 obrers. 

‐ Banc per a 5 persones: Un per cada 5 obrers. 

‐ Escalfa-menjars:1 per cada 10 obrers. 

‐ Radiador 1000 w: Un per barracó o un per cada 5 obrers. 

‐ Recipient escombraries: Un per barracó menjador. 

‐ Barracó serveis: 1 mes per mes de durada de l’obra. 

‐ Barracó vestidors: 1 mes per mes de durada de l’obra. 

‐ Banc per a 5 persones: Un per cada 5 obrers. 

‐ Taquilla metàl·lica: Una per obrer. 

‐ Presa de terra: Una pel conjunt. 

‐ Diferencial 300 mA: Una pel conjunt. 

‐ Diferencial 30 mA: Una pel conjunt. 

‐ Hores manteniment: Vuit hores mensuals. 

‐ Farmaciola: Una degudament senyalitzada. 

‐ Reposició de material sanitari: Una vegada per any, si no ha calgut abans. 

‐ Reunions del Comitè: Una per mes.  
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6.  TRÀMITS PREVIS AL COMENÇAMENT DE LES OBRES. 

D’acord amb l’art. 7 del R.D. 1627/97, no es podran començar les obres sense 

haver-se redactat i aprovat prèviament el Pla de Seguretat i Salut en el treball, que 

desenvoluparà el contingut del present Estudi, adaptat al sistema de treball del 

Contractista adjudicatari de les obres. 

 

També caldrà efectuar l’avís als Serveis Territorials de Treball, segons obliga l’art. 8 

de l’esmentat Reial Decret. 

 

  

7.  DOCUMENTS QUE INTEGREN L'ESTUDI 

Els Documents que integren el present Estudi de Seguretat i Salut, son els següents: 

 

 Document nº. 1.- Memòria 

 Document nº. 2.- Plec de condicions 

 Document nº. 3.- Plànols 

 Document nº. 4.- Pressupost 

 

Barcelona, Maig de 2013 

 

 

L’Enginyer de Camins, Canals i Ports 

 

 

 

 

 

 

Miquel Santasusana Isach 
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DOCUMENT 2 - PLÀNOLS 

A10.1 – SITUACIÓ CENTRE MÈDIC MÉS PRÒXIM 

A10.2 – PLANTA D’IMPLANTACIÓ EN OBRA 

A10.3 – PLANTA D’AFECTACIÓ VIALITAT 

A10.4 - ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ 

A10.5 - MUNTATGES EN ALTURA 

A10.6 - TANCAMENT I AFECTACIÓ SERVEIS 

A10.7 - SEGURETAT EN RASES I DESNIVELLS - 1 

A10.8 - SEGURETAT EN RASES I DESNIVELLS - 2 
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1.  DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

Son d'obligat compliment les disposicions contingudes en : 

 

‐ Estatut dels treballadors (Llei 8/80, del 10/3/80), (BOE del 14/03/80) 

‐ Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. del 9/3/71), 

(BOE del 16/3/71) 

‐ Pla Nacional d'Higiene i Seguretat en el Treball (O.M.9/3/71), (BOE 11/3/71) 

‐  Ordenança de Treball de la indústria de la construcció, Vidre i ceràmica 

(O.M. del 28/8/7O), (BOE 5-7-8-9/9/70). Rectificació de l’Ordenança (BOE 

del 17/10/70). Modificació de l’Ordenança (BOE del 31/3/72). 

‐ Homologació d’equips de protecció individual dels treballadors (O.M. del 

17/5/74) (BOE del 29/5/74). Successives normes del M.T., 1 a 29. 

‐ Reglament Electrotècnic de baixa tensió (O.M. del 20/9/73), (BOE 9/10/73). 

‐ Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, Reial Decret 

863/85, de 2 d'abril, i Ordres posteriors aprovant les Instruccions Tècniques 

Complementaries (BOE 12-6-85) 

‐ Obligatorietat de la senyalització de seguretat de l'obra (Reial Decret 

1403/1986, del 9/5/8), (BOE del 8/7/86). 

‐ Conveni Col·lectiu de la Construcció 

‐ Norma 8.3-I.C. Senyalització d’obres. (O.M. del 31/8/87). 

‐ Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 

2441/61), (BOE del 7/12/61). Modificació del Reglament (Decret 3494/64), 

(BOE del 6/11/64). 

‐ Reglament de línies aèries d’alta tensió (O.M. del 28/11/68). 

‐ Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95 del 8/11/95), (BOE del 

10/11/95). 

‐ Reglament dels serveis de prevenció (R.D. 39/97 del 17/1/97), (BOE del 

31/1/97). 

‐ Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (R.D. 

1627/97 del 24/10/97), (BOE del 25/10/97). 
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2.  DISPOSICIONS GENERALS 

En cas d’accident que requereixi assistència mèdica, encara que sigui lleu, el cap 

d’obra de la contracta principal estudiarà les causes que l’han originat, així com les 

disposicions de seguretat existents en el moment de l’accident. 

 

A més dels tràmits i les actuacions legalment establertes, i com a conseqüència de 

l’estudi indicat, en un termini no superior a vint-i-quatre hores, emetrà un informe 

que farà arribar a la Direcció Facultativa de l’obra i, d’haver-n’hi,  al Coordinador de 

Seguretat, indicant les circumstàncies personals de l’accidentat (nom, categoria 

professional, experiència, etc), les dades temporals de l’accident, les la descripció 

pormenoritzada del mateix, amb especial atenció a les causes que el varen originar 

i proposta de possibles mesures preventives tendents a evitar la seva repetició. Les 

mesures proposades podran ser acceptades pels destinataris de l’informe o ordenar 

raonadament l’adopció d’altres mesures que es considerin més efectives. 

 

Per a introduir qualsevol modificació en el Pla de Seguretat i Salut aprovat, caldrà la 

prèvia aprovació del tècnic que ostenti les atribucions de coordinador de seguretat, 

seguint el mateix procediment seguit per a la aprovació del Pla. 

 

L’acompliment de les prescripcions generals de seguretat no eximeixen de 

l’acompliment de les ordenances i reglaments de dret positiu i rang superior. 

 

El Contractista controlarà: 

 

‐ Els accessos a l’obra i serà responsable del manteniment en condicions 

reglamentàries i d'eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels 

resguards de les instal·lacions provisionals, així com de les màquines i 

vehicles de treball. 

‐ L’entrega dels equips de protecció individual de la totalitat del personal que 

intervingui en l’obra, que hauran d’acomplir les normes d’homologació 

vigents o, de no haver-n’hi, seran de qualitat adequada a les prestacions 

respectives. 

‐ Les revisions de control preventiu i les de manteniment correctiu de la 

maquinària de l’obra (avaries i reparacions). 
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‐ La maquinària de l’obra disposarà de les proteccions originals de fàbrica, o 

bé de les disposicions millorades amb l’aval d’un tècnic competent que en 

garanteixi l’operativitat funcional preventiva. 

‐ L’acompliment d’allò que disposi el present estudi de Seguretat i Salut o el 

Pla de Seguretat que el desenvolupi, no eximeix al Contractista de les 

obligacions que li venen imposades per l’art. 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, pel que fa a prevenció d’accidents. 

 

3.  CONDICIONS DELS MEDIS DE PROTECCIÓ 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran 

fixat un període de vida útil, rebutjant-se al seu acabament. 

 

Quan per las circumstàncies de treball es produeixi una deterioració més ràpida en 

una determinada peça de vestir o equip, es reposarà aquesta, independentment de 

la duració prevista o data d'entrega. 

 

Tota peça de vestir o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, es a dir, el 

màxim pel que va ésser fet ( per exemple per un accident), serà rebutjat i reposat 

en el moment. 

 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més aptituds o toleràncies de les 

admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 

 

L’ús d'una peça de vestir o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 

 

3.1.  Proteccions personals  

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del 

Ministeri de Treball, d’acord amb les diferents Resolucions de la Direcció General de 

Treball. 

 

En els casos en que no existeixi Norma d'Homologació Oficial, seran de qualitat 

adequada a les seves respectives prestacions. 
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3.1.1. Casc  

Utilitat: Serà d’ús personal i obligatori per a tots aquells operaris que es trobin a 

nivell inferior al d’altres operaris, màquines o materials acopiats. 

 

Objectiu: Prevenció d’accidents originats per cops al cap deguts a caiguda 

d’objectes des de nivell superior. 

 

Homologació: Segons Norma Tècnica reglamentària MT-1 (Resolució D.G.T. del 

14/12/74, BOE del 30/12/74). 

 

Classe: N. Es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions de fins a 

1.000 V. 

 

Pes: Inferior a 450 grams. 

 

Substitució: En cas d’impacte violent o al final de la seva vida útil (4 anys). 

 

3.1.2. Guants  

Utilitat: Seran d’ús personal i obligatori per a tots els operaris de l’obra que efectuïn 

algunes de les tasques indicades seguidament. 

 

Objectiu: Protecció de les extremitats superiors derivades de la manipulació de 

diferents materials. 

 

Classe: - Per a feines lleugeres: de cotó a punt 

‐ Per a manipulació en general: de cuir 

‐ Per a manipulació d’elements tallants: de làtex rugós. 

‐ Per a manipulació de fusta: de lona 
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3.1.3. Guants  d ie lèc t r i cs  

Utilitat: Seran d’ús personal i obligatori per a tots els operaris de l’obra que 

manipulin cables elèctric en servei.  

 

Objectiu: Protecció de les extremitats superiors front al risc d’electrocució.   

 

Homologació: Segons Norma Tècnica reglamentària MT-4 (Resolució D.G.T. del 

28/7/75, BOE del 2/11/75). 

 

3.1.4. Calçat  de  Seguretat  

Utilitat: Serà d’ús personal i obligatori per a aquells operaris sotmesos al risc 

d’accidents mecànics o amb possibilitat de perforació de la sola per claus. 

 

Objectiu: Prevenció de cops i punxades a les extremitats inferiors. 

 

Homologació: Segons Norma Tècnica reglamentària MT-5 (Resolució D.G.T. del 

31/1/80, BOE del 12/2/80). 

 

Classe: Calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció) 

 

Pes: Inferior a 800 grams. 

 

3.1.5. Ca lçat  Impermeab le  

Utilitat: Serà d’ús personal i obligatori per a aquells operaris que treballin en 

ambient humit. 

 

Objectiu: Protecció de les extremitats inferiors davant l’aigua. 

 

Homologació: Segons Norma Tècnica reglamentària MT-27(Resolució D.G.T. del 

3/12/81, BOE del 22/12/81). 

 

Classe: Calçat de goma impermeable al pas de l’aigua. 
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Pes: Inferior a 800 grams. 

 

3.1.6. Protectors  Aud i t ius  

Utilitat: Serà d’ús personal i obligatori per a aquells operaris que treballin en llocs 

on el nivell sonor sigui superior als 80 dB. 

 

Objectiu: Prevenció de lesions auditives originades per sorolls excessius. 

 

Homologació: Segons Norma Tècnica reglamentària MT-2(Resolució D.G.T. del 

28/1/75, BOE del 1/9/75). 

 

3.1.7. Protec tors  de  la  V i s ta  

Utilitat: Serà d’ús personal i obligatori per a aquells operaris que estiguin exposats 

a projecció de partícules o esquitxades de líquids. 

 

Objectiu: Protecció del sentit de la vista de lesions originades per impactes. 

 

Homologació: Segons Norma Tècnica reglamentària MT-16(Resolució D.G.T. del 

14/6/78, BOE del 17/8/78), i  MT-17 (Resolució D.G.T. 28/6/78, BOE 9/9/78). 

 

3.1.8. Roba de t reba l l  

 

Utilitat: Serà d’ús personal i obligatori per a tots els operaris de l’obra 

 

Objectiu: Evitar accidents derivats de l’ús d’indumentària inadequada. 

 

Classe: Preferentment, del tipus granota. De teixit lleuger i flexible, fàcil de netejar, 

ajustada al cos i sense elements superflus. 

 

3.1.9. Impermeab le  

Utilitat: Serà d’ús personal i obligatori per als operaris de l’obra que hagin de 

treballar sota la pluja. 
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Objectiu: Protegir el cos de l’aigua de pluja.  

 

Classe: De plàstic o material plastificat que garanteixi l’impermeabilitat davant la 

pluja. Constarà de pantalons i jaqueta amb caputxa. 

 

3.2.  Proteccions col · lect ives  

Els elements de protecció col·lectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals 

següents: 

 

‐ Barreres autònomes: Tindran com a mínim 90 cm. d'alçada, estant 

construïdes a base de tubs metàl·lics. 

 Disposaran de potes per mantenir la seva verticalitat 

 

‐ Topalls de desplaçament de vehicles: Es podran realitzar amb un parell de 

taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats al mateix, o 

d'altra forma eficaç. 

‐ Baranes: Envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes des de més 

de dos metres. 

Disposaran de llistó superior a una alçada de 100 cm. i seran de suficient 

resistència per garantir la retenció de persones. 

‐ Lones: Seran de bona qualitat i de gran resistència a la propagació de la 

flama. 

‐ Escales de ma: Hauran d’anar proveïdes de sabata antilliscant. No es faran 

servir simultàniament per dues persones. La llargada depassarà, com a 

mínim, en un metre el punt de desembarcament. La pujada i baixada es farà 

sempre de cara a l’escala. 

‐ Tapes per petits forats i arquetes: Les seves característiques i la col·locació 

impediran amb garantia la caiguda de persones i objectes. 

‐ Interruptor diferencial i preses de terra: La sensibilitat mínima dels 

interruptors diferencials serà per l'enllumenat a 30 mA i per la força a 300 

mA. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, 

d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió màxima de 
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24 V. Es mesurarà la seva resistència periòdicament i al menys en l'època 

més seca de l'any. 

 

‐ Extintors: Seran adequats en agent extintor i mida al tipus d'incendi pre-

visible i es revisaran cada 6 mesos com a màxim. 

 

4.  SERVEIS DE PREVENCIÓ 

4.1.   Servei  tècnic  de  Seguretat  i  Salut  

L'Empresa Constructora disposarà d'assessorament en Seguretat i Salut. 

 

4.2.  Servei  Mèdic  

L'Empresa Constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o 

mancomunat. 

 

5.  COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi el previst en 

l'Ordenança Laboral de Construcció o, en el seu cas, ho disposi el Conveni Col·lectiu 

Provincial. 

 

6.  INSTAL·LACIONS MEDIQUES 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material 

consumit. 

 

7.  SERVEIS COMUNS I DE SALUBRITAT. 

Es disposarà de vestuari i serveis higiènics degudament dotats 

El vestuari disposarà de taquilles individuals, amb clau, seients i calefacció. 

Per la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà de treballadors amb la 

dedicació necessària. 
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8.  PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El Contractista redactarà un Pla de Seguretat i Salut abans de començar l’obra, on 

s’analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i complementaran les disposicions 

d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, adaptant-lo als seus mitjans i mètodes 

d’execució. 

 

9.  LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

A l’obra hi haurà permanentment un llibre d’incidències, facilitat pel coordinador de 

seguretat o, en el seu defecte, per la Direcció Facultativa, que quedarà en poder i 

sota la responsabilitat del Contractista, i estarà a disposició de la Direcció 

Facultativa, l’autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran 

fer-hi les anotacions que considerin oportunes i que caldrà fer arribar a la inspecció 

de treball dins del termini de les 24 hores següents. 

 

Barcelona , maig de 2013 

 

 

 L’Enginyer de Camins, Canals i Ports 

 

 

 

   

 

 

 

Miquel Santasusana Isach 

 

 

 

  



Pressupost de l´Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.:07/05/13 1Data:

PRESSUPOST  01OBRA 01
PROTECCIONS INDIVIDUALSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc De Seguretat Homologat1 E0101

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

u Ulleres Anti Pols i antimpactes2 E0102

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Mascareta Respiració Antipols3 E0103

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Filtre per a mascareta de respiració4 E0104

AMIDAMENT DIRECTE 93,000

u Protector Auditiu5 E0105

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Cinturó de Seguretat6 E0106

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Cinturó Antivibratòri7 E0107

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Impermeable Complert amb caputxa8 E0116

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Dispositiu Anticaigudes9 E0115

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Parell de Guants de Guants10 E0110

AMIDAMENT DIRECTE 58,000

u Parell de Guants de Cuir11 E0111

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

u Parell de Guants Dielèctric12 E0112

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Pressupost de l´Estudi de Seguretat i Salut
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u Parell de Botes Impermeables a l'aigua i l'humitat13 E0113

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Parell de Botes de Seguretat14 E0114

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

u Ulleres de Soldador15 E0108

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Roba Ignífuga16 E0117

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
PROTECCIONS COL·LECTIVESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Barrera autònoma metàl·lica per a contenció de vianants1 E0201

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

u Senyal Normalitzada de tràfic amb suport metàl·lic, inclosa col·locació2 E0202

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m Balisa Lluminosa Intermitent, inclosa col·locació3 E0203

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m Xarxa Plàstica Fluorescent, Inclosa Col·locació4 E0204

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m2 Disponibilitat de planxes de ferro auxiliars per a tapar pasos sobre rases5 E0205

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Topalls per a Camió6 E0206

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

h Mà d'obra Mantiniment Seguretat d'obra. Brigada Seguretat7 E0207

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

u Farmaciola d'Obra amb tot el necessàri per a primers auxilis8 E0208

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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u Reposició Material Sanitari per a la farmaciola en el decurs de l'obra9 E0209

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Reconeixement Mèdic10 E0210

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

h Reunió del comité11 E0211

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
SERVEISCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Instal·lació de Posta a Terra1 E0301

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Interruptor Diferencial de mitja sensibilitat (300 mA), Inclosa col·locació2 E0302

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Diferencial d'Alta Sensibilitat (30 mA) , inclosa col·locació3 E0303

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Mes Barracó Menjador4 E0304

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Taula per a 10 Persones5 E0305

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Banc per a 5 persones6 E0306

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Escalfa Menjars7 E0307

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Radiador d'Infrarojos8 E0308

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Recipient per Escombraries9 E0309

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Mes Barracó Vestidors10 E0310

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Taquilla Metàl·lica11 E0311

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Mes Barracó Serveis12 E0312

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

h Mà d'Obra Neteja/Conservació13 E0313

AMIDAMENT DIRECTE 72,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
ALTRESCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i Col·locació de Xarxes de Protecció horitzontals i verticals. Inclou bastida necessària per accesdir a la
coberta.

1 E0401

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Valla Perímetral d'obra sobre Peus de Formigó2 E0402

AMIDAMENT DIRECTE 275,000

PA Partida Alçada de Imprevistos a destinar en Seguretat i Salut3 E0403

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PRESSUPOST Pàg.:07/05/13 1Data:

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E0101 u Casc De Seguretat Homologat (P - 1) 24,0004,25 102.00

2 E0102 u Ulleres Anti Pols i antimpactes (P - 2) 2,00013,30 26.60

3 E0103 u Mascareta Respiració Antipols (P - 3) 2,00016,82 33.64

4 E0104 u Filtre per a mascareta de respiració (P - 4) 93,0001,23 114.39

5 E0105 u Protector Auditiu (P - 5) 2,00018,08 36.16

6 E0106 u Cinturó de Seguretat (P - 6) 1,00029,25 29.25

7 E0107 u Cinturó Antivibratòri (P - 7) 7,00025,53 178.71

8 E0116 u Impermeable Complert amb caputxa (P - 43) 10,00024,49 244.90

9 E0115 u Dispositiu Anticaigudes (P - 13) 3,00037,52 112.56

10 E0110 u Parell de Guants de Guants (P - 8) 58,0002,38 138.04

11 E0111 u Parell de Guants de Cuir (P - 9) 14,0003,82 53.48

12 E0112 u Parell de Guants Dielèctric (P - 10) 1,00037,23 37.23

13 E0113 u Parell de Botes Impermeables a l'aigua i l'humitat (P - 11) 10,00015,86 158.60

14 E0114 u Parell de Botes de Seguretat (P - 12) 19,00035,18 668.42

15 E0108 u Ulleres de Soldador (P - 42) 2,00018,50 37.00

16 E0117 u Roba Ignífuga (P - 14) 2,00032,25 64.50

CAPÍTOLTOTAL 01.01 2.035,48

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PROTECCIONS COL·LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E0201 u Barrera autònoma metàl·lica per a contenció de vianants (P - 15) 35,00014,04 491.40

2 E0202 u Senyal Normalitzada de tràfic amb suport metàl·lic, inclosa
col·locació (P - 16)

6,00052,26 313.56

3 E0203 m Balisa Lluminosa Intermitent, inclosa col·locació (P - 17) 50,00086,27 4,313.50

4 E0204 m Xarxa Plàstica Fluorescent, Inclosa Col·locació (P - 18) 50,0002,01 100.50

5 E0205 m2 Disponibilitat de planxes de ferro auxiliars per a tapar pasos
sobre rases (P - 19)

60,00022,85 1,371.00

6 E0206 u Topalls per a Camió (P - 20) 15,00055,66 834.90

7 E0207 h Mà d'obra Mantiniment Seguretat d'obra. Brigada Seguretat (P -
21)

11,00018,44 202.84

8 E0208 u Farmaciola d'Obra amb tot el necessàri per a primers auxilis (P -
22)

1,00072,78 72.78

9 E0209 u Reposició Material Sanitari per a la farmaciola en el decurs de 2,00046,66 93.32

EUR



Pressupost de l´Estudi de Seguretat i Salut

PRESSUPOST Pàg.:07/05/13 2Data:

l'obra (P - 23)

10 E0210 u Reconeixement Mèdic (P - 24) 12,00041,99 503.88

11 E0211 h Reunió del comité (P - 25) 36,00062,85 2,262.60

CAPÍTOLTOTAL 01.02 10.560,28

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL SERVEIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E0301 u Instal·lació de Posta a Terra (P - 26) 1,000531,85 531.85

2 E0302 u Interruptor Diferencial de mitja sensibilitat (300 mA), Inclosa
col·locació (P - 27)

1,000148,92 148.92

3 E0303 u Diferencial d'Alta Sensibilitat (30 mA) , inclosa col·locació (P - 28) 1,000170,19 170.19

4 E0304 u Mes Barracó Menjador (P - 29) 9,000263,15 2,368.35

5 E0305 u Taula per a 10 Persones (P - 30) 1,000116,64 116.64

6 E0306 u Banc per a 5 persones (P - 31) 2,00082,11 164.22

7 E0307 u Escalfa Menjars (P - 32) 1,00046,66 46.66

8 E0308 u Radiador d'Infrarojos (P - 33) 3,00041,05 123.15

9 E0309 u Recipient per Escombraries (P - 34) 1,00018,66 18.66

10 E0310 u Mes Barracó Vestidors (P - 35) 9,000211,80 1,906.20

11 E0311 u Taquilla Metàl·lica (P - 36) 12,00030,79 369.48

12 E0312 u Mes Barracó Serveis (P - 37) 9,000371,52 3,343.68

13 E0313 h Mà d'Obra Neteja/Conservació (P - 38) 72,00018,44 1,327.68

CAPÍTOLTOTAL 01.03 10.635,68

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL ALTRES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E0401 u Subministrament i Col·locació de Xarxes de Protecció
horitzontals i verticals. Inclou bastida necessària per accesdir a la
coberta.
 (P - 39)

1,0005.174,00 5,174.00

2 E0402 m Valla Perímetral d'obra sobre Peus de Formigó (P - 40) 275,00019,53 5,370.75

3 E0403 PA Partida Alçada de Imprevistos a destinar en Seguretat i Salut (P -
41)

1,0005.000,00 5,000.00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 15.544,75

EUR



Pressupost de l´Estudi de Seguretat i Salut

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:07/05/13 1Data:

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Proteccions Individuals 2.035,48
Capítol 01.02 Proteccions Col·lectives 10.560,28
Capítol 01.03 Serveis 10.635,68
Capítol 01.04 Altres 15.544,75

01 Pressupost  01Obra 38.776,19

38.776,19

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 01 38.776,19
38.776,19

EUR
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1. INTRODUCCIÓ

El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que 

han de complir els edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits 

bàsics de seguretat i habitabilitat. 

El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques s’han d’acomplir en el 

projecte, la construcció, el manteniment i la conservació dels edificis i les seves 

instal·lacions. 

La comprovació del compliment d’aquestes exigències bàsiques es determina 

mitjançant una sèrie de controls: el control de recepció en obra dels productes, el 

control d’execució de l’obra i el control de l’obra acabada. 

Es redacta el present Pla de control de qualitat annex al projecte, amb l’objecte de 

donar compliment al que està establert a l’Annex I de la part I del CTE, a l’apartat 

corresponent als Annexes de la Memòria, havent estat elaborats atenent a les 

prescripcions de la normativa d’aplicació vigent, a les característiques del projecte i 

al que està estipulat en el Plec de Condicions del present projecte. 

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, atès que tot el 

seu contingut queda suficientment referenciat en el corresponent Plec de 

Condicions Tècniques Particulars del projecte. 

Simplement és un document complementari, la missió del qual és la de servir 

d’ajuda al Director d’Execució de l’Obra per redactar el corresponent ESTUDI DE 

PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L’OBRA, elaborat en funció del Pla 

d’Obra del constructor; a on es quantifica, mitjançant la integració dels requisits del 

Plec amb els amidaments del projecte, el nombre i tipus d’assajos i proves a 

realitzar per part del laboratori acreditat, permetent-li obtenir la seva valoració 

econòmica.

El control de qualitat de les obres inclou: 

- El control de recepció en obra dels productes. 

- El control d’execució de l’obra. 

- El control de l’obra acabada. 
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A tal efecte: 

El Director de la Execució de l’Obra recopilarà la documentació del control realitzat,  

verificant que es conforme al que està establert en el projecte, els seus annexes i 

les seves modificacions.  

El Constructor recavarà dels subministradors de productes i facilitarà al Director 

d’Obra i al Director de l’Execució de l’Obra la documentació dels productes 

anteriorment assenyalada, així com les seves instruccions d’ús i manteniment, i les 

garanties corresponents quan procedeixi. 

La documentació de qualitat preparada pel Constructor sobre cadascuna de les 

unitats d’obra podrà servir, si així ho autoritzés el Director de l’Execució de l’Obra, 

com a part del control de qualitat de l’obra. 

Un cop finalitzada l’obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada 

pel Director de l’Execució de l’Obra, al Col·legi Professional corresponent o bé, en el 

seu cas, a l’Administració Pública competent, que asseguri la seva tutela i es 

comprometi a emetre certificacions del seu contingut a qui acrediti un interès 

legítim. 

2. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS 

SOBRE ELS MATERIALS 

A l’apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, 

s’estableixen les condicions de subministrament; recepció i control; conservació, 

emmagatzemament i manipulació, i recomanacions per al seu ús en obra, de tots 

aquells materials utilitzats a l’obra. 

El control de recepció abastarà assajos de comprovació sobre aquells productes als 

que així se’ls hi ho exigeixi en la reglamentació vigent, en el Plec del projecte o en 

el corresponent ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L’OBRA. 

Aquest control s’efectuarà sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris 

d’acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà determinades. 

El Director d’Execució de l’Obra cursarà instruccions al Constructor per que aporti 

els certificats de qualitat i el marcat CE dels productes, equips i sistemes que 

s’incorporin a l’obra.  
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3. CONTROL DE QUALITAT EN L’EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS 

SOBRE L’EXECUCIÓ PER UNITAT D’OBRA 

A l’apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l’execució 

per unitat d’obra, s’enumeren les fases de l’execució de cada unitat d’obra. 

Les unitats d’obra son executades a partir de materials (productes) que han passat 

el seu control de qualitat i, per tant, la qualitat dels components de la unitat d’obra 

queda acreditada pels documents que els avalen, no obstant, la qualitat de les 

parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat d’obra). 

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s’estableixen les operacions de 

control mínimes a realitzar durant l’execució de cada unitat d’obra, per cadascuna 

de les fases d’execució descrites en el Plec, així com les proves de servei a realitzar 

a càrrec i per compte de l’empresa constructora o instal·ladora. 

Per poder avalar la qualitat de les unitats d’obra, s’estableix, de manera orientativa, 

la freqüència mínima de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per 

la correcta execució de la unitat d’obra, a verificar per part del Director d’Execució 

de l’Obra durant el procés d’execució. 

El Director d’Execució de l’Obra redactarà el corresponent ESTUDI DE 

PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L’OBRA, d’acord amb les 

especificacions del projecte i allò descrit en el present Pla de control de qualitat. 

A continuació es detallen els controls mínims a realitzar per part del Director 

d’Execució de l’Obra, i les proves de servei a realitzar pel contractista, al seu càrrec, 

per cadascuna de les unitats d’obra que l’enginyer projectista a considerat: 

- Controls mínims per unitat d’obra (Estadística d’Assaigs per Partida d’Obra). 

- Enumeració d’assaigs i freqüències determinades (Estadística d’Assaigs). 

�



Projecte Final de Carrera: Nau Industrial Metàl·lica a Sallent

ESTADÍSTICA D'ASSAIGS PER PARTIDA D'OBRA

Màscara d'entrada: * Operacions de Control Data: 08/05/2013 Pàgina 1

E32B300P Armadura p/murs cont. AP500S barres corrug.,h<=3m 41,856.760 kg

Tipus de Control Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar

formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1

1 26.69 26.69

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a

la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons

la norma UNE-EN ISO 15630-1

1 39.35 39.35

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar

formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

1 14.98 14.98

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer

per armar formigons, segons la norma UNE36068

1 23.61 23.61

E3C515G3 Formigó p/llosa fonam.HA-25/P/20/IIa,cubilot 18.212 m3

Tipus de Control Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,

recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de

15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1,

UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

3 92.04 276.12

E3CBM8JJ Armadura p/llosa AP500SD malla el.b/corrug.ME 20x20cm,D:12-12mm,6x2,2m B500SD 91.058 m2

Tipus de Control Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar

formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1

0 26.69 0.00

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a

la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons

la norma UNE-EN ISO 15630-1

0 39.35 0.00

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar

formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0 14.98 0.00

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer

per armar formigons, segons la norma UNE36068

0 23.61 0.00

E4479112 Acer S355J0,p/llindes peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.obra sold. 14,643.200 kg

Tipus de Control Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la

instrucció EAE-11 art. 9.2.2.2

8 15.32 122.56

E4488125 Acer S355JR,p/trav.peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra sold. 8,993.402 kg

Tipus de Control Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la

instrucció EAE-11 art. 9.2.2.2

5 15.32 76.60

Tipus de Control Control d'obra acabada

J441J108 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i

UNE EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids

penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638 i UNE EN 571-1 i la seva

acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278

1 442.89 442.89

EUR



Projecte Final de Carrera: Nau Industrial Metàl·lica a Sallent

ESTADÍSTICA D'ASSAIGS PER PARTIDA D'OBRA

Màscara d'entrada: * Operacions de Control Data: 08/05/2013 Pàgina 2

E44AJ33C Acer S355J2H,p/encavallades peça comp.,perf.forad.lam.rodó,quad.,rectang.,treb.taller+obra carg.anti 89,934.020 kg

Tipus de Control Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la

instrucció EAE-11 art. 9.2.2.2

45 15.32 689.40

E44B8113 Acer S355JR,p/corretja peça simp.,lam.IP,HE,UP,antiox.,col.obra carg. 118,916.160 kg

Tipus de Control Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la

instrucció EAE-11 art. 9.2.2.2

595 15.32 9,115.40

E535C614 Cob.2plan.acer+aill poliuretà 40mm grecada color blanc llisa,g (ex/in)=0,6/0,5mm junt encadellat+ner 7,514.650 m2

Tipus de Control Control d'obra acabada

JAV11151 Prova d'estanquitat de façana i finestra, pel mètode del ruixament directe i

escorriment durant un període de quatre hores, incloent la realització d'inspecció i

informe final, segons UNE EN 13051

8 638.17 5,105.36

E63DA1B1 Tancament plaques conf.alleug.llises form.arm.g=24cm,+ aïllament,g=14cm,ampl.<=3m,llarg.<=14m,acabat 4,629.000 m2

Tipus de Control Control d'obra acabada

JAV11151 Prova d'estanquitat de façana i finestra, pel mètode del ruixament directe i

escorriment durant un període de quatre hores, incloent la realització d'inspecció i

informe final, segons UNE EN 13051

5 638.17 3,190.85

E9E1521G Paviment panot vorera gris,25x25x2,5cm,preu alt,col.truc macet.mort.1:2:10 20.000 m2

Tipus de Control Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al

lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV

12633

1 151.20 151.20

ED15B771 Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=110mm,fix.mec.brides 175.000 m

Tipus de Control Control de recepció

JFA1120A Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 2 55.46 110.92

ED7FR211 Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=125mm,SN4,s/llit sorra 15cm 157.600 m

Tipus de Control Control de recepció

JFA1120A Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 2 55.46 110.92

F921R01J Subbase tot-u art. reciclat,estesa+picon.98%PM 4,048.000 m3

Tipus de Control Control d'execució

J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 27 10.66 287.82

J03DR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius

d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938

135 12.66 1,709.10

EUR



Projecte Final de Carrera: Nau Industrial Metàl·lica a Sallent

ESTADÍSTICA D'ASSAIGS PER PARTIDA D'OBRA

Màscara d'entrada: * Operacions de Control Data: 08/05/2013 Pàgina 3

J03DS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la

norma NLT 357

27 113.96 3,076.92

F9G1D245 Paviment form.s/add. HF-4MPa,c.plàstica,camió,vibr.mecànic remol.mec. 2,248.000 m3

Tipus de Control Control de recepció

J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó

fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7

10 77.69 776.90

J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a

flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la

norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i

UNE-EN 12390-5

10 99.93 999.30

Tipus de Control Control d'execució

J060AH00 Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de

paviment

6 59.05 354.30

Tipus de Control Control d'obra acabada

J9V1GC0D Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al

lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV

12633

3 414.00 1,242.00

F9G2D248 Paviment form.HF-4MPa,consist.plàstica,camió,vibr.mecànic,remol.mec.+4kg/m2,quars gris 1,605.975 m3

Tipus de Control Control de recepció

J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó

fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7

7 77.69 543.83

J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a

flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la

norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i

UNE-EN 12390-5

7 99.93 699.51

Tipus de Control Control d'execució

J060AH00 Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de

paviment

4 59.05 236.20

Tipus de Control Control d'obra acabada

J9V1GC0D Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al

lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV

12633

2 414.00 828.00

F9Z4AA18 Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:8-8mm,6x2,2m B500T 7,647.500 m2

Tipus de Control Control de recepció

J0B22304 Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar

formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-2

1 229.07 229.07

J0B2A205 Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a

armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-2

1 52.05 52.05

EUR
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ESTADÍSTICA D'ASSAIGS PER PARTIDA D'OBRA

Màscara d'entrada: * Operacions de Control Data: 08/05/2013 Pàgina 4

FFC1CA25 Tub PP-R pressió,DN=90x15mm,sèrie S 2,5,soldat,dific.mitjà,col.fons rasa 98.000 m

Tipus de Control Control d'execució

JJV1G822 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i

acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els

següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general,

comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta

de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,

aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials,

diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i

altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i

encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i

fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

1 513.00 513.00

Tipus de Control Control d'obra acabada

JJV1G95E Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària:

distribució d'aigua calenta sanitària, segons R.D 865/2003, RITE, CTE , incloent la

comprovació dels següents paràmetres:

- xarxa de canonades: neteja i desinfecció de la instal·lació, prova d'estanquitat de

la xarxa, prova de lliure dilatació de la xarxa, equilibrat hidràulic de la xarxa de

canonades, Tª a la xarxa de distribució (>49ºC), Tª d'obtenció d'aigua als punts

terminals, temps d'obtenció d'aigua calenta (60 segons), medició dels cabals als

punts de consum i obtenció dels cabals exigits segons factor de simultaneïtat.

- Vàlvules de regulació de cabal: (nº, identificació equip/vàlvules, model, dn, cabal

projecte, posició vàlvules) pressió diferencial i cabal mig.

1 513.00 513.00

FG22TP1K Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=160mm,40J,450N,canal.sot. 204.000 m

Tipus de Control Control d'execució

JGV1G811 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les

instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el

REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa

general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16

ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de

potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat,

caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general

d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra

línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub,

quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció

d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i

l'emissió del informe corresponent

1 513.00 513.00

Tipus de Control Control d'obra acabada

JGV1G911 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió,

realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com

a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat

(continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del

diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de

llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament,

les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves

corresponent

1 513.00 513.00

G31511H1 Formigó rasa/pou,HM-20/B/20/I,camió 53.020 m3

EUR
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Tipus de Control Control de recepció

J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó

fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2

10 15.53 155.30

G31512H1 Formigó rasa/pou,HA-25/B/20/IIa,camió 714.812 m3

Tipus de Control Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,

recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de

15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1,

UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

24 92.04 2,208.96

G31B3200 Arm.rases i pous AP500S barres corrug. D>16mm 35,643.425 kg

Tipus de Control Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar

formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1

1 26.69 26.69

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a

la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons

la norma UNE-EN ISO 15630-1

1 39.35 39.35

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar

formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

1 14.98 14.98

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer

per armar formigons, segons la norma UNE36068

1 23.61 23.61

G32516G3 Formigó p/murs cont.,HA-30/P/20/IIa,cubilot 771.089 m3

Tipus de Control Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,

recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de

15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1,

UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

24 92.04 2,208.96

G441831D Acer S355JR,p/pilar peça comp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra sold.+carg. 97,285.437 kg

Tipus de Control Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la

instrucció EAE-11 art. 9.2.2.2

49 15.32 750.68

G96512C5 Vorada recta form., MC, A2 (20x10cm), B, H, S(R-3,5MPa),col./s.base form.HM-20/P/40/I h=10-20cm,reju 8.000 m

Tipus de Control Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al

lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV

12633

1 151.20 151.20

G9752J94 Rigola ampl.=15cm,peces form.,100x15cm,g=26cm,col.mort. 1:8 53.000 m

Tipus de Control Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al

lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV

12633

1 151.20 151.20

EUR
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GD7JC185 Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,DN=160mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3,sol 19.400 m

Tipus de Control Control d'obra acabada

JDV11115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5

0 393.30 0.00

JDV12115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5.

0 393.30 0.00

JDV13115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5.

0 393.30 0.00

JDV14215 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons DB-HS Secció 5.

0 393.30 0.00

GD7JE185 Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,DN=200mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3,sol 27.500 m

Tipus de Control Control d'obra acabada

JDV11115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5

0 393.30 0.00

JDV12115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5.

0 393.30 0.00

JDV13115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5.

0 393.30 0.00

JDV14215 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons DB-HS Secció 5.

0 393.30 0.00

GD7JG185 Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,DN=250mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3,sol 267.600 m

Tipus de Control Control d'obra acabada

JDV11115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5

0 393.30 0.00

JDV12115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5.

1 393.30 393.30

JDV13115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5.

1 393.30 393.30

JDV14215 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons DB-HS Secció 5.

1 393.30 393.30

GD7JJ185 Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,DN=315mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3,sol 217.450 m

Tipus de Control Control d'obra acabada

JDV11115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5

1 393.30 393.30

JDV12115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5.

0 393.30 0.00

JDV13115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5.

0 393.30 0.00

JDV14215 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons DB-HS Secció 5.

0 393.30 0.00

GD7JL185 Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,DN=350mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3,sol 14.160 m

Tipus de Control Control d'obra acabada

JDV11115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5

0 393.30 0.00

EUR
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JDV12115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5.

0 393.30 0.00

JDV13115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5.

0 393.30 0.00

JDV14215 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons DB-HS Secció 5.

0 393.30 0.00

XPA0402 Paviment de Llamborda 3,5 tn 20x10x8 112.500 m2

Tipus de Control Control d'obra acabada

J9V1GC0D Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al

lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV

12633

1 414.00 414.00

XPA0501 Tirant de barra diàmetre 10, 5-10m 1,310.320 m

Tipus de Control Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la

instrucció EAE-11 art. 9.2.2.2

1 15.32 15.32

XPA0502 Tirant de barra diàmetre 20, fins a 15m 610.896 m

Tipus de Control Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la

instrucció EAE-11 art. 9.2.2.2

1 15.32 15.32

XPA0503 Tirant de barra diàmetre 30, fins a 15m 355.872 m

Tipus de Control Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la

instrucció EAE-11 art. 9.2.2.2

1 15.32 15.32
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1 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 27.00 10.66 287.82

2 J03DR10P u Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops

radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938

135.00 12.66 1,709.10

3 J03DS10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,

segons la norma NLT 357

27.00 113.96 3,076.92

4 J060120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de

formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2

10.00 15.53 155.30

5 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,

recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes

cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN

12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

51.00 92.04 4,694.04

6 J060AH00 u Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa

de paviment

10.00 59.05 590.50

7 J060K201 u Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de

formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7

17.00 77.69 1,320.73

8 J060SA09 u Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i

assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de

15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,

UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

17.00 99.93 1,698.81

9 J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer

per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1

2.00 26.69 53.38

10 J0B22304 u Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres

per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-2

1.00 229.07 229.07

11 J0B25101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,

resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a

armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

2.00 39.35 78.70

12 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar

formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

2.00 14.98 29.96

13 J0B2A205 u Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla

electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO

15630-2

1.00 52.05 52.05

14 J0B2G103 u Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una

proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068

2.00 23.61 47.22

15 J441FF0N u Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,

segons la instrucció EAE-11 art. 9.2.2.2

705.00 15.32 10,800.60

16 J441J108 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE

14044 i UNE EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques

i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638 i UNE EN

571-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277 i

UNE-EN ISO 23278

1.00 442.89 442.89

17 J911G2CD u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al

lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE

ENV 12633

3.00 151.20 453.60

18 J9V1GC0D u Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al

lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE

ENV 12633

6.00 414.00 2,484.00

19 JAV11151 u Prova d'estanquitat de façana i finestra, pel mètode del ruixament directe i

escorriment durant un període de quatre hores, incloent la realització

d'inspecció i informe final, segons UNE EN 13051

13.00 638.17 8,296.21

20 JDV11115 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5

1.00 393.30 393.30
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21 JDV12115 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una

instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS

Secció 5.

1.00 393.30 393.30

22 JDV13115 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una

instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS

Secció 5.

1.00 393.30 393.30

23 JDV14215 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una

instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació,

segons DB-HS Secció 5.

1.00 393.30 393.30

24 JFA1120A u Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN

1452-2

4.00 55.46 221.84

25 JGV1G811 u Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant

l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les

exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements

que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador,

brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25

ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre

general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa

de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general

d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada

a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de

terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre

general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis.

Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

1.00 513.00 513.00

26 JGV1G911 u Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa

tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el

REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les

condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,

resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de

funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels

interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les

comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de

proves corresponent

1.00 513.00 513.00

27 JJV1G822 u Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions

d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,

comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la

instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i

bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,

vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,

aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de

materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer,

canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres,

distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de

materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la

inspecció i l'emissió del informe corresponent

1.00 513.00 513.00

28 JJV1G95E U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta

sanitària: distribució d'aigua calenta sanitària, segons R.D 865/2003,

RITE, CTE , incloent la comprovació dels següents paràmetres:

- xarxa de canonades: neteja i desinfecció de la instal·lació, prova

d'estanquitat de la xarxa, prova de lliure dilatació de la xarxa, equilibrat

hidràulic de la xarxa de canonades, Tª a la xarxa de distribució (>49ºC),

Tª d'obtenció d'aigua als punts terminals, temps d'obtenció d'aigua calenta

(60 segons), medició dels cabals als punts de consum i obtenció dels

cabals exigits segons factor de simultaneïtat.

- Vàlvules de regulació de cabal: (nº, identificació equip/vàlvules, model,

dn, cabal projecte, posició vàlvules) pressió diferencial i cabal mig.

1.00 513.00 513.00

EUR
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4. CONTROL DE RECEPCIÓ D’OBRA ACABADA: 

PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS EN L’EDIFICI 

ACABAT

En l’apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions 

en l’edifici acabat s’estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per 

l’empresa constructora o instal·ladora, per comprovar les prestacions finals de 

l’edifici; essent a càrrec seu el cost de les mateixes. Es realitzaran tant les probes 

finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el preceptiu 

Estudi de Programació del Control de Qualitat de l’Obra redactat per el Director 

Executiu de l’Obra, així com les indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del 

projecte i les que poguessin ordenar la Direcció facultativa durant el transcurs de 

l’obra. 

Atenent-nos al preestablert en l’Article 11 de la LOE, és d’obligació del constructor 

executar l’obra amb subjecció al projecte, contracte, legislació aplicable i les 

instruccions del director d’obra i del director d’execució de l’obra a fi de aconseguir 

la qualitat exigida en el projecte acreditant, mitjançant l’aportació de certificats, 

resultat de proves de servei, assaigs o altres documents, tal qualitat exigida. 

El cost de tot això corre a compte i càrrec del constructor, sense que sigui necessari 

pressupostar-lo de manera diferenciada i específica en el capítol “control de Qualitat 

i Assajos” del pressupost d’execució material del projecte.  

5. VALORACIÓ ECONÒMICA 

En aquest capítol s’indiquen aquells altres assaigs o probes de servei que han de 

ser realitzades per entitats o laboratoris de control de qualitat de l’edificació, 

degudament homologats i acreditats, diferents i independents dels realitzats per el 

constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de Control de Qualitat de l’Obra, 

sense perjudici del previst en el preceptiu Estudi de Programació del Control de 

Qualitat de l’Obra, a confeccionar per el Director d’Execució de l’Obra, ascendeix a 

la quantitat de 40.347,94 Euros.  
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A continuació s’adjunta el capítol de Control de Qualitat i Assaigs del Pressupost 

d’Execució Material i el resum d’aquest pressupost amb els percentatges sobre el 

PEM total del projecte. 
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Obra 01 Pressupost Pressupost Nau Indústrial Metàl·lica a   

Capítol 03 Obres de Fonamentació   

G31511H1 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 67)   14.260 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,

segons la norma UNE-EN 12350-2

4.00 15.53 62.12 Si 4 0.000 1.0000 Tram   

G31512H1 Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 68)   714.812 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i

assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la

norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i

UNE-EN 12390-3

24.00 92.04 2,208.96 3 100.000 M3 1.0000 Tram   

G31B3200 Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 69)   35,643.425 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar

formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1

1.00 26.69 26.69 1 40,000.000 KG 1.0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la

tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la

norma UNE-EN ISO 15630-1

1.00 39.35 39.35 1 40,000.000 KG 1.0000 Global   
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J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,

segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

1.00 14.98 14.98 1 40,000.000 KG 1.0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per

armar formigons, segons la norma UNE36068

1.00 23.61 23.61 1 40,000.000 KG 1.0000 Global   

G32516G3 Formigó per a murs de contenció HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot. Inclou execució de juntes amb matavius

cada 10 metres. Inlcou ouera a l'extradós i execució de metxinals per al drenatge. (P - 70)

  771.089 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i

assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la

norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i

UNE-EN 12390-3

24.00 92.04 2,208.96 3 100.000 M3 1.0000 Tram   

E32B300P Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 18)   41,856.760 kg

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar

formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1

1.00 26.69 26.69 1 40,000.000 KG 1.0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la

tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la

norma UNE-EN ISO 15630-1

1.00 39.35 39.35 1 40,000.000 KG 1.0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,

segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

1.00 14.98 14.98 1 40,000.000 KG 1.0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per

armar formigons, segons la norma UNE36068

1.00 23.61 23.61 1 40,000.000 KG 1.0000 Global   

E3C515G3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 19)   18.212 m3
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Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i

assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la

norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i

UNE-EN 12390-3

3.00 92.04 276.12 3 100.000 M3 1.0000 Tram   

E3CBM8JJ Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i

manipulada a taller (P - 20)

  91.058 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar

formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1

0.00 26.69 0.00 1 40,000.000 KG 1.0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la

tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la

norma UNE-EN ISO 15630-1

0.00 39.35 0.00 1 40,000.000 KG 1.0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons,

segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

0.00 14.98 0.00 1 40,000.000 KG 1.0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per

armar formigons, segons la norma UNE36068

0.00 23.61 0.00 1 40,000.000 KG 1.0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost Pressupost Nau Indústrial Metàl·lica a   

Capítol 04 Pavimentació   

F9Z4AA18 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i

manipulada a taller (P - 50)

  7,647.500 m2

Tipus de Control: Control de recepció
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J0B22304 Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar

formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-2

1.00 229.07 229.07 1 40,000.000 KG 1.0000 Global   

J0B2A205 Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar

formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-2

1.00 52.05 52.05 1 40,000.000 KG 1.0000 Global   

F9G2D248 Paviment de formigó HF-4 MPa, de consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris. Inclou

passadors amb barra (P - 48)

  1,605.975 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc,

segons la norma UNE-EN 12350-7

7.00 77.69 543.83 1 233.330 M3 1.0000 Tram   

J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció

d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN

12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

7.00 99.93 699.51 1 233.330 M3 1.0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'execució

J060AH00 Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 4.00 59.05 236.20 1 1,750.000 M2 4.0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J9V1GC0D Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada

de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

2.00 414.00 828.00 1 1,000.000 M2 1.0000 Tram   

F9G1D245 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat

mecànic. Inclou formació de juntes cada 25m2 aprox. per asserrat i rejuntat de les longitudinals. Col·locació de barres corrugades d'unió de 12 mm de diàmetre, 80 cm de

longitud i espaiades cada metre a la meitat de l'espessor de la llosa i simètriques respecte la llosa. Segellat de juntes longitudinals amb perfil electromèric.

(P - 47)

  2,248.000 m3
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Tipus de Control: Control de recepció

J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc,

segons la norma UNE-EN 12350-7

10.00 77.69 776.90 1 233.330 M3 1.0000 Tram   

J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció

d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN

12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

10.00 99.93 999.30 1 233.330 M3 1.0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'execució

J060AH00 Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 6.00 59.05 354.30 1 1,750.000 M2 4.0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J9V1GC0D Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada

de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

3.00 414.00 1,242.00 1 1,000.000 M2 1.0000 Tram   

F921R01J Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 46)   4,048.000 m3

Tipus de Control: Control d'execució

J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 27.00 10.66 287.82 1 500.000 M2 3.3300 Tram   

J03DR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un

sòl, segons la norma ASTM D 6938

135.00 12.66 1,709.10 5 500.000 M2 3.3300 Tram   

J03DS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT

357

27.00 113.96 3,076.92 1 500.000 M2 3.3300 Tram   

E9E1521G Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland (P - 32)

  20.000 m2
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Tipus de Control: Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al

lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

1.00 151.20 151.20 1 10,000.000 U 12.0000 Estadístic   

G31511H1 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 67)   24.500 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,

segons la norma UNE-EN 12350-2

4.00 15.53 62.12 Si 4 0.000 1.0000 Tram   

G9752J94 Rigola de 15 cm d'amplària de peces de formigó, de 100x15 cm i 26 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 75)  53.000 m

Tipus de Control: Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al

lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

1.00 151.20 151.20 1 1,000.000 M 1.0000 Estadístic   

G96512C5 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a

flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (P - 74)

  8.000 m

Tipus de Control: Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al

lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

1.00 151.20 151.20 1 1,000.000 M 1.0000 Estadístic   

XPA0402 Paviment de Llamborda 20x10x8 de formigó precobrimit de 500kg/m2 per a vehicles de >3.5 tn col·locada amb morter M-80.  (P - 85)   112.500 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada
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J9V1GC0D Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada

de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

1.00 414.00 414.00 1 1,000.000 M2 1.0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost Pressupost Nau Indústrial Metàl·lica a   

Capítol 05 Estructura metàl·lica   

G441831D Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una

capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 72)

  97,285.437 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la instrucció

EAE-11 art. 9.2.2.2

49.00 15.32 750.68 1 2,000.000 KG 1.0000 Tram   

E44AJ33C Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a encavallades formades per peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a

taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols (P - 24)

  89,934.020 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la instrucció

EAE-11 art. 9.2.2.2

45.00 15.32 689.40 1 2,000.000 KG 1.0000 Tram   

E44B8113 Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació

antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols (P - 25)

  118,916.160 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la instrucció

EAE-11 art. 9.2.2.2

595.00 15.32 9,115.40 1 2,000.000 KG 10.0000 Tram   

E4479112 Acer S355J0 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació

antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 22)

  14,643.200 kg
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Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la instrucció

EAE-11 art. 9.2.2.2

8.00 15.32 122.56 1 2,000.000 KG 1.0000 Tram   

E4488125 Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a traves formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i

amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 23)

  8,993.402 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la instrucció

EAE-11 art. 9.2.2.2

5.00 15.32 76.60 1 2,000.000 KG 1.0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J441J108 Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE EN

13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les

normes UNE-EN ISO 17638 i UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes

UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278

1.00 442.89 442.89 1 10,000.000 KG 1.0000 Tram   

XPA0501 Kit de tirant de barra amb acer S355 amb forqueta en ambdós costats + conector central ajustable. M10. Per a longituds de 5 a 10 metres, acer negre. (P - 86)   1,310.320 m

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la instrucció

EAE-11 art. 9.2.2.2

1.00 15.32 15.32 1 2,000.000 KG 1.0000 Tram   

XPA0502 Kit de tirant de barra amb acer S355 amb forquetes en ambdós costats + conector central ajustable. M20. Fins a 15m, acer negre. (P - 87)   610.896 m
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Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la instrucció

EAE-11 art. 9.2.2.2

1.00 15.32 15.32 1 2,000.000 KG 1.0000 Tram   

XPA0503 Kit de tirant de barra amb acer S355 amb horquillas en ambdós costats + conector central ajustable. M30. Fins a 15m, acer negre. (P - 88)   355.872 m

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la instrucció

EAE-11 art. 9.2.2.2

1.00 15.32 15.32 1 2,000.000 KG 1.0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost Pressupost Nau Indústrial Metàl·lica a   

Capítol 06 Sanejament i Drenatge   

ED15B771 Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P

- 33)

  175.000 m

Tipus de Control: Control de recepció

JFA1120A Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 2.00 55.46 110.92 1 100.000 U 1.0000 Estadístic   

ED7FR211 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1,

sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 37)

  157.600 m

Tipus de Control: Control de recepció

JFA1120A Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 2.00 55.46 110.92 1 100.000 U 1.0000 Estadístic   

GD7JJ185 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de

rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 80)

  217.450 m
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

JDV11115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació

d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5

1.00 393.30 393.30 Si 1 0.000 10,000.0000 Global   

JDV12115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5.

0.00 393.30 0.00 Si 1 0.000 1.0000 Global   

JDV13115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5.

0.00 393.30 0.00 Si 1 0.000 1.0000 Global   

JDV14215 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons DB-HS Secció 5.

0.00 393.30 0.00 Si 1 0.000 1.0000 Global   

GD7JC185 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de

rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 77)

  19.400 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JDV11115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació

d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5

0.00 393.30 0.00 Si 1 0.000 1.0000 Global   

JDV12115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5.

0.00 393.30 0.00 Si 1 0.000 1.0000 Global   

JDV13115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5.

0.00 393.30 0.00 Si 1 0.000 1.0000 Global   

JDV14215 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons DB-HS Secció 5.

0.00 393.30 0.00 Si 1 0.000 1.0000 Global   

GD7JE185 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de

rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 78)

  27.500 m
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

JDV11115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació

d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5

0.00 393.30 0.00 Si 1 0.000 1.0000 Global   

JDV12115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5.

0.00 393.30 0.00 Si 1 0.000 1.0000 Global   

JDV13115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5.

0.00 393.30 0.00 Si 1 0.000 1.0000 Global   

JDV14215 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons DB-HS Secció 5.

0.00 393.30 0.00 Si 1 0.000 1.0000 Global   

GD7JG185 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de

rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 79)

  267.600 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JDV11115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació

d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5

0.00 393.30 0.00 Si 1 0.000 1.0000 Global   

JDV12115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5.

1.00 393.30 393.30 Si 1 0.000 1.0000 Global   

JDV13115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5.

1.00 393.30 393.30 Si 1 0.000 1.0000 Global   

JDV14215 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons DB-HS Secció 5.

1.00 393.30 393.30 Si 1 0.000 1.0000 Global   

GD7JL185 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 350 mm, de

rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 81)

  14.160 m
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

JDV11115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació

d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5

0.00 393.30 0.00 Si 1 0.000 1.0000 Global   

JDV12115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5.

0.00 393.30 0.00 Si 1 0.000 1.0000 Global   

JDV13115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons DB-HS Secció 5.

0.00 393.30 0.00 Si 1 0.000 1.0000 Global   

JDV14215 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació

d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons DB-HS Secció 5.

0.00 393.30 0.00 Si 1 0.000 1.0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost Pressupost Nau Indústrial Metàl·lica a   

Capítol 07 Previsió Instal·lacions   

G31511H1 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 67)   14.260 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,

segons la norma UNE-EN 12350-2

2.00 15.53 31.06 Si 2 0.000 10,000.0000 Tram   

FG22TP1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a

l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 60)

  204.000 m

Tipus de Control: Control d'execució

JGV1G811 Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les

instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT,

com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de

protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de

1.00 513.00 513.00 Si 1 0.000 9.0000 Global   
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25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de

distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força

motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació

d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de

fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu,

quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el

desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JGV1G911 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de

les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els

següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuïtat dels

conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions

de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i

grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part

proporcional de l'informe final de proves corresponent

1.00 513.00 513.00 Si 1 0.000 10.0000 Global   

FFC1CA25 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x15 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

(P - 59)

  98.000 m

Tipus de Control: Control d'execució

JJV1G822 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs,

segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents

elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador

divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula

reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador,

dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups

de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de

materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de

materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i

l'emissió del informe corresponent

1.00 513.00 513.00 Si 1 0.000 20,000.0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada
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JJV1G95E Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: distribució

d'aigua calenta sanitària, segons R.D 865/2003, RITE, CTE , incloent la comprovació dels

següents paràmetres:

- xarxa de canonades: neteja i desinfecció de la instal·lació, prova d'estanquitat de la

xarxa, prova de lliure dilatació de la xarxa, equilibrat hidràulic de la xarxa de canonades, Tª

a la xarxa de distribució (>49ºC), Tª d'obtenció d'aigua als punts terminals, temps

d'obtenció d'aigua calenta (60 segons), medició dels cabals als punts de consum i obtenció

dels cabals exigits segons factor de simultaneïtat.

- Vàlvules de regulació de cabal: (nº, identificació equip/vàlvules, model, dn, cabal

projecte, posició vàlvules) pressió diferencial i cabal mig.

1.00 513.00 513.00 Si 1 0.000 1.0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost Pressupost Nau Indústrial Metàl·lica a   

Capítol 08 Coberta   

E535C614 Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un gruix total de 40 mm, amb la cara exterior grecada de color blanc i la cara interior

llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30% (P - 26)

  7,514.650 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JAV11151 Prova d'estanquitat de façana i finestra, pel mètode del ruixament directe i escorriment

durant un període de quatre hores, incloent la realització d'inspecció i informe final, segons

UNE EN 13051

8.00 638.17 5,105.36 1 1,000.000 M2 1.0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost Pressupost Nau Indústrial Metàl·lica a   

Capítol 09 Façanes   

E63DA1B1 Tancament de plaques conformades alleugerides llises de formigó armat de 25 cm de gruix, amb aïllament de 14 cm, de 3 m d'amplària i 14 m de llargària com a màxim, amb

acabat llis de color gris a una cara, col·locades. Inclou elements auxiliars necessaris per a la fixació i rejuntat. Inclou possibilitat de preparació de forats per a portes d'accés amb

formació i col·locació de premart metàl·lic en l'obertura. (P - 29)

  4,629.000 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JAV11151 Prova d'estanquitat de façana i finestra, pel mètode del ruixament directe i escorriment

durant un període de quatre hores, incloent la realització d'inspecció i informe final, segons

5.00 638.17 3,190.85 1 1,000.000 M2 1.0000 Tram   
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UNE EN 13051
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NIVELL 2: Capítol

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01 Demolicions 2,974.33 0.00 0.00

Capítol 01.02 Excavacions i Moviment de Terres 225,550.95 0.00 0.00

Capítol 01.03 Obres de Fonamentació 268,186.10 4,965.42 1.85

Capítol 01.04 Pavimentació 514,486.31 11,964.72 2.33

Capítol 01.05 Estructura metàl·lica 577,750.33 11,243.49 1.95

Capítol 01.06 Sanejament i Drenatge 65,900.35 1,795.04 2.72

Capítol 01.07 Previsió Instal·lacions 23,264.53 2,083.06 8.95

Capítol 01.08 Coberta 315,057.40 5,105.36 1.62

Capítol 01.09 Façanes 340,280.79 3,190.85 0.94

Capítol 01.10 Serralleria, Balissament i Altres. 102,277.93 0.00 0.00

Capítol 01.11 Imprevistos d'Obra 25,000.00 0.00 0.00

Capítol 01.12 Gestió de Residus 71,329.04 0.00 0.00

Capítol 01.13 Seguretat i Salut 38,776.19 0.00 0.00

Capítol 01.14 Control de Qualitat 40,000.00 0.00 0.00

Obra 01 Pressupost Pressupost Nau Indústrial Metàl·lica a 2,610,834.25 40,347.94 1.55

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2,610,834.25 40,347.94 1.55

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Pressupost Nau Indústrial Metàl·lica a 2,610,834.25 40,347.94 1.55

Obra 01 2,610,834.25 40,347.94 1.55

EUR



 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES DE LA MEMÒRIA 

    Annex 12 – Estudi de Gestió de Residus 
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�
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�

1. MARC NORMATIU 

A continuació es llista un resum de les principals Normatives d’aplicació en aquesta 

alhora de redactar l’Estudi de Gestió de Residus: 

� Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i 

gestió dels residus de construcció i enderroc. 

� Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de 

criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

� Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a 

l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.) 

� Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les 

operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de 

residus.

� Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de 

juny, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

� Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la 

Llei 20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos. 

� Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 

� Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-

2006

� Llei 10/98, de 21 de abril, de residus. A la web de l’agència de Residus 

(www.arc-cat.net) es pot consultar la normativa relativa als residus. 

�
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2. INTRODUCCIÓ

L’estudi de gestió de residus s’ha redactat seguint les directrius que marca la 

normativa i que estan recollides amb pautes de redacció en la Guia per a la 

redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderrocs disponible a la 

pàgina web de l’Agència de Residus de Catalunya. 

2.1. Estudi  de Gest ió  de Residus 

L’Estudi de Gestió de residus s’ha d’incloure en el projecte d’execució i és obligació 

del productor vetllar perquè així sigui i contingui els requeriments estipulats per la 

legislació vigent. Aquest document s’encarrega de recollir les directrius de gestió de 

residus de la construcció i demolició que posteriorment es concretaran a obra 

mitjançant el Pla de Gestió de Residus que haurà de ser elaborat per l’empresa 

constructora i acceptat i vetllat per la Direcció d’Obra. 

2.2. El  P la  de Gest ió  

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar 

l’Estudi de Gestió de residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas 

s’hauran de seguir les prescripcions previstes a la Normativa d’aplicació. 

Caldria que el Pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió 

de residus, que hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document 

pel promotor i la direcció facultativa. 

El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de 

gestió que s’hagi determinat en el present Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

�
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2.3. Cr i ter is  generals  de l ’estudi  de gest ió  

Els apartats bàsics de l’estudi de gestió de residus són: 

� 1. Mesures de minimització i prevenció de residus 

� 2. Estimació de la generació de residus en tones,m3 i per fases d’obra. 

� 3. Operacions de gestió de residus 

� 4. Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió dels residus 

� 5. Pressupost 

� 6. Llistat d’instal·lacions de gestió de residus properes. 

�
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3. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ 

Es tracta en el projecte d’identificar totes aquelles accions de minimització a tenir 

en consideració en fase de projecte per tal de prevenir la generació de residus de la 

construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 

Tot seguit s’adjunta el model de fitxa amb les accions de minimització i prevenció 

que poden ajudar a una millor gestió dels residus, què el tècnic responsable ha 

tingut en compte en la redacció d’aquest projecte.  

X

X

X

X

X

X

X
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4. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i 

amb la quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

Per tal d’estimar les quantitats i les tipologies que poden sortir en aquesta obra, en 

el present projecte, s’ha utilitzat l’aplicació disponible en la pagina web de l’Agència 

de Residus de Catalunya, simulador de residus de la construcció. S’ha definit els 

paràmetres bàsics de l’obra, que és classificable com a edificació i s’ha obtingut els 

codis i quantitats estimats. Els residus són classificats s el Catàleg Europeu de 

Residus (codis CER).

Seguidament s’adjunten els resultats de l’estudi de residus generats en l’obra. Amb 

les quantitats i tipologies obtingues determinem les operacions de gestió de residus 

dintre i fóra de l’obra més apropiades per a l’obra en qüestió amb l’ajuda de les 

següents fitxes: 

� �

X
X
X

X
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�

A continuació adjunt es troba el resultat de l’estudi d’estimació dels residus produïts 

en l’obra mitjançant l’aplicació de la web de l’Agència de Residus de Catalunya. 

Nota: S’ha classificat com a edificació però s’ha eliminat els residus procedents de 

tancaments i divisions interiors ja que la nau es projecta diàfana. 

X
X

X
X

X

X

X

No es preveu 
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4.1. Est imació de residus especia ls .  

No es té una estimació de quin volum o pes de residus especials es generaran, 

simplement cal que identifiquem, si en tenim, quins són els que es preveuen per tal 

de deixar-ne constància per al futur pla de gestió de residus i preveure una zona de 

dipòsits especials per a tals residus: 

� 080409*: Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics 

o altres substàncies perilloses. 

� 170903*: Restes de desencofrants 

� 170903*: Altres residus de construcció i demolició que contenen substàncies 

perilloses.

Es fa una previsió simbòlica de 100 kg de residus especials, la qual és clarament 

sobredimensionada. Simplement cal tenir en compte que hem de disposar de 

diferents dipòsits on poder emmagatzemar diferents tipus de residus especials.  

4.2. Resum de segregació de residus d intre l ’obra.  

� Residus Inerts barrejats: Donat que el formigó no supera les 160 tn mínimes 

(ni ho superaria sumant els residus amb mescles de formigó) es desestima 

fer-ne segregació i pel que fa a residus inerts es considera una sola unitat de 

gestió.

� Residus Inerts terres: Les terres es tracten com a residus inerts de 

construcció pel que fa a cànons d’abocador però el seu tractament és 

diferent ja que s’acopiaran probablement en una zona destinada 

especialment (indicada en el plànol) sense ús de contenidors. 

� Residus No Especials: Donat que sí que s’arriba als barems mínims de 

quantitat de residus de paper i cartró, plàstic, fusta i metalls, serà necessari 

disposar de contenidors de separació per a aquests residus. A més a més es 

requerirà un altre contenidor per tota la resta de residus no especials. 

� Residus Especials: Es deixa una zona per als residus especials dels quals no 

s’ha determinat la quantitat. Aquest espai ha d’ésser impermeabilitzat. 

�



Projecte Constructiu Nau Logística amb Estructura Metàl·lica

Fonamentació: Sabates aïllades Superfície: 18356 Sup. sota rasant: 0

Estructura: Mixta

Façanes: Full principal prefabricat de formigó

Revestiment: En sec

Paviment: Lleugers

Codi Residu Volum(m³) Massa(T) Activitat Volum(m³) Massa(T)

150101 Envasos de paper i cartró 29.38 2.06 Acabats interiors 4.41 0.31

Fonamentació i sistemes de contenció 2.94 0.21

Instal∙lacions 4.41 0.31

Sanejament 4.41 0.31

Tancaments primaris de coberta 4.41 0.31

Tancaments primaris de façana 2.94 0.21

Tancaments secundaris 1.47 0.10

Urbanització 4.41 0.31

150110 Envasos que contenen  1.53 0.13 Acabats exteriors 0.15 0.01

substàncies perilloses  Acabats interiors 0.15 0.01

Instal∙lacions 0.15 0.01

Sanejament 0.15 0.01

Tancaments primaris de coberta 0.15 0.01

Tancaments primaris de façana 0.15 0.01

Tancaments secundaris 0.51 0.04

Urbanització 0.15 0.01

170101 Formigó 2.92 4.66 Estructura 1.46 1.17

Fonamentació i sistemes de contenció 1.46 3.50

170107 Mescles de formigó, maons,  117.30 146.86 Acabats exteriors 15.93 19.95

teules i materials ceràmics,  Acabats interiors 16.89 21.15

en el codi 170106) Instal∙lacions 16.89 21.15

Sanejament 16.89 21.15

Tancaments primaris de coberta 16.89 21.15

Tancaments primaris de façana 16.89 21.15

Urbanització 16.89 21.15

170201 Fusta 190.44 47.61 Acabats exteriors 14.37 3.59

Acabats interiors 30.01 7.50

Fonamentació i sistemes de contenció 5.29 1.32

Instal∙lacions 30.01 7.50

Sanejament 21.87 5.47

Tancaments primaris de coberta 21.87 5.47

Tancaments primaris de façana 16.19 4.05

Tancaments secundaris 20.82 5.21

Urbanització 30.01 7.50

170203 Plàstic 20.99 1.47 Acabats interiors 2.33 0.16

Estructura 2.33 0.16

Fonamentació i sistemes de contenció 2.33 0.16

Instal∙lacions 2.33 0.16

Sanejament 2.33 0.16

Tancaments primaris de coberta 2.33 0.16

Tancaments primaris de façana 2.33 0.16

Tancaments secundaris 2.33 0.16

Urbanització 2.33 0.16

170405 Ferro i acer 23.43 147.62 Acabats interiors 5.36 33.78

Divisions i elements interiors primaris 1.47 9.25

Fonamentació i sistemes de contenció 1.47 9.25

Instal∙lacions 5.36 33.78

Sanejament 1.47 9.25

Tancaments primaris de coberta 1.47 9.25

Tancaments primaris de façana 1.47 9.25

Urbanització 5.36 33.78

170407 Metalls mesclats 11.43 72.00 Acabats interiors 1.63 10.29

Instal∙lacions 1.63 10.29

Sanejament 1.63 10.29

Tancaments primaris de coberta 1.63 10.29

Tancaments primaris de façana 1.63 10.29

Tancaments secundaris 1.63 10.29

Urbanització 1.63 10.29

Pàgina 1 de 2



Codi Residu Volum(m³) Massa(T) Activitat Volum(m³) Massa(T)

170904 Residus mesclats de construcció  700.79 463.88 Acabats exteriors 52.70 41.06

i demolició diferents dels  Acabats interiors 101.76 66.39

dels especificats en els codis Fonamentació i sistemes de contenció 14.01 6.45

170901,0170902 i 170903 Instal∙lacions 111.16 70.71

Sanejament 74.49 49.76

Tancaments primaris de coberta 75.45 51.09

Tancaments primaris de façana 56.69 40.59

Tancaments secundaris 91.71 61.76

Urbanització 122.82 76.07

200301 Mescles de residus municipals 129.68 21.40 Acabats exteriors 15.32 2.53

Acabats interiors 26.98 4.45

Instal∙lacions 26.98 4.45

Sanejament 4.06 0.67

Tancaments primaris de coberta 2.40 0.40

Tancaments secundaris 26.98 4.45

Urbanització 26.98 4.45

Total 1227.89 907.69
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4.3. Resum de gest ió  dels  res idus fora de l ’obra.  

�

151,52    120,22  E-621.99  Dipòsit Controlat de Sallent 

  219,62    34,86  E-223,96      Hermanos Pratginestós 

    47,61   190,44  E-223,96     Hermanos Pratginestós 

      1,47    20,99  E-223,96      Hermanos Pratginestós 

      2,07    29,38  E-223,96      Hermanos Pratginestós 

  485,28    824,47  E-223,96      Hermanos Pratginestós 

    0,1            -      E-01.89     Atlas Gestión Mediambiental 

X

X

X

X
X

X

X
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5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A 

LA GESTIÓ DELS RESIDUS 

De les operacions de gestió de residus triades segons l’estimació de l’apartat 

anterior es dedueix el nombre de contenidors que caldrà disposar simultàniament 

per tal de preveure un espai per a l’aplec de residus a l’obra. 

S’ha realitzat un plànol senyalitzant les instal·lacions, la ubicació dels contenidors, 

les zones d’aplec i la zona de deposició de terres a portar a l’abocador. Aquests 

plànols es particularitzaran en el Pla de Gestió de residus. 

6. PRESSUPOST

Els costos de la gestió de residus de l’obra associats a la gestió interna i externa 

dels residus es resumeixen en un capítol específic del pressupost en el projecte 

constructiu. Les partides han estat detallades segons les operacions de separació 

triades i s’ha comptat el preu de: 

� La classificació dels residus d’acord amb les operacions de separació 

selectiva triades. 

� Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus (contenidors, 

compactadores, etc.) 

� El cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a centrals 

de reciclatge, centrals de transferència o dipòsits controlats. 

7. LLISTA D’INSTAL·LACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

PROPERES.

En aquest apartat s’indiquen les instal·lacions més properes al Polígon Illa Sud de 

Sallent per tal de gestionar les runes i altres residus de la construcció generats. La 

llista s’ha organitzat en funció de la classificació de residus anteriorment establerta. 

Les instal·lacions han estat extretes de les pàgines www.arc.cat. 
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7.1. Residus especia ls  

Nom: Atlas Gestión Medioambiental, S.A. 

Població: Catellolí 

Distància a Obra: 37 km. 

7.2. Residus inerts  

Nom: Dipòsit Controlat de Sallent. 

Població: Sallent 

Distància a Obra: 3 km. 
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7.3. Residus no especia ls  

Nom: Consorci del Bages per a la Gestió de Residus. 

Població: Sallent 

Distància a Obra: 10 km. 

7.4. Recic latge de residus no especia ls  

Nom: Hermanos Pratginestós. 

Població: Sallent 

Distància a Obra: 7 km. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

Aquest annex contempla un possible programa dels treballs que comprèn aquesta 

obra amb l’objectiu d'obtenir la previsió del termini d'execució de la mateixa i 

alhora donar les pautes bàsiques de l’execució i definir les fases segons els quals 

s’ha basat la redacció del projecte. 

 

2.  BASE DE TREBALL 

S’ha partit de la següent base de treball: 

 

Equip constructora contractada: 10 Treballadors formant dos equips permanents 

d’obra: un cap d’obra, un encarregat, dos oficials de primera, un oficial de segona, 

dos peons/manobres i tres maquinistes. 

 

Equips externs: 

 

- Topògrafs. 

- Equip moviment terres, demolicions, transport abocador. 

- Encofradors. 

- Equip de taller d’estructura metàl·lica. 

- Equip de taller de fusteria d’alumini. 

- Instal·ladors de molls de carrega i portes seccionals. 

- Muntatge estructura metàl·lica (grua). 

- Muntatge de l’estructura prefabricada (grua). 

- Equip de pavimentació. 

- Instal·ladors i empreses gestores d’aigua, de telecomunicacions i 

d’electricitat. 
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Calendari laborable base: 

 

 Mati Tarda 

Dilluns 8:00-14:00 15:00-17:00 

Dimarts 8:00-14:00 15:00-17:00 

Dimecres 8:00-14:00 15:00-17:00 

Dijous 8:00-14:00 15:00-17:00 

Divendres 8:00-14:00 15:00-17:00 

Dissabte No laborable 

Diumenge No laborable 

 

Dies Festius dintre del període programat: 

 

11 de Setembre de 2013: Diada Nacional de Catalunya 

1 de Novembre de 2013: Tots Sants 

6 de Desembre de 2013: Diada de la Constitució 

25 de Desembre de 2013: Nadal 

26 de Desembre de 2013: Sant Esteve 

1 de Gener de 2014: Any Nou 

6 de Gener de 2014: Epifania 

17-18 de Abril de 2014: Setmana Santa 

1 de maig de 2014: Diada del Treball 

 

3.  PROGRAMACIÓ DE LA PLANIFICACIÓ 

La planificació s’ha dut a terme mitjançant el programa Microsoft Project, i el 

sistema de planificació escollit ha estat el de precedències simples el qual ens dona 

de manera molt esquemàtica la direcció del transcurs de l’obra. Les tasques que es 

van esdevenint i la relació que tenen amb les seves predecessores o conseqüents. 

Aquest mètode és útil per ser molt visual i pràctic alhora de fer un seguiment de la 

obra, de racionalitzar els recursos i gestionar els equips de treball. El programa ens 

calcula també directament el camí crític de tal manera que s’ha pogut anar 

distribuint les operacions per tal de que aquest sigui ben coherent en quant a 

durada amb la resta de camins paral·lels a l’obra. 
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3 .1.  Resum de la  p lani f icació  

Inici d’obres: Dilluns 2 de Setembre de 2013 

Fi d’obres: Dimecres 4 de juny de 2014 

Durada: 188 dies de treball, 9 Mesos totals 

 

Dates a remarcar: 

 

- Dimarts 7 de gener de 2014: Tall de circulació en un carril del carrer 

d’accés a l’autovia. 

- Dimecres 22 de gener de 2014: Reobertura al transit amb normalitat en 

el carrer d’accés a l’autovia. 

- Dimecres 22 de gener de 2014: Tall de circulació en un carril del carrer 

Tomàs Viladomiu.  

- Dimarts 11 de febrer de 2014: Reobertura al trànsit amb normalitat en el 

carrer Tomas Viladomiu. 

 

Caldrà que l’empresa constructora elabori el seu propi pla de treball i es consensuï 

amb la direcció d’obra el que aquests considerin més adequat intentant respectant 

o millorant els terminis establerts.  

 

Nota: cal remarcar que la durada total de l’obra es pot veure modificada per la 

l’execució de les instal·lacions interiors de la nau així com les instal·lacions de les 

estanteries de pelleteria que pot contemplar el projecte d’instal·lacions i projecte 

d’activitats de la present nau. En aquest cas mai suposarà un contratemps per a 

l’execució de les obres civils aquí presentades i és realitzaria un cop el paviment 

interior de la nau hagi estat acabat.  
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4.  PROCÉS CONSTRUCTIU 

Seguidament s’exposa la planificació proposada per el projectista. Caldrà que 

l’empresa constructora elabori el seu propi pla de treball i es consensuï amb la 

direcció d’obra el que aquests considerin més adequat intentant respectant o 

millorant els terminis establerts: 

 

4.1.  Trebal ls  previs  

Els primers dies es dediquen a la implantació en obra de la constructora, període 

d’organització, avís a les companyies de servei i gestors municipals.  

Operacions de replanteig inicial per mitjà de un equip extern de topografia, definició 

dels accessos, zones d’acopi, casetes d’obra i lavabos.  

 

4 .2.  Moviment de terres 

Esbrossada del terreny i creació d’accessos per la maquinària. Comencen les 

operacions de rebaix i terraplenat per assolir l’anivellació del terreny a les cotes 

replantejades. Posteriorment caldrà executar l’explanació final estenent i piconant 

la capa de coronació. Es recomana estendre una primera capa de tot-ú per facilitar 

el drenatge i facilitar la circulació de la maquinària. 

 

L’excavació dels fonaments serà la següent operació, un cop replantejada la 

situació dels pilars, començaran les operacions d’excavació dels pous per assolir 

l’estrat rocós. Paral·lelament en l’estructura a taller es prepararan els perfils i les 

gelosies. 

 

Caldrà abans de iniciar la col·locació de l’estructura metàl·lica excavar també les 

riostres de lligat dels fonaments i les rases d’evacuació d’aigües i instal·lacions que 

es preveu que surtin des de la nau. Un cop s’hagi instal·lat les connexions dels 

baixants i les canalitzacions de la xarxa de sanejament i instal·lacions, es rebliran i 

piconaran les rases de sanejament i instal·lacions mentre comenci la instal·lació de 

l’estructura metàl·lica.  
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Desprès l’equip de moviment de terres continuarà amb la instal·lació de les xarxes 

de sanejament i instal·lacions en l’àmbit de la parcel·la fora de la nau, obrint rases i 

tapant-les (estesa, rebliment i piconatge) tant bon punt es vagin col·locant les 

canalitzacions per mirar d’afectar el menys temps possible el transcurs de l’obra 

amb rases obertes en l’àmbit de treball que dificultaria el pas de maquinaria i 

aquestes es deteriorarien amb la pluja i despreniments de terra. 

 

Acte seguit es podrà passar a realitzar les escomeses i connexions a les xarxes de 

serveis i sanejament existent. Caldrà quan abans contactar amb els instal·ladors i 

gestors per programar el moment d’aquestes connexions ja de de l’inici d’obres per 

a que tot estigui acordat i això no retardi operacions posteriors com l’execució dels 

murs. S’avisarà als serveis municipals i instal·ladors també perquè siguin presents 

alhora de realitzar aquesta operació. També caldrà tallar provisionalment un dels 

dos carrils i el pas de la vorera. No que això suposi gran afectació al trànsit però 

haurà de ser avisat al polígon amb certa antelació i serà necessari un parell 

d’operaris presents per controlar el tràfic. Es requereix que els talls es realitzin en 

dues fases, una per al carrer d’accés a l’autovia i, l’altra, en el carrer Tomàs 

Viladomiu.   

 

Quan l’estructura metàl·lica estigui pràcticament muntada s’entrarà a l’interior de la 

nau a estendre la capa de tot-ú anivellada per a la posterior pavimentació. Aquesta 

es preveu que sigui per mitja de petita maquinària com ara dúmpers. Posteriorment 

i quan els murs s’hagin executat s’estendrà el tot-ú a tota la resta d’àmbit per a la 

pavimentació exterior. 

 

Un cop acabada l’execució dels murs perimetrals hagi estat acabada requerida per 

la maquinaria de moviment de terres és el extradossat dels murs al cap d’uns pocs 

dies que s’hagin executat i anant en compte de fer una compactació amb poca 

energia. 
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4.3.  Estructura en ta l ler  

Cal que des de la primera setmana es defineixi ja l’estructura al taller i que aquests 

facin els seus propis plànols i disseny de la gelosia i estructura tal i com es descriu 

en aquest projecte. Caldrà que s’elaborin plantilles per les plaques base dels pilars 

per facilitar l’execució de l’armat en les sabates deixant les esperes en situació de 

rebre les plaques definitives on es recolzaran els pilars.  

 

L’estructura de la gelosia es construirà en 3 parts per a poder ser transportada a 

obra sense requerir transport especial. El taller disposarà de les xapes i carteles 

necessàries en els diferents elements per a que la unió pugui ser executada en obra 

mitjançant unions cargolades.  

 

4.4.  Estructura en obra 

L’estructura es començarà a muntar un cop les rases d’instal·lacions, i sanejament 

en els seus trams interiors de la nau hagin estat reblertes i tapades. També cal 

esperar evidentment a col·locar els pilars quan s’hagin realitzat els fonaments i les 

riostres, deixant un marge mínim de set dies per dotar de resistència suficient al 

formigó.   

 

La següent operació és instal·lar les gelosies i els pòrtics de façana. Les primeres 

seran transportades a obra en tres trams per evitar transport especial i seran 

ensamblades a obra mitjançant unions cargolades amb platines que el taller 

d’estructura haurà dissenyat i preparat per a respectar l’esquema estructural 

calculat i justificat en el càlcul. Un cop unides seran elevades i col·locades amb 

unions cargolades als pilars.  

 

Serà necessari que s’executin primer els pòrtics extrems completament amb les 

corretges de façana i corretges de coberta entre els trams primer i segon i últim i 

penúltim per poder executar seguidament els arriostraments de coberta i de façana. 
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Serà necessàri que s’alterni la instal·lació de pòrtics (gelosies sobre pilars) amb 

l’instal·lació de corretges en cada parell de portics per tal de lligar-los i dotar-los de 

certa  

 

Un cop col·locats els pilars i les corretges serà necessària la medició exacte dels 

tirants de barra per a realitzar els arriostrats i es procedirà a encarregar el material. 

Mentrestant s’instal·laran les corretges de coberta.  

 

4.5.  Estructures de fonamentació 

Les estructures de fonamentació prioritàries son els pous de fonamentació i les 

riostres que permetran començar el muntatge de l’estructura metàl·lica. Es preveu 

formigonar en dues fases: primer els pous que assoleixen el nivell de roca amb 

formigó en massa HM-20 i, en segon lloc, les sabates, riostres i llosa que van amb 

HA-25 i armades.  

 

Un cop col·locats els pilars sobre les sabates es procedirà a realitzar els murs de 

separació de la zona de camions de la d’aparcament i els que formen part de la 

façana lateral oest que salva el desnivell de 1,20 metres en la zona dels molls. 

Aquests murs englobaran als pilars i es lligaran amb l’armadura de les sabates i la 

llosa on haurem deixat esperes per lligar-la.  

 

L’encofrat dels murs perimetrals, l’armat i el seu formigonat no és una operació que 

formi part del camí crític i es fa mentre es realitzi la pavimentació interior de la nau, 

sempre abans del paviment exterior. Es posposa a aquest punt perquè suposa 

limitar els accessos a la nau per part de la maquinaria pesada i s’espera a tenir 

molt avançada l’obra interior. També cal que les connexions al carrer del 

sanejament i les instal·lacions hagi estat acabades. 

 

4.6.  Sanejament i  instal · lac ions 

La xarxa de sanejament s’executarà primer tot el que afecta a l’interior de la nau i 

llavors mentre s’executa la fonamentació d’aquesta per part d’un equip, l’altre 

seguirà instal·lant la xarxa de sanejament i instal·lacions, els pous i les arquetes en 

tot l’àmbit de la parcel·la. Per tal de no afectar al pas de maquinaria  caldrà que 

l’equip de moviment de terres estigui treballant alhora que es va instal·lant les 
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diferents xarxes per tapar les rases que es van obrint i on si van col·locant les 

canalitzacions.  

 

Les connexions de les instal·lacions i la xarxa de sanejament, demolició del 

paviment, execució de rases, instal·lació de escomeses i connexions, es realitzarà 

juntament amb l’equip de moviment de terres quan tota la instal·lació interior de 

sanejament sigui acabada. 

 

La instal·lació dels bastiments, reixes i tapes a les arquetes i pous es farà un cop 

s’hagi acabat el paviment. Mentre no estigui tapat es senyalitzarà al voltant amb 

cinta i es taparà amb planxa d’acer per poder-hi passar. 

 

4.7.  Coberta 

Per a la instal·lació de la coberta s’esperarà a que tota l’estructura metàl·lica sigui 

instal·lada i també les plaques de tancament perimetral ja que l’estructura de 

la nau no ha estat calculada sota el supòsit de pressió de vent interior per grans 

obertures com seria el cas de una nau sense tancament de façana. A més a més, 

cal que les paques siguin instal·lades perquè els instal·ladors de coberta executin 

els remats de xapa també per a la recollida d’aigües.  

 

S’instal·laran els canals de coberta sobre les corretges superiors de les façanes 

laterals en primer lloc i posteriorment, s’instal·larà tot l’aplacat del panell sandwich 

de coberta i els lluernaris. 

 

4 .8.  Estructura Prefabr icada 

L’estructura prefabricada comprèn la instal·lació dels fossats per als molls de 

càrrega i l’aplacat dels panells de tancament. Els fossats s’instal·laran un cop acabi 

la fonamentació de la llosa i sabates.   

 

L’aplacat de façana es farà un cop s’hagi acabat el muntatge de l’estructura 

metàl·lica, inclosos els arriostats.  
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4 .9.  Pavimentació 

La pavimentació interior de la nau serà la primera en realitzar-se i s’esperarà a que 

la nau estigui completament acabada, amb les plaques de tancament col·locades. 

Serà necessari el treball d’un equip extern per dur a terme tal operació. Es 

demanarà l’utilització de plàstics protectors en les parets prefabricades per tal 

d’evitar esquitxos del formigó. 

 

La pavimentació exterior es realitzarà un cop acabats els murs perimetrals; 

seguirem disposant de l’accés per mitja de l’obertura de portes corredores (fins a 

13 metres). També s’utilitzaran plàstics protegint els murs perimetrals 

d’esquitxades de formigó del paviment.  

 

La reposició de la vorera i el paviment del carrer en les zones de connexió es 

realitzar acte seguit de l’obertura i demolició d’aquests. Com que ha estat 

programat en dues fases caldrà respondre primer completament el paviment i 

vorera del primer carrer abans d’executar el segon. A part de les zones de 

connexions es col·locarà alhora el nou paviment de llambordes i els guals davant 

les portes d’accés durant aquesta operació. 

 

4.10.  Serral ler ia  

La instal·lació dels vidres i portes de la nau començarà tant bon punt les plaques 

prefabricades estiguin muntades per part d’un equip extern de serrallers. També la 

instal·lació dels molls de càrrega és fa en aquest moment i es deixa preparat abans 

de pavimentar. 

 

Per últim els tancaments perimetrals, portes corredores i malla de simple torsió en 

la tanca perimetral s’instal·la en últim lloc en l’obra quan els murs i el paviment 

hagin estat completament acabats.  
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4.11.  Acabats  i  operacions f inals  

Les operacions finals consistiran en el pintat dels tancaments, el rejuntat de les 

plaques prefabricades i les juntes del paviment. 

 

Per últim caldrà fer una neteja de la parcel·la i retirada dels acopis I instal·lacions 

com ara casetes d’obra i senyalització. Es netejarà el paviment i els paraments i/o 

elements afectats durant l’obra. I es reposaran els que hagin estat malmesos. 

 



Id Nombre de tarea Duración

1 Projecte Constructiu Nau Logística 188 días
2 Inici d'Obres 0 días
3 TREBALLS AUXILIARS 13 días
4 Període inicial d'organització 10 días
5 Valles d'obres i senyalització 2 días
6 Avís a companyies i serveis municipals, inspecció sobre el terreny.0 días
7 Caseta d'obres, instal·lacions, zona d'acopi, residus... 3 días
8 MOV. TERRES 139 días
9 Esbrossada i creació d'accessos 2 días

10 Excavació per rebaix 25 días
11 Terraplenat, anivellació i execució de coronació 20 días
12 Excavació de pous fonamentació 20 días
13 Excavació de riostres 7 días
14 Excavació atalussat murs 12 días
15 Trasdossat murs 8 días
16 Aportació de terres i Transport abocador 137 días
17 ESTRUCTURA EN TALLER 49 días
18 Estudi acurat de la geometria, unions i execució 14 días
19 Contrucció de les estructures i preparació de pilars i bigues35 días
20 ESTRCTURA METÀL·LICA 65 días
21 Replanteig dels pilars 3 días
22 Pilars 18 días
23 Portics testers i gelosies primer i últim tram 8 días
24 Arriostrament superior de coberta 8 días
25 Arriostraments de façana lateral 8 días
26 Muntatge gelosies intermitges 12 días
27 Corretges coberta i tirantilles 14 días
28 Corretges de façana 10 días
29 Arriostrament inferior de coberta 6 días
30 Arriostrament de façana frontal 5 días
31 ESTRUCTURES DE FONAMENTACIÓ 88 días
32 Pous de fonamentació 14 días
33 Riostres 8 días
34 Llosa de fonamentació 4 días
35 Replanteig dels Murs 3 días
36 Formació de murs interiors 5 días
37 Formació murs exteriors 20 días
38 Drenatge murs 5 días
39 ESTRUCTURA PREFRICADA 12 días
40 Fosats de moll de càrrega 3 días
41 Parets de tancament 12 días
42 COBERTA 18 días
43 Canal de recollida d'aigues 2 días
44 Panell de coberta i lluernaris 14 días
45 Remats 4 días
46 Baixants 3 días
47 SANEJAMENT I PREVISIÓ D'INSTAL·LACIONS 102 días
48 Excav. Rases, col·locació xarxa i reomplert 25 días
49 Construcció de pous 12 días
50 Construcció d'embornals i pericons 10 días
51 Formigonat de canonades 20 días
52 Tallar part del carrer d'accés a autovia. 0 días
53 Reobrir el carrer d'accés a autovia 0 días
54 Tallar part del carrer Tomàs Viladomiu 0 días
55 Reobrir el carrer Tomàs Viladomiu 0 días
56 Connexió a la xarxa existent i escomeses 4 días
57 Col·locació de reixes, bastiments, tapes. 7 días
58 DEMOLICIONS 21 días
59 Demolició vorada, panot, asfalt… 10 días
60 Demolició E.T existent 3 días
61 PAVIMENTS 64 días
62 Reposició del paviment carrer, execucio voreres + guals.12 días
63 Repàs explanades 6 días
64 Estesa de tot-ú 6 días
65 Pavimentació interior 8 días
66 Pavimentació exterior 22 días
67 SERRALLERIA I PALETERIA 75 días
68 Recol·locació de E.T. 3 días
69 Finestres 5 días
70 Portes seccionals de la nau 12 días
71 Molls de càrrega 10 días
72 Defenses perimetrals 6 días
73 Portes d'accés parcel·la 10 días
74 Tanca metàl·lica sobre mur 12 días
75 ACABATS 21 días
76 Pintat paraments de la nau 12 días
77 Retirada de instal·lacions provisionals d'obra 3 días
78 Neteja general i reparació dels elements afectats 3 días
79 SEGURETAT I SALUT 188 días
80 Seguretat i Salut 188 días
81 Final d'Obres 0 días

02/09 Inici d'Obres

Període inicial d'organització 
Valles d'obres i senyalització

16/09 Avís a companyies i serveis municipals, inspecció s obre el terreny.
Caseta d'obres, instal·lacions, zona d'acopi, residu s...

Esbrossada i creació d'accessos
Excavació per rebaix

Terraplenat, anivellació i execució de coronació
Excavació de pous fonamentació

Excavació de riostres
Excavació atalussat murs

Trasdossat murs
Aportació de terres i Transport abocador

Estudi acurat de la geometria, unions i execució
Contrucció de les estructures i preparació de pilar s i bigues

Replanteig dels pilars
Pilars

Portics testers i gelosies primer i últim tram
Arriostrament superior de coberta
Arriostraments de façana lateral

Muntatge gelosies intermitges
Corretges coberta i tirantilles

Corretges de façana
Arriostrament inferior de coberta

Arriostrament de façana frontal

Pous de fonamentació
Riostres
Llosa de fonamentació

Replanteig dels Murs
Formació de murs interiors

Formació murs exteriors
Drenatge murs

Fosats de moll de càrrega
Parets de tancament

Canal de recollida d'aigues
Panell de coberta i lluernaris

Remats
Baixants

Excav. Rases, col·locació xarxa i reomplert
Construcció de pous

Construcció d'embornals i pericons
Formigonat de canonades

Tallar part del carrer d'accés a autovia. 07/01
Reobrir el carrer d'accés a autovia 22/01

Tallar part del carrer Tomàs Viladomiu 22/01
11/02 Reobrir el carrer Tomàs Viladomiu

Connexió a la xarxa existent i escomeses
Col·locació de reixes, bastiments, tapes.

Demolició vorada, panot, asfalt…
Demolició E.T existent

Reposició del paviment carrer, execucio voreres + g uals.
Repàs explanades 

Estesa de tot-ú
Pavimentació interior

Pavimentació exterior

Recol·locació de E.T.
Finestres
Portes seccionals de la nau

Molls de càrrega
Defenses perimetrals

Portes d'accés parcel·la
Tanca metàl·lica sobre mur

Pintat paraments de la nau
Retirada de instal·lacions provisionals d'obra

Neteja general i reparació dels elements afectats

Seguretat i Salut
Final d'Obres 04/06

A S O N D E F M A M J J
Semestre 1, 2014 Semestre 2, 2014

Tasca

Progreso de tarea

Tasca Crítica

Progreso de tarea crítica

Fita

Capítol

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

Projecte: Projecte Constructiu Nau Log
Fecha: 05/05/2013
Enginyer Redactor: Miquel Santasusan



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 Projecte Constructiu Nau Logística 188 días lun 02/09/13 mié 04/06/14
2 Inici d'Obres 0 días lun 02/09/13 lun 02/09/13

Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
80 Seguretat i Salut CC 0 días

3 TREBALLS AUXILIARS 13 días lun 02/09/13 jue 19/09/13
4 Període inicial d'organització 10 días lun 02/09/13 lun 16/09/13

Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
5 Valles d'obres i senyalització FC 0 días
6 Avís a companyies i serveis municipals, inspecció sobre el terreny. FC 0 días
18 Estudi acurat de la geometria, unions i execució FC 0 días

5 Valles d'obres i senyalització 2 días mar 17/09/13 mié 18/09/13 4
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

7 Caseta d'obres, instal·lacions, zona d'acopi, residus... CC 0 días

7 Caseta d'obres, instal·lacions, zona d'acopi, residus... 3 días mar 17/09/13 jue 19/09/13 5CC
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

9 Esbrossada i creació d'accessos FC 0 días

8 MOV. TERRES 139 días vie 20/09/13 jue 10/04/14
9 Esbrossada i creació d'accessos 2 días vie 20/09/13 lun 23/09/13 7

Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
10 Excavació per rebaix FC 0 días

10 Excavació per rebaix 25 días mar 24/09/13 lun 28/10/13 9
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

11 Terraplenat, anivellació i execució de coronació CC 12 días
12 Excavació de pous fonamentació FC 0 días
16 Aportació de terres i Transport abocador CC 0 días

12 Excavació de pous fonamentació 20 días mar 29/10/13 mar 26/11/13 10
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

13 Excavació de riostres FF 0 días
21 Replanteig dels pilars FC 0 días
32 Pous de fonamentació CC 10 días

13 Excavació de riostres 7 días lun 18/11/13 mar 26/11/13 12FF
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

33 Riostres FC 0 días
48 Excav. Rases, col·locació xarxa i reomplert FC 0 días

20 ESTRCTURA METÀL·LICA 65 días mié 27/11/13 mar 04/03/14
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

40 Fosats de moll de càrrega FC 0 días

22 Pilars 18 días mar 10/12/13 mié 08/01/14 21;19;33
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

23 Portics testers i gelosies primer i últim tram FC 0 días

23 Portics testers i gelosies primer i últim tram 8 días jue 09/01/14 lun 20/01/14 22
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

24 Arriostrament superior de coberta CC 0 días
26 Muntatge gelosies intermitges FC 0 días

Tareas críticas el lun 06/05/13
Projecte Constructiu de Nau Logística amb estructura metàl•lica
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

26 Muntatge gelosies intermitges 12 días mar 21/01/14 mié 05/02/14 23
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

27 Corretges coberta i tirantilles CC 2 días

27 Corretges coberta i tirantilles 14 días jue 23/01/14 mar 11/02/14 26CC+2 días
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

28 Corretges de façana FC 0 días
29 Arriostrament inferior de coberta FC 0 días

28 Corretges de façana 10 días mié 12/02/14 mar 25/02/14 27
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

30 Arriostrament de façana frontal FC 0 días

30 Arriostrament de façana frontal 5 días mié 26/02/14 mar 04/03/14 28
31 ESTRUCTURES DE FONAMENTACIÓ 88 días mié 13/11/13 vie 21/03/14
33 Riostres 8 días mié 27/11/13 lun 09/12/13 13

Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
22 Pilars FC 0 días
34 Llosa de fonamentació CC 0 días
35 Replanteig dels Murs FC 0 días

39 ESTRUCTURA PREFRICADA 12 días mié 05/03/14 jue 20/03/14
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

43 Canal de recollida d'aigues FC 0 días

40 Fosats de moll de càrrega 3 días mié 05/03/14 vie 07/03/14 20
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

41 Parets de tancament CC 0 días

41 Parets de tancament 12 días mié 05/03/14 jue 20/03/14 40CC
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

65 Pavimentació interior FC 0 días

61 PAVIMENTS 64 días jue 16/01/14 mar 15/04/14
65 Pavimentació interior 8 días vie 21/03/14 mar 01/04/14 64;41

Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
69 Finestres FC 0 días

67 SERRALLERIA I PALETERIA 75 días mié 12/02/14 vie 30/05/14
69 Finestres 5 días mié 02/04/14 mar 08/04/14 65

Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
70 Portes seccionals de la nau CC 0 días

70 Portes seccionals de la nau 12 días mié 02/04/14 lun 21/04/14 69CC
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

71 Molls de càrrega FC 0 días

71 Molls de càrrega 10 días mar 22/04/14 mar 06/05/14 70
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

72 Defenses perimetrals FC 0 días
76 Pintat paraments de la nau FC 0 días

72 Defenses perimetrals 6 días mié 07/05/14 mié 14/05/14 71;66
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

73 Portes d'accés parcel·la FC 0 días
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73 Portes d'accés parcel·la 10 días jue 15/05/14 mié 28/05/14 72
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

74 Tanca metàl·lica sobre mur CC 0 días

74 Tanca metàl·lica sobre mur 12 días jue 15/05/14 vie 30/05/14 73CC
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

77 Retirada de instal·lacions provisionals d'obra FC 0 días

75 ACABATS 21 días mié 07/05/14 mié 04/06/14
77 Retirada de instal·lacions provisionals d'obra 3 días lun 02/06/14 mié 04/06/14 74

Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
78 Neteja general i reparació dels elements afectats CC 0 días

78 Neteja general i reparació dels elements afectats 3 días lun 02/06/14 mié 04/06/14 77CC
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

81 Final d'Obres FC 0 días

79 SEGURETAT I SALUT 188 días lun 02/09/13 mié 04/06/14
80 Seguretat i Salut 188 días lun 02/09/13 mié 04/06/14 2CC;81FF
81 Final d'Obres 0 días mié 04/06/14 mié 04/06/14 78

Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición
80 Seguretat i Salut FF 0 días
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

2 Inici d'Obres 0 días lun 02/09/13 lun 02/09/13
4 Període inicial d'organització 10 días lun 02/09/13 lun 16/09/13
5 Valles d'obres i senyalització 2 días mar 17/09/13 mié 18/09/13 4
6 Avís a companyies i serveis municipals, inspecció sobre el terre 0 días lun 16/09/13 lun 16/09/13 4
7 Caseta d'obres, instal·lacions, zona d'acopi, residus... 3 días mar 17/09/13 jue 19/09/13 5CC
9 Esbrossada i creació d'accessos 2 días vie 20/09/13 lun 23/09/13 7

10 Excavació per rebaix 25 días mar 24/09/13 lun 28/10/13 9
11 Terraplenat, anivellació i execució de coronació 20 días jue 10/10/13 jue 07/11/13 10CC+12 días
12 Excavació de pous fonamentació 20 días mar 29/10/13 mar 26/11/13 10
13 Excavació de riostres 7 días lun 18/11/13 mar 26/11/13 12FF
14 Excavació atalussat murs 12 días jue 30/01/14 vie 14/02/14 59
15 Trasdossat murs 8 días lun 24/03/14 mié 02/04/14 38
16 Aportació de terres i Transport abocador 137 días mar 24/09/13 jue 10/04/14 10CC;15FF
18 Estudi acurat de la geometria, unions i execució 14 días mar 17/09/13 vie 04/10/13 4
19 Contrucció de les estructures i preparació de pilars i bigues 35 días lun 07/10/13 lun 25/11/13 18
21 Replanteig dels pilars 3 días mié 27/11/13 vie 29/11/13 12
22 Pilars 18 días mar 10/12/13 mié 08/01/14 21;19;33
23 Portics testers i gelosies primer i últim tram 8 días jue 09/01/14 lun 20/01/14 22
24 Arriostrament superior de coberta 8 días jue 09/01/14 lun 20/01/14 23CC
25 Arriostraments de façana lateral 8 días jue 09/01/14 lun 20/01/14 24CC
26 Muntatge gelosies intermitges 12 días mar 21/01/14 mié 05/02/14 23
27 Corretges coberta i tirantilles 14 días jue 23/01/14 mar 11/02/14 26CC+2 días
28 Corretges de façana 10 días mié 12/02/14 mar 25/02/14 27
29 Arriostrament inferior de coberta 6 días mié 12/02/14 mié 19/02/14 27
30 Arriostrament de façana frontal 5 días mié 26/02/14 mar 04/03/14 28
32 Pous de fonamentació 14 días mié 13/11/13 lun 02/12/13 12CC+10 días
33 Riostres 8 días mié 27/11/13 lun 09/12/13 13
34 Llosa de fonamentació 4 días mié 27/11/13 lun 02/12/13 33CC
35 Replanteig dels Murs 3 días mar 10/12/13 jue 12/12/13 33;34
36 Formació de murs interiors 5 días vie 13/12/13 jue 19/12/13 35
37 Formació murs exteriors 20 días lun 17/02/14 vie 14/03/14 14
38 Drenatge murs 5 días lun 17/03/14 vie 21/03/14 37
40 Fosats de moll de càrrega 3 días mié 05/03/14 vie 07/03/14 20
41 Parets de tancament 12 días mié 05/03/14 jue 20/03/14 40CC
43 Canal de recollida d'aigues 2 días vie 21/03/14 lun 24/03/14 39
44 Panell de coberta i lluernaris 14 días vie 21/03/14 mié 09/04/14 43CC
45 Remats 4 días jue 10/04/14 mar 15/04/14 44
46 Baixants 3 días jue 10/04/14 lun 14/04/14 45CC
48 Excav. Rases, col·locació xarxa i reomplert 25 días mié 27/11/13 mar 07/01/14 13
49 Construcció de pous 12 días jue 12/12/13 mar 31/12/13 48CC+10 días
50 Construcció d'embornals i pericons 10 días jue 19/12/13 mar 07/01/14 49CC+5 días
51 Formigonat de canonades 20 días mié 27/11/13 vie 27/12/13 48CC
52 Tallar part del carrer d'accés a autovia. 0 días mar 07/01/14 mar 07/01/14 50
53 Reobrir el carrer d'accés a autovia 0 días mié 22/01/14 mié 22/01/14 62CC+5 días
54 Tallar part del carrer Tomàs Viladomiu 0 días mié 22/01/14 mié 22/01/14 53
55 Reobrir el carrer Tomàs Viladomiu 0 días mar 11/02/14 mar 11/02/14 62
56 Connexió a la xarxa existent i escomeses 4 días mar 14/01/14 vie 31/01/14 59CC+4 días
57 Col·locació de reixes, bastiments, tapes. 7 días mié 16/04/14 lun 28/04/14 66
59 Demolició vorada, panot, asfalt… 10 días mié 08/01/14 mié 29/01/14 52
60 Demolició E.T existent 3 días lun 03/02/14 mié 05/02/14 56

Tarea el lun 06/05/13
Projecte Constructiu de Nau Logística amb estructura metàl•lica

Página 1



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

62 Reposició del paviment carrer, execucio voreres + guals. 12 días jue 16/01/14 mar 11/02/14 56CC+2 días
63 Repàs explanades 6 días mié 12/02/14 mié 19/02/14 62
64 Estesa de tot-ú 6 días vie 14/02/14 vie 21/02/14 63CC+2 días
65 Pavimentació interior 8 días vie 21/03/14 mar 01/04/14 64;41
66 Pavimentació exterior 22 días lun 17/03/14 mar 15/04/14 37
68 Recol·locació de E.T. 3 días mié 12/02/14 vie 14/02/14 62;60CC
69 Finestres 5 días mié 02/04/14 mar 08/04/14 65
70 Portes seccionals de la nau 12 días mié 02/04/14 lun 21/04/14 69CC
71 Molls de càrrega 10 días mar 22/04/14 mar 06/05/14 70
72 Defenses perimetrals 6 días mié 07/05/14 mié 14/05/14 71;66
73 Portes d'accés parcel·la 10 días jue 15/05/14 mié 28/05/14 72
74 Tanca metàl·lica sobre mur 12 días jue 15/05/14 vie 30/05/14 73CC
76 Pintat paraments de la nau 12 días mié 07/05/14 jue 22/05/14 71
77 Retirada de instal·lacions provisionals d'obra 3 días lun 02/06/14 mié 04/06/14 74
78 Neteja general i reparació dels elements afectats 3 días lun 02/06/14 mié 04/06/14 77CC
80 Seguretat i Salut 188 días lun 02/09/13 mié 04/06/14 2CC;81FF
81 Final d'Obres 0 días mié 04/06/14 mié 04/06/14 78
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1.  INTRODUCCIÓ 

En el capítol 1 del document núm. 4, trobem l’estat d’amidaments de tota l’obra. 

Pel que fa al moviment de terres s’ha redactat aquest annex on es presenta el 

detall de com s’han fet l’amidament en concret del moviment de terres, el qual pot 

no ser directe de lectura sobre plànol. 

 

2.  EXCAVACIÓ PER ANIVELLACIÓ GENERAL D’EXPLANADA 

S’ha intentat buscar una rasant final de projecte que permeti compensar al màxim 

el volum de terres. Els condicionants són clarament les pendents dels accessos des 

del carrer per guanyar la cota establida.  

 

El resultat és que el volum a desmuntar és clarament superior; en el cas de voler 

ajustar més i reduir el volum a desmuntar haguessin resultat però pous de 

fonamentació més profunds per assolir l’estrat de roca i això acabaria comportant 

una excavació costosa i una alta quantitat de formigó. 

 

Seguidament s’ajunten els perfils transversals realitzats al sector per estimar els 

volums de desmunt i terraplenat. S’han superposat el perfil amb el terreny existent 

amb el perfil sobre la rasant de l’explanada. Cal notar que no es tracta de la rasant 

d’acabat sinó el suport sobre del qual s’estendran els 20cm de tot-ú (zahorras) i 

21cm de formigó al paviment. 

 

2.1.  Mètode de les  seccions transversals  

El càlcul del volum surt d’aproximar-lo a partir del mètode de seccions transversals: 
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2.1.1. Tau la  de resu l ta ts  de  desmunt  i  te r rap lenat  

 

 La diferència dels totals correspon a 6.658 m3 de terres a desmuntar. Aquesta 

però s’utilitzarà tota per executar la coronació l’explanació. Tal coronació correspon 

en estendre 50 cm de les terres de la pròpia excavació i compactar-les. Per la qual 

cosa necessitarem un total de 160x115x0.5 = 9.200 m3 . Per tant no solament 

aprofitarem tota la terra desmuntada sinó que també farem ús de les terres 

procedents de l’excavació dels murs, fonaments, riostres, etc. fins a uns 2541 m3 

per a compensar tot el volum de terraplenat. 

  

   

Perfil 
Desmunt 

(m2) 

Terraplè 

(m2) 

Distància entre 

perfils (m) 

Mitja Volum 

Desmunt (m3) 

Mitja Volum 

Terraplè (m3) 

1 128.66 0.00 30 

2 19.67 38.13 20 2224.93 571.95 

3 6.73 84.73 20 263.92 1228.63 

4 4.92 82.96 30 116.47 1676.90 

5 30.88 17.75 10 537.05 1510.65 

6 36.05 2.01 10 334.67 98.83 

7 97.04 1.26 10 665.45 16.38 

8 196.51 0.26 10 1467.77 7.62 

9 173.74 0.00 10 1851.27 1.30 

10 205.61 0.00 10 1896.75 0.00 

11 276.80 0.00 2412.07 0.00 

TOTAL 
   

11770.33 5112.27 
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3.  EXCAVACIÓ PER EXECUCIÓ DE MURS 

En quant a l’execució dels murs tenim dos tipus d’excavacions a realitzar, la 

primera és compensable i correspon al desmunt del terreny des extradós per tal 

d’encofrar i estabilitzar les terres, la segona no és recuperable i és l’excavació dels 

fonaments dels murs. 

 

3.1.  Excavació dels  murs en ta lús 

S’excavaran les terres en els murs on el terreny natural en el trasdós sigui superior 

a la cota d’explanació interior. S’excavarà 1,5 metres de amplada a la cota 

d’arrancament del mur i llavors es donarà un talús 1:3 per a que les terres siguin 

suficientment estables. Aquestes terres s’acopiaran just al costat de l’excavació i 

seran recol·locades com a reblert de trasdós del mur. Aquest reblert es farà quan el 

formigó del mur hagi assolit la resistència a compressió requerida (28dies) i es 

compactarà amb petites tongades aplicant mètodes de baixa energia.  

 

En la zona col·lindant als ferms de carretera existent no podrem desmuntar el 

terreny per l’execució de murs però no es preveu necessari ja que el punt amb 

màxim nivell de terres sobre el nivell d’explanada interior és de com a molt un 

metre i està en zona de ample vorera.  

 

L’amidament és senzill de fer amb els plànols de perfils de perímetre i resulta un 

total de: 950 m3. (totalment compensables en el mateix extradossat) 

 

3.2.  Excavació de fonaments dels  murs.  

Els murs es fonamenten sobre el terreny del nivell A (nivell superior). L’amidament 

és directe sabent les dimensions i longituds de les sabates dels murs (afegint 10 cm 

a la profunditat per a la capa de neteja): 
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Total de 489,72 m3 (compensables per la coronació). 

 

4.  EXCAVACIÓ DE SABATES I RIOSTRES 

4.1.  Amidament de r iostres:  

L’amidament de riostres es realitza sobre plànol i és tan fàcil com mesurar l’àrea en 

planta i multiplicar per la profunditat incloent 10 cm de formigó d’anivellament: 

 

Riostra tipus 1: 153,42 m2 en planta x (0,60 m + 0,10m) = 107,40 m3 

Riostra tipus 2: 13,90 m2 en planta x (0,80 m + 0,10m) = 12,51 m3 

 

La riostra tipus 3 es disposa per muntar-hi sobre les guies per les portes corredores 

automàtiques d’acer. En tenim tres de 13 metres, una de 10 metres i una de 5 

metres. 

 

Riostra tipus 3: (13+13+13+10+5) x 0,40 x(0,40 m + 0,10m) = 10,80 m3 

 

Total de 130,71 m3 (compensables en l’esplanació). 

 

Tipus 
Nom en 

Perfils 

Longitud 

total 
Cantell 

Prof. 

Sabata 
Vol Sabata 

Volum 

total 

M-100 E6,S4 52,30 m 30 cm 40+10 cm 50 cm 20.92 

M-150 E7,E78,O3,N5 85,0 m 30 cm 40+10 cm 50 cm 34.00 

M-160 E3, E5, S5 60,3 m 30 cm 40+10 cm 50 cm 24.12 

M-180 E2, E4, N4, S2 73,6 m 30 cm 40+10 cm 60 cm 33.12 

M-220 
E1, O2, O4, N3, 

S3, S6 
67,35 m 30 cm 45+10 cm 85 cm 42.60 

M-240 O1, S1 54,0 m 30 cm 50+10 cm 90 cm 38.88 

M-300 O5,N2 43,0 m 30 cm 75+10 cm 145 cm 63.96 

M-350 O6, N1 58,0 m 30 cm 90+10 cm 190 cm 127.60 

MI-160 MI-160 24,0 m 30 cm 40+10 cm 50 + 50 cm 15.60 

MI-260 MI-260 14,0 m 50 cm 85+10 cm 170 + 170 cm 51.87 

MI-310 MI-310 10,0 m 50 cm 85+10 cm 170 + 170 cm 37.05 
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4.2.  Amidament de sabates 

Coneixem les dimensions de la sabata però aquí sabem que hem d’excavar molt 

més ja que s’han projectat fonamentacions semi-profundes amb pous de 

fonamentació intentant assolir el estrat fort (roca). Un cop assolit aquest s’excavarà 

un mínim fins obtenir un mínim de 30 cm de encastament en aquesta.  

 

4.2.1. Excavac ió  de  la  sabata  (a  ompl i r  amb HA-25)  

 

 

 

 

 

 

D’aquí obtenim un total de 603 m3 (compensables en l’esplanació). 

 

4.2.2. Excavac ió  f ins  ar r ibar  a  ter reny rocós  (a  ompl i r  amb HM):  

No sabem amb exactitud a quin nivell està la roca sota cada fonament però els 

sondejos propers a la zona indiquen una profunditat mitjana de 4,00 metres sota la 

rasant d’acabat (100,00 m). A aquesta li hem de descomptar però els 41 cm de 

paquet de paviment i són uns 3,60 m en mitjana d’excavació extra en terreny de 

bona ripabilitat per als pous de fonamentació. A aqusts resultats els hi descomptem 

l’excavació de la sabata pròpiament dita ja contada abans: 

 

Tipus 1: 2m x 3m (àrea) x 3,60 m (prof.) x 16 (unitats) - 115,2 = 230,4 m3. 

Tipus 2: 3m x 4m (àrea) x 3,60 m (prof.) x 12 (unitats) - 172,8 = 345,6 m3. 

Tipus 3: 2m x 3m (àrea) x 3,60 m (prof.) x 28 (unitats) – 126,0 = 478,8 m3. 

Tipus 4: 4,5m x 3,5m (àrea) x 3,60 m (prof.) x 8 (unitats) – 189,0 = 264,6 m3. 

 

Total: 1.319,40 m3. (Compensables amb l’esplanació). 

 

 

 

 

Base Dimensions Volum (m3) Quantitat Volum total(m3) 

Tipus 1 200x300x120 7,2 16 115,2 

Tipus 2 300x400x120 14,4 12 172,8 

Tipus 3 200x300x75 4,5 28 126,0 

Tipus 4 450x350x150 23,6 8 189,0 



 

 

  Annex 14: Amidament a Part del Moviment de Terres 

 Pàgina A14.7 

Annex A14‐7

 

Projecte Constructiu de Nau Logística amb 
Estructura Metàl·lica. 

 

 

4.2.3. Excavac ió  en roca  per  encastament  pou (a  ompl i r  amb HM):  

El pou de fonamentació es recolza sobre la roca per li cal un encastament per evitar 

lliscament degut a la possible irregularitat i desnivellament de l’estrat de roca. 

 

Suposem uns 50 cm d’excavació necessaris per aconseguir-ne un mínim de 30 en 

cada punt. 

 

Tipus 1: 2m x 3m (àrea) x 0,50 m (prof.) x 16 (unitats) = 48 m3. 

Tipus 2: 3m x 4m (àrea) x 0,50 m (prof.) x 12 (unitats) = 72 m3. 

Tipus 3: 2m x 3m (àrea) x 0,50 m (prof.) x 28 (unitats) = 84 m3. 

Tipus 4: 4,5m x 3,5m (àrea) x 0,50 m (prof.) x 8 (unitats) = 63 m3. 

 

Total: 267 m3 d’excavació en roca. (No compensables). 

 

Finalment, el balanç de terres és:  

 

Terraplenat: 5112.27 m3 (anivellament) + 9200 m3 (coronació) =14312 m3 

Desmunt: 11770 m3 (anivellament) + 490 m3 (fonaments mur) + 131 m3 (riostres) 

+ 603 m3 (sabates) + 1319,4 m3 (pous) = 14313 m3. 

 

Casi per art de màgia sembla que compensem exactament el 100% de les terres. 

Evidentment tindrem en compte que possiblement alguna primera capa de la terra 

existent no serà aprofitable i que degut a la planificació d’obra segurament no 

disposarem de tota la terra necessària per a realitzar l’explanació. Per tal motiu es 

compta un 15% d’aportació de terres sobre la diferència obtinguda en el balanç 

d’anivellació i un 15% de gestió d’abocament de terres que no aprofitarem.  
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5.  EXCAVACIÓ DE RASES PER SERVEIS I ALTRES 

5.1.  Rases Sanejament 

El que fem és una mitjana de la profunditat entre el punt d’inici i el final. Sota els 

valors de definició de les rasants de les canalitzacions en l’annex de drenatge 

(defineixen la part superior del tub) hem de baixar 10 centímetres per a 

recobriment de sorra, tot el diàmetre i 20 centímetres més d’excavació (10 per 

sorra i 10 per neteja de formigó). Aquest valor de profunditat mitja es resta de la 

cota de rasant d’explanació. L’ample de la rasa serà sempre un mínim de 60 cm en 

totes excepte els dos trams de diàmetre 315 i 350 on s’executa rasa de de 80 cm. 

L’amidament del formigó de neteja i la sorra no està desglossada; l’amidament és 

directe aplicant 10 cm de formigó per l’ample de la rasa i la longitud, per la sorra 

contem 20 centímetres a més a més del diàmetre com a profunditat que 

multipliquem per l’amplada i la longitud. Li hem de restar el volum ocupar per la 

canalització. 

 

5.1.1. Ramals  de ls  ba ixants  i  re ixes:  

Es compta per cada ramal la profunditat mitjana de la xarxa on connecten, la rasa 

en aquest cas pot ser la mínima de 0,40 i tindrem 10 cm de formigó de neteja i 20 

de sorra. 

 

Xarxa 
Long. total 

connexions (m) 

Profunditat 

mitja (m) 

Excavació 

(m3) 

Reblert 

terres (m3) 

Sorra 

(m3) 

Formigó 

(m3) 

R1 13,8 1,8 9,94 7,5 1,7 0,6 

R2 85,0 2,0 68,0 54,0 10,0 3,4 

R3 45,0 1,1 19,8 12,0 5,4 1,8 

R4 13,8 1,8 9,94 7,5 1,7 0,6 

 

Total de Terres a excavar:               107,7  m3 

Total de Terres a re-emplenar:          81,0  m3 

Total de Formigó de neteja:                6,4  m3 

Total de Sorra:                                 18,8 m3 
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5.1.2. Xarxa R1 connectant  a  pou C-1:  

 

Ramal Longitud(m) Prof Mitja excavació (m) Ample (m) Volum(m3) 

R-1.1 53,0  1,78 0,60 56,60 

R-1.2 27,5  1,68 0,80 36,96 

R-1.3 50,0 2,58 0,80 103,20 

R-1.4 9,7 3,37 0,80 26,15 

 

 

Total de Terres a excavar:               222,95 m3 

Total de Terres a re-emplenar:        165,29 m3 

Total de Formigó de neteja:              10,16 m3 

Total de Sorra:                                47,47 m3 

 

5.1.3. Xarxa R2 connectant  a  pou C-2:  

 

Ramal Longitud(m) Prof Mitja excavació (m) Ample (m) Volum(m3) 

R-2.1 59,40  1,52 0,60 54,17 

R-2.2 44,70  2,44 0,80 87,25 

R-2.3 44,25 3,22 0,80 113,99 

R-2.4 14,16 4,00 0,80 45,31 

 

Total de Terres a excavar:                 300,73 m3 

Total de Terres a re-emplenar:            47,61 m3 

Total de Formigó de neteja:                11,81 m3 

Total de Sorra:                                230,30 m3 
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5.1.4. Xarxa R3 connectant  a  pou C-3:  

Ramal Longitud(m) Prof Mitja excavació (m) Ample (m) Volum(m3) 

R-3.1 19,40 1,06 0,60 12,34 

R-3.2 50,0 2,35 0,60 70,50 

R-3.3 25 3,45 0,60 51,75 

 

Total de Terres a excavar:                 134,59 m3 

Total de Terres a re-emplenar:            24,32 m3 

Total de Formigó de neteja:                  5,66 m3 

Total de Sorra:                                104,60 m3 

 

5.1.5. Xarxa R4 connectant  a  pou C-4:  

Ramal Longitud(m) Prof Mitja excavació (m) Ample (m) Volum(m3) 

R-4.1 43,0 1,00 0,60 25,80 

R-4.2 37,2 1,60 0,60 35,71 

R-4.3 13,8 2,62 0,80 28,92 

 

Total de Terres a excavar:                90,44 m3 

Total de Terres a re-emplenar:          25,89 m3 

Total de Formigó de neteja:                5,92 m3 

Total de Sorra:                                 58,63 m3 

 

5.1.6. Xarxa F1 connectant  a  pou C-4:  

Ramal Longitud(m) Prof Mitja excavació (m) Ample (m) Volum(m3) 

F-1 55,0 2,72 0,80 119,70 

 

Total de Terres a excavar:                119,70 m3 

Total de Terres a re-emplenar:           96,91 m3 

Total de Formigó de neteja:                   4,4 m3 

Total de Sorra:                                  18,37 m3 
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5.1.7. Caixó per  les  re ixes  de reco l l ida:  

Amidament directe sobre plànols, caixons de 40x40 cm2. La caixa que s’instal·la és 

prefabricada i tindrà parets de 15 cm de gruix i es recolzarà sobre un anivellament 

de 10 cm amb formigó.  

 

E1: 48m llarg x (0,40+0,15+0,15)m ample x (0,40+0,15+0,10) m prof. = 21,84m3   

E2: 67m ...... = 30,50 m3 

E3: 20m ...... = 9,10 m3 

 

5.2.  Rases Previs ió  Instal · lac ió  

5.2.1. Ba ixa tens ió  i  Te lecos.  

La rasa conté 4 tubs (2+2) de Polietilè de diàmetre nominal 160, 2 per a Baixa 

tensió i 2 per a telecomunicacions. L’ample és de 60 cm i la profunditat és de 0,80 

sota nivell d’explanació. 

 

45+4+2 m llarg x 0,60 m ample x 0,80 m prof. = 24,48m3 

 

5.2.2. Aigua Ca lenta  San i tar ia  i  Contra- incend is .  

La rasa preveu 2 canalitzacions (2+2) de PEAD de diàmetre nominal 90, 1 per a 

Aigua Calenta Sanitària i un altra per connectar als hidrants per contra incendis. 

L’ample de la rasa és de 0,80 m i la profunditat és de 0,80 m sota nivell 

d’explanació. 

 

45+4 m llarg x 0,8 m ample x 0,80 m prof. = 31,36 m3 
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Annex 15. Justificació de Preus 

En aquest annex es genera el desglossament dels preus que composen cada una de 

les Partides d’Obra que s’han inclòs en les diferents operacions de la construcció de 

la nau. Les Partides d’Obra incloses en el pressupost han estat extrets del banc de 

preus BEDEC de l’any 2010 de l’ITEC.  

 

Les partides que han estat seleccionades directament d’aquesta base de preus 

tenen una descomposició que es presenta en aquest annex així com també s’hi 

resumeixen els preus adoptats per les unitats bàsiques de maquinària, mà d’obra i 

materials que intervenen en les diferents partides. Aquests preus són els que 

s’utilitzaran a obra per a noves partides i ampliació de algunes existents.  

 

Altres partides denotades amb el grup XPA han estat editades/modificades 

manualment i cal diferenciar entre: 

 

- Partides d’Obra inexistents a la base de preus: El preu d’aquestes ha 

estat obtingut de la consulta a comercials. És el cas de la majoria d’elements 

de serralleria i kits de tirants metàl·lics.  

- Partides Alçades a justificar: Aquestes partides contemplen operacions 

que estan valorades i desglossades. Son partides que es deixen en previsió 

de que s’hagi d’executar part o la totalitat de la partida i es pagarà la 

quantitat que que certifiqui la direcció d’obra amb els preus de la justificació. 

- Partides Alçades sense justificar: Son de pagament íntegre. Han estat 

valorades en el seu conjunt per el projectista i contemplen varies operacions 

que no han pogut ser desglossades en unitats bàsiques. 
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