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E.1  Introducció. 

En el present annexe es determinaran les accions i càlculs necessaris per l’execució 
de l’edifici 2 i l’edifici 4 en base a la normativa existent en cada cas. Primerament es farà una 
estimació de les accions a les quals esta sotmesa l’estructura, i una combinació d’aquestes 
d’acord amb el Documents Bàsics del CTE .  

Seguidament es calcularà i dimensionaran els elements estructurals segons les seves 
sol.licitacions . Degut a que la totalitat de l’estructura està formada per elements prefabricats 
de formigó, es calculen els esforços a que estan sotmesos aquests elements per tal de que 
l’empresa s’encarregui de suministrar els elements adequats. Aquest ja compleixen amb les 
especificacions tècniques i geomètriques demanades. Amb el programa PrePil3D es calcula 
la baixada de càrregues de l’estructura, i un cop obtinguts els esforços transmesos dels 
pilars a terra, es calcula la geometria i armat dels fonaments mitjançant el programa CYPE 
Ingenieros 2007. 

Per establir un ordre concret, es tractarà en diferents apartats l’estructura de l’edifici 2, 
l’estructura de l’edifici 4 i per últim el càlcul de fonaments. 

E.1.1 Normativa d’aplicació. 

Per la realització de la memória técnica de càlcul es tindrà en compte la següent 
normativa: 

• Document Bàsic Seguridad Estructural (SE) del Codi Tècnic d’Edidficació (CTE). 

• Document Bàsic Seguridad Estructural – Acciones en la Edificación (SE-AE) del 
CTE. 

• Document Bàsic Seguridad Estructural - Cimentaciones (SE-C) del CTE. 

• Instrucción de Hormigon Estructural EHE. 

• Normativa de Construcción Sismorresistente NCSE-02. 
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E.2  Bases de càlcul. 

E.2.1 Accions en l’edificació. 

Per realitzar el càlcul de l’estructura es consideren les accions que es contemplen en 
el Document Bàsic en Seguretat Estructural-Accions en l’Edificació (DB SE-AE) del CTE.  

E.2.1.1 Accions permanents 

Les accions permanents són totes aquelles càrergues que actuen o poden actuar en tot 
moment o durant gran períodes de temps amb un valor fix en posició i magnitud. En el nostre 
cas tenim les següents:  

• Pes Propi: 

Com el seu nom indica és la càrrega provocada pel pes propi dels elements estructurals, 
tancaments i elements separadors. Per calcular el seu valor es consultarà el pes dels 
elements prefabricats i de coberta  facilitats pel fabricants  i el DB SE-AE annex C. 

E.2.1.2 Accions variables. 

Les accions variables són aquelles càrregues que varien en funció del temps i de l’ús 
 i poden adquirir valors diferents al llarg del temps. Aquestes accions són:  

• Sobrecàrrega d’ús: 

Es dona en funció del tipus d’activitat que es desenvolupa en l’edifici. En general es pot 
considerar una carga distribuida uniformement i d’acord amb el seu ús s’adoptarà com a 
valors característics els de la taula 3.1 del DB SE-AE que es mostra a continuació en la taula 
E.1. 
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Taula E.1: Valors característics de les sobrecàrregues d’ús. 

Les cobertes seran no transitables i no accessibles, nomès es visitaran per realitzar 
tasques de conservació i manteniment, per tant es considerarà una sobrecàrrega d’ús de 
100 Kp/m2 tal i com recomana la normativa. Per altra banda es considerarà una 
sobrecàrrega d’ús de 300 Kp/m2 en la planta d’oficines, que són 200 Kp/m2 recomenats per 
la normativa més 100 Kp/ m2 per les zones d’accés i evacuació.  

• Sobrecàrrega de neu: 

És la càrrega causada per l’espesor i la distribució de la neu sobre un edifici, i depen 
de diversos factors, com el clima de l’indret, el tipus de precipitació, el relleu de l’entorn, la 
forma de la coberta, entre d’altres.  El DB SE-AE recomana com a valor de càrrega de nau: 

qn = µ . sk       (Eq. E.1)  

on, 

qn : càrrega de neu. 

µ : coeficient de forma de la coberta. 
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sk : el valor característic de la càrrega de neu en terreny horitzontal  que es pot prendre de la 
taula E.2 funció de l’altitud de l’emplaçament i de la zona climàtica del mapa de la figura E.1. 

 

Taula E.2: Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal. 

Fig.E.1: Zones climàtiques d’hivern. 
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  La població d’Olius es troba 742 metres sobre el nivell del mar i a la zona climàtica 2. 
Per tant  el valor de sk  serà de 100Kp/m2 .  Degut a que no hi ha impediment al lliscament de 
la neu i que el pendent de les cobertes és inferior a 30º, es prendrà com a coeficient de 
forma µ =1. Substituïnt els valors en Eq. E.1 obtenim una sobre càrrega de neu qn = 100Kp/ 
m2 . 

 

• Acció del vent: 

Són les produïdes per les pressions i succions que el vent origina sobre les 
superfícies. Segons el Document Bàsic SE-AE  l’acció del vent pot generar una força 
perpendicular a la superfície de cada punt exposat que pot expressar-se com: 

qe = qb . ce . cp        (Eq.E.2)  

 on: 

qb : Pressió dinàmica del vent. A qualsevol punt del territori espanyol es pot considerar 
com a 50 Kp/m2. 

ce : Coeficient d’exposició, depèn de l’alçada del punt considerat i de l’entorn del terreny. 
Es determina d’acord amb la taula E.3. Per una alçada de 11,56 metres i grau IV s’obté 
un coeficient de 1,8. 

 Taula E.3 : Valors del coeficient ce 

 

cp  : Coeficient eólic o de pressió, depèn de la forma i l’orientació de la superfície respecte al 
vent. El valor positiu indica pressió i el negatiu succió.  
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Per l’edifici d’oficines cp  depèn de la seva esbeltesa, i s’obtenen uns valors de 0,7 per 
pressió i –0,3 per succió. L’acció del vent sobre la coberta es pot menysprear, doncs al ser 
plana actua al costat de la seguretat. 

En el cas de l’edifici de producció s’utilitzarà la resultant en cada costat de la façana o 
coberta que es determinarà per les taules de l’annexe D del SB SE-AE, on es recullen els 
pèssim en els paràmetres verticals i en la coberta degut a les diverses direccions del vent. 
Tenint en compte això es poden determinar els coeficients  següent: 

- Sobrecàrrega de vent sobre les façanes de la nau: 

 cp1  = 0,7 

 cp2  = -0,3   

- Sobrecàrega de vent en coberta: 

 cp1  =  0,2 

 cp2  =  -0,6  

 El fet de que la façana posterior presenti grans forats respecte les altres, fa que es 
generin pressions interiors a més de les exteriors, que es sumen a les anteriors. Utilitzant 
l’Eq. E.2 i prenent com a coeficient d’exposició ce = 1,3, doncs es pren l’alçada del punt mig 
dels forats, i com a coeficient de pressió interior cpi  = 0,20 ( taula E..4),  s’obté una pressió 
interior de  13 Kp/m2 . 

Taula E.4:Coeficients de pressió interior. 

 

• Accions tèrmiques :  

Són les accions ocasionades per les deformacions i canvis geomètrics deguts a les 
variacions de la temperatura.  Aquestes accions no es consideraran degut a que es disposa 
de juntes de dilatació de manera que no hi ha cap element continu de més de 40 metres de 
longitud. 
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E.2.1.3 Accions accidentals. 

Són aquelles accions en que la possibilitat de que passin és molt petita però de gran 
importància. 

• Acció sismica: 

Per determinar l’efecte de les accions sísmiques, la norma de construcció 
sismoresistent NCSE-02 estableix primer una classificació de les construccions en funció 
dels danys que pot causar la seva, i una determinació de l’acceleració sísmica de càlcul.   

Respecte a la classificació podem distingir tres grups: 

- Construccions d’importància moderada: Aquelles amb probabilitat despreciable 
de que, en cas d’un terratrèmol la seva destrucció pugui ocasionar víctimes, 
interrompre un servei primari o produir danys a tercers. 

- Construccions d’importància moderada: Aquelles en que la seva destrucció per el 
terratrèmol pugui ocasionar víctimes, interrompre un servei per a la col.lectivitat, o 
produir importants pèrdues econòmiques, sense que, en cap cas es tracti d’un 
servei imprescindible ni es pugui donar lloc a efectes catastrófics. 

- Construccions d’especial importància:  Aquelles la destrucció de laes quals pugui 
interrompre un servei imprescindible o donar llocs a efectes catastrófics. 

 

En el cas que ens ocupa podem considerar l’edifici com a construcció d’importància 
normal,  doncs tant en l’edifici d’oficines com en el de producció podria haver víctimes en cas 
de terratrèmol. 

Per altra banda, per calcular l’acceleració sísmica de càlcul ac, es determinarà 
l’acceleració sísmica bàsica ab , que es pot obtenir a partir del Mapa de Perillositat Sísmica,  i 
através d’ ab utilitzant Eq.E.3 es trobarà l’acceleració sísmica de càlcul. 

 ac = S . ρ . ab        (Eq. E.3) 

 on: 

 S: coeficient d’amplificació del terreny, i té valor 1. 

 ρ :coeficient adimensional de risc, que depen de la vida útil de l’edifici, i per a 50 anys 
té valor 1. 
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 En la població d’Olius l’acceleració símica bàsica té un valor de 0,04.g, que 
substituint els termes en Eq.E.3 s’obté una acceleració sísmica de càlcul ac = 1. 

 Per tant, segons la norma NCSE-02 no és obligatoria la consideració de l’acció 
sísmica en el càlcul de l’estructura, doncs es tracta d’una construcció d’importància normal 
amb una ac inferior a 0,08.g. 

 

E.2.2 Materials emprats i coeficients de seguretat. 

Els formigons emprats en els fonaments de la nau i en l’estructura prefabricada 
compliran les especificacions de la Instrucción de Hormigon Estructural (EHE). A continuació 
es pot veure un resum dels materials i dels valors més importants a tenir en compte a l’hora 
de realitzar el càlcul.  

• Formigó: Fonaments. 

Resistència característica  : fck = 250 Kp/m2   

Nivell de control:   Normal. 

Classe d’exposició:  IIa. 

Coeficient de minoració :  γc = 1,5 

 

• Formigó:Estructura prefabricada. 

Resistència característica  : fck = 300 Kp/m2   

Nivell de control:   Normal 

Classe d’exposició:  I 

Coeficient de minoració :  γc = 1,5 

 

• Armadures. 

Tipus d’acer:   B 500 S 
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Resistència característica:  fcy = 5100 Kp/m2 

Modul d’elasticitat:   E= 2100000 Kp/cm2 

Nivell de control:   Normal 

Coeficient de minoració:  γs = 1,15 

 

E.2.3 Combinació d’accions. 

El valor de càlcul dels efectes de les accions corresponents a una situació persistent 
o transitória es determinarà mitjançant les combinacions de l’expressió Eq.E.4 d’acord amb 
el DB-SE de CTE i l’EHE. 

 kii

i

QikQkj

j

Gj QQG ⋅⋅+⋅+⋅ ∑∑
>≥

0

1

1

1

1 ψγγγ    (Eq. E.4) 

 

En la taula E.5 es resumeixen els coeficients de seguretat per les accions i en la taula 
E.6 es determinaran els coeficients de simultanietat de les càrregues. Es dimensionarà 
l’estructura tenint en compte les càrregues a les quals està sotmesa, sempre tenint en 
compte la situació més desfavorable però mirant de ser realista. Les càrregues 
sísmiques es menysprearan. 

Favorable Desfavorable
Càrrega 

permanent 
(G)

1,00 1,35

Sobrecàrreg
a (Q) 0,00 1,50

Vent(Q) 0,00 1,50

Neu (Q) 0,00 1,50

Sisme(A) 0,00 0,00

Coeficients parcials de seguretat 
(γ)

 

Taula E.5: Coeficients parcials de seguretat per les accions. 
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ψ0 ψ1 ψ2

Zones residencials (categoria A) 0,7 0,5 0,3

Zones administratves (categoria B) 0,7 0,5 0,3

Zones destinades a ús públic ( Categoria C) 0,7 0,7 0,6

Zones comercials (categoria D) 0,7 0,7 0,6

Zones de trànsit i d'aparcament de vehícles 
lleugers amb un pers total inferior als 30kN 

(categoria F).
0,7 0,7 0,6

Cobertes transitables (categoria G)

Cobertes accesibles únicament per 
conservació (categoria H) 0 0 0

Per alçades > 1000 m 0,7 0,5 0,2

Per alçades≤ 1000 m 0,5 0,2 0

0,6 0,5 0

0,6 0,5 0

0,7 0,7 0,7

Temperatura

Accions variables del terreny

valors corresponents a l'ús 
desde accés.

Sobrecàrrega 
superficial 

d'ús.

Neu

Vent

 

Taula E.6: Coeficients de simultanietat. 

 El programa de càlcul PrePil3D realitzarà totes les combinacions possibles de les 
càrregues permanents, sobrecàrrega d’ús , sobrecàrrega de neu i accions del vent per 
obtenir el dimensionament i reaccions dels elements prefabricats, sempre considerant les 
càrregues desfavorables.  

 

E.3  Resolució de càlculs. 

Per realitzar els càlculs primer es procedeix a fer un dimensionament dels elements de 
coberta i  del forjat de l’edifici d’oficines, mitjançant el càlcul manual de la càrrega que han de 
suporar, i un cop obtinguda es tria l’element prefabricat a través del catàleg de l’ements 
prefabricats PUJOL. Tot seguit  es procedirà a realitzar el càlcul de l’estructura amb suport 
informàtic. En aquest capítol es farà una breu descripció dels programes informàtics emprats 
per resoldre el càlcul. 
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E.3.1 Programa VIGCOP.  

Programa informàtic del grup PUJOL per a càlcul i dimensionament d’elements 
prefabricats armats i pretensats per forjats d’edificació i elements de coberta. S’introdueixen 
les càrregues que ha de suportar l’element i d’acord amb la normativa i la seva geometria 
dins de l’estructura. Finalment calcula i determina l’armat de l’element realitzant totes les 
comprovacions segons els Estats Límits de Servei (E.L.S.) i els Estats Límits Últims (E.L.U.). 
En els resultats consta la cota de càlcul, la geometria de la secció, el moment flector i l’esforç 
tallant que les sol.licita i la capacitat mecànica de l’armadura traccionada i de la comprimida. 
També dona la distribució dels estreps i el dimensionat de les barres superiors i inferiors, 
donant uns resultats tant gràfics com numèrics. Els llistats de càlcul complerts obtinguts es 
poden veure a l’annex G.  

E.3.2 Programa PrePil3D. 

El programa PrePil3D, calcula la secció óptima i l’armat dels pilars prefabricats, i les 
reaccions als fonaments. És un programa de fàcil aplicació degut a la seva interfície gràfica.  

Primer de tot s’introdueixen totes els pilars de l’edifici segons la geometria a estudiar i 
automàticament el programa li assigna un codi a cada pilar. Tot seguit s’introdueixen les 
càrregues de coberta,i els elements que  suportaran (peraltades, riostres, canals, jàsseres i 
panells de tancament), també es defineixen els ponts grua i la seva càrrega així com l’alçada 
de les mènsules.   

Finalment el programa calcula, cubica i arma el pilar tenint en compte el tipus de nau i 
la situació del pilar en aquesta. Es realitza el càlcul de l’estructura d’acord amb la normativa i 
analitzant cada secció del pilar per cada hipòtesis de càrrega.  Aquestes hipòtesis 
considerades són les següents: 

   1. càrrega permanent + sobrecàrrega 

   2. càrrega permanent + vent segons X+ 

   3. càrrega permanent + vent segons X- 

   4. càrrega permanent + vent segons Y+ 

   5. càrrega permanent + vent segons Y- 

   6. càrrega permanent + fsc * vent segons X+ + sobrecàrrega 
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   7. càrrega permanent + fsc * vent segons X- + sobrecàrrega 

   8. càrrega permanent + fsc * vent segons Y+ + sobrecàrrega 

   9 .càrrega permanent + fsc * vent segons Y- + sobrecàrrega 

  10. càrrega permanent + vent segons X+ + fsc * sobrecàrrega 

  11. càrrega permanent + vent segons X- + fsc * sobrecàrrega 

  12. càrrega permanent + vent segons Y+ + fsc * sobrecàrrega 

  13. càrrega permanent + vent segons Y- + fsc * sobrecàrrega 

 

La sobrecàrrega inclou les càrregues del pont grua, si existeix, en les hipòtesis 1, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. 

El resultats que s’obtenen són: l’armadura dels pilars i mènsules, les reaccions dels 
pilars sobre els fonaments i els resultats parcials d’esforços per cada secció i per cada 
hipòtesis plantejada. En la figura E.2 i E.3 es pot veure un detall del programa, i en els 
annexes H i I els llitats de càlcul complerts obtinguts. 
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Fig E.2 i E.3: Detalls de l’introducció de dades a PrePil3D. 
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E.3.3 Programa Elementos de cimentacion de Cype 
Ingenieros. 

 El programa Elementos de cimentación de Cype ingenieros 2007, calcula i 
dimensiona els diferents tipus de fonaments. Un cop entrat els esforços que reben els 
fonaments del pilars, calculats amb el programa PrePil3D, el programa els 
dimensiona, sempre sabates rígides, i amb el cantell mínim (per raons econòmiques). 
Un cop predimensionada, es realitzen totes les comprovacions : volcament, 
pressions sobre el terreny,  es verifica la flexió de la sabata i les tensions tangencials 
tot d’acord amb la normativa EHE i el CTE. 

 

E.4 Càlcul de l’estructura de l’edifici 2. 

E.4.1 Estat de càrregues. 

• Càrregues gravitatories: 

Estructura prefabricada: 

Pes propi jàssera peraltada I-40:   449 Kp/m  

Pes propi jàssera Riostra 65:   304 Kp/m 

Pes propi canal H-40:    300 Kp/m 

 

Coberta : 

Pes propi bigueta T-22:    34 Kp/m 

Sobrecàrrega d’ús :     100 Kp/m2 

Sobreacàrrega de neu :    100 Kp/m2 

Pes propi coberta tipus sandwitx:   20 Kp/m2 
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Pes propi  instal.lacions:    20 Kp/m2 

• Càrregues de vent: 

Sobrecàrrega de vent en coberta:   18 Kp /m2  \  -67 Kp/m2 

Sobrecàrrega de vent en les façanes:   76 Kp /m2  \  - 40 Kp/m2 

 

E.4.2  Anàlisis de l’estructura prefabricada. 

El disseny de l’edifici 2 consisteix en 3 naus en la mateixa direcció formats per pórtics 
isostàtics. Aquest pórtics consten de pilars,que es troben empotrats a cimentació un metre, 
jàsseres peraltades per als portics centrals i riostres per als laterals. El recolzament amb les 
jàsseres peraltades i les canals es considera una articulació i duen una peça de neoprè 
intercalada per tal d’evitar un  desgast  als elements prefabricats.  

Per determinar la baixada de càrregues fins els fonaments s’analitzaran les diferents 
càrregues que suportarà l’estructura : 

Per les càrregues verticals es consideren les càrregues de coberta (coberta sandwitx, 
instal.lacions, sobrecàrrega d’ús i sobrecàrrega de neu) que es transmeten sobre les 
biguetes, i aquestes les transmeten a les peraltades sobre les quals estan recolzades.  
Aquestes peraltades i les canals, que recullen l’aigua de coberta, transmeten la càrrega 
sobre el cap del pilar. L’excentricitat considerada és la del seu punt d’aplicació respecte a 
l’eix del pilar. En les mènsules es considera que les càrregues estan centrades en la seva 
base longitudinal de vol. 

Per analitzar les càrregues horitzontals es considera el vent en els dos eixos 
principals de l’edifici, doncs la càrega de vent q incideix en les plaques de tancament. El 
perímetre de l’edifici està format íntegrament plaques de tancament verticals, que trasmenten 
la resultant de l`acció de q per tota la placa a cimentació i a la canal H-40, que alhora està 
recolzada sobre el cap dels pilars. El model de càlcul per  aquesta placa s`assimila a una 
biga birrecolzada ( a cimentació i  a la canal), de manera que les reaccions es reparteixen 
per igual; cal però addicionar una força a la jàssera deguda a la prolongació de la placa cap 
a dalt. En definitiva, la canal, que actua al mateix temps com a biga d’arriostrament, empeny 
o arrossega el pilar  amb una força F  puntual que produeix  un moment a la secció inferior 
del pilar de valor F*l, on l és la distància del cap del pilar fins a cimentacions. 
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E.4.2.1 Selecció de les biguetes de coberta. 

Per seleccionar les biguetes de coberta es calcularà la càrrega que han de soportar i 
 amb la taula del fàbricant s’escollirà el tipus de bigueta i la separació entre elles. 

Càrrega sobre les biguetes: 

- Pes propi coberta tipus sandwitx:  20 Kp/m2 

 - Pes propi instal.lacions:   20 Kp/m2  

 - Sobrecàrrega de neu :   100 Kp/m2  

 - Acció del vent:    18 Kp/m2   

  L’efecte del vent en aquestes cobertes és gairebé sempre favorable, excepte en 
alguns casos que pot ocasionar petites presions sobre la coberta per valor de 18 Kp/m2. 

La càrrega Q aplicant Eq. E.4 sobre la coberta serà de: 

 1, 35 x 20 2m
Kp

 +1,35 x20 2m
Kp

 + 1,5  x 100 2m
Kp

 + 1,5 x 0,6 x 18 2m
Kp

 = 220,20  2m
Kp   

 Per a un pendent del 10% i aquesta càrrega s’utilitzaran biguetes del tipus T-22.4 
separades entre si 1,13 m en els trams de 6 metres i 0,70 m els trams de 9 metres. Aquestes 
biguetes disposen de 8 cables pretensats de 4 mm de diàmetre tensats a 13,97 KN. En 
l’annex F es disposa de les fitxes de característiques tècniques de les biguetes 22.4. 

E.4.2.2 Dimensionat de les jàsseres peraltades i riostres. 

Les jàsseres pretensades de coberta i les riostres s`han dimensionat amb el 
programa pel càlcul de seccions VIGCOP. En l’annex G s`inclouen els llistats amb les 
carcterístiques  resistents de cada secció i el dimensionat de l’armat. El paràmetre més 
restrictiu per aquest dimensionat ha estat complir els requeriments de fissuració segons 
tipifica la EHE, és a dir aconseguir que  la secció més sol.licitada  ( la central) es mantingui 
en estat de descompressió per als moments de servei actuants. A continuació es descriuran 
els tipus  i característiques de les jàsseres que s`han utilitzat. 

• Jassera peraltada I-40. 10 % de pendent. 
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Element prefabricat pretensat per recolzar les biguetes T-22.4 que permet cobrir 
grans llums (20,25 metres en aquest cas). Van recolzades sobre el cap del pilar, que és on 
transmet tota la seva càrrega. La seva secció central fa 160 cm, i disposa com a armadura 
activa 6 cables pretensats de ½ “ tensats a 137,82 KN. Per més detalls sobre l’armat de les 
jàsseres I-40 consultar els plànols de detalls. 

• Jàssera Riostra frontal 65. 10% de pendent. 

La Riostra frontal 65 té la mateixa funció que les jàsseres peraltades, és a dir 
suportar tot el pes de la coberta i a més, serveix per arriostrar els pórtics laterals. Igual que la 
I-40 recolza sobre el cap del pilar, tot i que es tracta d’un element armat no pretensat. Té 
10,15 metres de llargada i fa 65 cm.  d’amplada de secció. En els plànols de detalls hi ha tota 
l’informació de l’armat de l’element. 

 

E.4.2.3 Dimensionat dels pilar. 

 Els pilars tenen una secció de 50 x 50 cm i una alçada màxima de 10,55 metres i es 
troben encastats un metre a fonamentació. Amb l’ajuda del programa PrePil3D es calculen 
els esforços sobre els pilars, ja majorats, sota les hipotesis de càrrega , i es dimensionen. En 
l annexe I es pot veure els llistats de càlcul complerts, on hi ha les reaccions a fonaments, 
l’armat final dels pilars i l’anàlisis de cada secció per cada hiòtesis de càrrega. En el plànol de 
detalls de l’estructura prefabricada hi ha l’armat de les seccions i les mènsules dels diferents 
tipus de pilars. En la taula segúent es resumeix la baixada de càrregues a fonamentació dels 
pilars, on s’ha escollit la hipótesis més desfavorable, indicant el nº de pilar, el tipus de pilar 
segons la seva càrrega, l’axil total,  el moment respecte x total i el moment respecte y total. 

 

Pilar nº Tipus pilar Axil Total 
(kN) 

Mx Total 
(kN.m) 

My Total 
(kN.m) 

Tallant x 
(kN) 

Tallant y 
(kN) 

29 XIII 413,73 -341,27 32,19 4,11 31,24 

30 XVI 541,24 -422,52 34,33 4,32 49,17 

31 XVIII 546,66 -445,90 31,71 4,06 52,24 

32 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

33 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 
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34 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

35 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

36 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

37 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

38 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

39 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

40 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

41 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

42 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

43 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

44 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

45 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

46 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

47 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

48 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

49 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

50 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

51 XXII 423,20 319,72 -31,51 -4,04 -26,95 

52 XIV 136,71 26,14 -0,18 0,02 -2,67 

53 XXIII 140,95 0,15 -477,34 -75,75 -0,02 

54 XV 756,38 602,50 -61,81 -7,97 -42,20 

55 XVII  1036,49 638,42 -61,89 -7,97 -45,55 



Ampliació i millora d’una fàbrica de prefabricats de formigó existent                                                                                    Pág. 25 

 

56 XIX 1048,55 652,20 -61,89 -7,96 -46,88 

57 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

58 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

59 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

60 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

61 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

62 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

63 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

64 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

65 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

66 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

67 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

68 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

69 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

70 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

71 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

72 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

73 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

74 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

75 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

76 XXIV 763,01 602,07 61,89 7,97 -42,16 

77 XIV 136,71 26,14 -0,18 0,02 -2,67 
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78 XXIII 140,95 0,15 -477,34 -75,75 -0,02 

79 XV 756,38 602,50 -61,81 -7,97 -42,20 

80 XVII 1036,49 638,42 -61,89 -7,97 -45,55 

81 XIX 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

82 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

83 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

84 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

85 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

86 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

87 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

88 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

89 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

90 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

91 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

92 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

93 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

94 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

95 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

96 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

97 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

98 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

99 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 
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100 XXI 984,70 637,13 61,89 7,97 -45,49 

101 XXIV 763,01 602,07 61,89 7,97 -42,16 

102 XIV 136,71 26,14 -0,18 0,02 -2,67 

103 XXIII 140,95 0,15 -477,34 -75,75 -0,02 

104 XIII 413,73 -341,27 32,19 4,11 31,24 

105 XVI 541,24 -422,52 34,33 4,32 49,17 

106 XVIII 546,66 -445,90 31,71 4,06 52,24 

107 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

108 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

109 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

110 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

111 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

112 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

113 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

114 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

115 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

116 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

117 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

118 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

119 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

120 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

121 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 
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122 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

123 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

124 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

125 XX 519,78 -400,66 -30,97 3,98 37,77 

126 XXII 423,20 319,72 -31,51 -4,04 -26,95 

 

Taula E.7: Resum baixada de càrregues pilars edifici 2. 

E.5 Càlcul de l’estrucura de l’edifici 4.  

E.5.1 Estat de càrregues. 

• Càrregues gravitatories: 

Estructura prefabricada : 

 

- Planta coberta 

Pes propi placa de forjat TT:   386 Kp/m2  

Pes propi Jàssera L :    1097 Kp/m 

Pes propi Jàssera T invertida:   845 Kp/m 

- Planta forjat: 

Pes propi placa alveolar 30 + 5 cc:   532 Kp/m2 

Pes propi jàssera rectàngular 40 x 100:  950 Kp/m2 

Pes propi jàssera rectàngular 40 x 80:  760 Kp/m2 
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Coberta : 

-Planta coberta 

Pes propi coberta:     20 Kp/m 

Sobrecàrrega d’ús :     100 Kp/m2 

Sobreacàrrega de neu :    100 Kp/m2 

Pes propi capa de compressió:   120 Kp/m2 

Pes propi  instal.lacions:    20 Kp/m2 

- Planta forjat: 

Pes propi tabiqueria:     110 Kp/ m2 

Pes propi elements de pavimentació.   50 Kp/m2 

Sobrecàrrega d’ús:     300 Kp/m2 

 

 

• Càrregues de vent: 

Sobrecàrrega de vent en coberta:   Menyspreable. 

Sobrecàrrega de vent en les façanes:   76 Kp /m2  \  - 40 Kp/m2 

E.5.2 Anàlisis de l’estructura prefabricada. 

L’edifici 4 estarà format per tres fileres de pilars que formaran un edifici amb una 
planta de forjat. Els pilars que suporten la planta de coberta tindran una alçada de 10,89 
metres i una secció de 50 x 50 cm amb mènsules a 4, 10 metres per suportar la planta de 
forjat. Els pilars intermitjos, que nomès suportaran la planta de forjat tindran una alçada de 
4,10 metres i una secció de 40 x 40 cm.  

Per determinar la baixada de càrregues fins els fonaments s’analitzaran les diferents 
càrregues que suportarà l’estructura : 

Per les càrregues verticals es consideren les càrregues de coberta (coberta sandwitx, 
instal.lacions, capa de compressió, sobrecàrrega d’ús i sobrecàrrega de neu) que es 
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transmeten sobre les plaques TT, i aquestes les transmeten a les jàsseres T invertida i L 
sobre les quals estan recolzades.  Aquestes jàsseres transmeten la càrrega sobre el  pilar a 
través d’unes mènsules i amb una excentricitat de 18 cm, la qual  provoca un moment al 
pilar.  

 En el forjat, les càrregues verticals ( pes propi de la placa alveolar 30 + capa de 
compressió , sobrecàrrega d’ús, tabiqueria i pavimentació) es recolzen sobre jàsseres 
rectàngulars, que alhora recolzen sobre els pilars, a través de mènsules amb una 
excentricitat de 18 cm, provocant un moment al pilar. 

 L’excentricitat considerada en les càrregues verticals és la del seu punt d’aplicació 
(en mènsules es considera el centre de la seva longitud de vol) respecte l’eix del pilar.  

Per analitzar les càrregues horitzontals es considera el vent en els dos eixos 
principals de l’edifici, doncs la càrega de vent q incideix en les plaques de tancament. El 
perímetre de l’edifici està format per plaques de tancament verticals i plaques de tancament 
horitzontals. Les primeres transmeten la resultant de l`acció del vent q per tota la placa a 
cimentació i a la jàssera, que alhora està recolzada sobre els pilars. El model de càlcul per  
aquesta placa s`assimila a una biga birrecolzada ( a cimentació i  a la jàsseral), de manera 
que les reaccions es reparteixen per igual. En definitiva, s’empeny el pilar  amb una força F  
puntual que produeix  un moment a la secció inferior del pilar de valor F*l, on l és la distància 
de l’aplicació d’F  fins a cimentacions.  

En el cas de les plaques horitzontals, aquestes transmeten la força del vent q 
directament sobre el pilar i de manera uniforme, llavors es calcula el pilar de manera com si 
fos un voladís encastat a fonamentació i amb la càrrega q uniformement repartida, que 
donarà un moment màxim a la part inferior del pilar de  q  x l2/2  on l és l’amplada total de les 
plaques horitzontals.La planta de forjat ajuda a arriostrar a efectes de les càrregues 
horitzontals, fent col.laborar tots els pilars que intervenen. 

Cal comentar que tots els enllaços duen intercalat un neoprè per tal d’evitar un  
desgast  als elements prefabricats. 

E.5.2.1 Selecció dels elements de coberta. 

Per seleccionar el tipus de placa TT  es calcularà la càrrega de coberta Q que han de 
suportar. 

Càrrega sobre les plaques TT: 

- Pes propi coberta tipus sandwitx:  20 Kp/m2 
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 - Pes propi instal.lacions:   20 Kp/m2  

 - Sobrecàrrega de neu :   100 Kp/m2  

 - Capa de compressió :   120 Kp/m2   

  En edificis amb coberta plana, els efectes del vent, generalment de succió, actua del 
costat de la seguretat i per tant es pot menysprear. 

La càrrega Q aplicant  Eq.E.4 sobre la coberta serà de: 

 1, 35 x 20 2m
Kp

 +1,35 x20 2m
Kp

 + 1,35  x 120 2m
Kp

 + 1,5 x 100 2m
Kp

 = 366  2m
Kp   

 Segons el cataleg de Prefabricats PUJOL per a coberta plana, per una llum de 20,25 
metres i aquesta càrrega s’utilitzaran plaques TT del tipus TT-94.5 (consultar annex F). 
Aquestes plaques disposen de 6 cables  de ½” per nervi pretensats a 137,82 KN, com a 
armadura activa, i d’un cable superior a cada nervi amb les mateixes característiques que els 
anteriors per tal d’evitar possibles fissures. També disposa d’una armadura de pell formada 
per malla de 6 mm de diametre de 15 x 30 cm. En els plànols de seccions hi ha més detalls 
de l’armat de la placa TT 94.5.  

E.5.2.2 Selecció de placa alveolar. 

Per seleccionar el tipus de placa alveolar es calcularà la càrrega Q que ha de 
suportar. 

Càrrega sobre la placa alveolar: 

Pes propi tabiqueria:     110 Kp/ m2 

Pes propi elements de pavimentació.   50 Kp/m2 

Sobrecàrrega d’ús:     300 Kp/m2 

La càrrega Q aplicant  Eq.E.4 sobre la planta de forjat serà de: 

 1, 35 x 50 2m
Kp

 +1,35 x110 2m
Kp

 +  1,5 x 300 2m
Kp

 = 690  2m
Kp   

Segons la fitxa de característiques tècniques de Prefabricats PUJOL (annex F) per a 
una planta de forjat, una longitud de 10.13 metres i 690 Kp/ m2 de càrrega, s’utilitzarà una 
placa alveolar 30.5 amb 5 cm de capa de compressió. Aquestes plaques disposen de 8 
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cables  de ½”  pretensats a 137,82 KN, com a armadura inferior  i 8 cables de D5 mm 
pretensats a 27,41 KN com a armadura superior. En els plànols de seccions hi ha més 
detalls de la geometria i armat de la placa alveolar 30.5.  

E.5.2.3 Dimensionat de les jàsseres . 

Les jàsseres rectangulars i les jàsseres tipus L i T invertida  s`han dimensionat amb 
el programa pel càlcul de seccions VIGCOP. En l’annex G s`inclouen els llistats amb les 
carcterístiques  resistents de cada secció i el dimensionat de l’armat. El paràmetre més 
restrictiu per aquest dimensionat ha estat complir els requeriments de fissuració segons 
tipifica la EHE, és a dir aconseguir que  la secció més sol.licitada  ( la central) es mantingui 
en estat de descompressió per als moments de servei actuants. A continuació es descriuran 
els tipus i característiques de les jàsseres que s`han utilitzat. 

• Jàsseres tipus L i T invertida. 

Aquestes jàsseres  tenen la geometria adequada per al recolzament de la placa TT-
94.4, essent les L per als laterals i les T invertides per als pórtics centrals. L’armat inferior de 
les T invertides té 6 barres de D20, coma armadarura de pell 4 barres de D12 i com a armat 
superior 4 barres D16 de les quals dues sobresurten per la capa de compressió, amb estreps 
de D10 cada 13 cm. Les jàsseres L tenen  el mateix armat excepte en l’armadura inferiror 
que tenen 5 barres de D20 .  En els plànols de detalls hi ha tots els detalls de l’armat i la 
geometria dels elements. 

• Jàsseres rectangulars armades. 

Per recolzar les plaques alveolars s’ha escollit una biga rectangular armada per la 
seva senzillesa i comoditat a l’hora de muntar les plaques alveolars, doncs al ser planes per 
sobre, permet encaixar les plaques davant un error de fabricació. Es disposa de bigues 
rectangulars de 40 x 100 pels pórtics centrals, amb un armat inferior de 8 barres de D16 i 6 
barres de D12 d’armadura de pell, i de bigues rectangulars de 40 x 80 per als pórtics laterals, 
amb un armat inferior de 6 barres de D16 i 6 barres de D12 com  armadura de pell. Per més 
detalls consultar els plànols de detalls i l’annex G. 

E.5.2.4 Dimensionat dels pilars. 

Es disposa de pilars des de 50 x 50 cm de secció i d’alçada 10,89 m i encastats un 
metre, fins 40 x40 cm , alçada 4,10 m i encastats 60 cm. Amb l’ajuda del programa PrePil3D 
es calculen els esforços sobre els pilars, ja majorats, sota les hipotesis de càrrega  i es 
dimensionen. En l’annex H es pot veure els llistats de càlcul complert, on hi ha les reaccions 
a fonaments, l’armat final dels pilars i l’anàlisis de cada secció per cada hiòtesis de càrrega. 
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En el els plànols de detalls dels elements prefabricats hi ha tota l’informació sobre l’armat de 
les seccions i les mènsules de tots els pilars. A continuació es fara un resum dels diferents 
pilars calculats. 

 

Pilar nº Tipus pilar Axil Total 
(kN) 

My Total 
(kN.m) 

Mx Total 
(kN.m) 

Tallant y 
(kN) 

Tallant x 
(kN) 

1 I 354,38 -102,23 6,09 2,02 13,42 

2 II 749,74 -103,98 4,18 1,47 11,38 

3 III 801,48 -106,72 2,14 0,84 13,27 

4 IV 406,12 -112,23 -0,64 0,20 17,68 

5 V 234,45 115,48 0,01 0,00 -52,58 

6 VI 512,70 40,79 0,48 0,11 -16,15 

7 VII 553,38 -40,72 0,36 0,08 12,47 

8 VIII -265,90 -79,59 -0,21 -0,05 40,39 

9 IX 483,57 -109,74 -2,53 -1,02 15,76 

10 X 1059,78 -112,97 1,64 0,71 11,68 

11 XI 1137,35 -117,78 0,48 0,35 -15,02 

12 XII 561,14 -127,37 -0,67 0,05 22,64 

13 V 234,45 115,48 0,01 0,00 -52,58 

14 VI 512,70 40,79 0,48 0,11 -16,15 

15 VII 553,38 -40,72 0,36 0,08 12,47 

16 VIII -265,90 -79,59 -0,21 -0,05 40,39 

17 IX 483,57 -109,74 -2,53 -1,02 15,76 

18 X 1059,78 -112,97 1,64 0,71 11,68 
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19 XI 1137,35 -117,78 0,48 0,35 -15,02 

20 XII 561,14 -127,37 -0,67 0,05 22,64 

21 V 234,45 115,48 0,01 0,00 -52,58 

22 VI 512,70 40,79 0,48 0,11 -16,15 

23 VII 553,38 -40,72 0,36 0,08 12,47 

24 VIII -265,90 -79,59 -0,21 -0,05 40,39 

25 I 354,38 -102,23 6,09 2,02 13,42 

26 II 749,74 -103,98 4,18 1,47 11,38 

27 III 801,48 -106,72 2,14 0,84 13,27 

28 IV 406,12 -112,23 -0,64 0,20 17,68 

 

 

Taula E.8: Resum de la baixada de càrregues dels pilars de l’edifici 4. 

 

E.6  Disseny i càlcul dels fonaments. 

Els fonaments tenen com a objectiu garantitzar l’estabilitat de l’estructura que suporten. 
En el disseny s’ha de tenir en compte dos aspectes :l’estructura i el terreny. De la primera es 
coneixeran els esforços transmesos, calculats en els apartats E.4.2.3 i E.5.2.4 d’aquest 
annexe, mentre que en el segon cas són importants els paràmetres de resistència i 
deformabilitat. Altres aspectes a tenir en compte són l’agressivitat del terreny i les accions 
físiques i naturals, com poden ser gelades, canvis de volums,etc. 

El càlcul es durà terme considerant l’Instrucció EHE i els Documents Bàsics en 
Seguretat Estructural del CTE. 
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 No es disposa d’estudi geotècnic, però al tractar-se d’un terreny argilós semidur, es 
considera una  tensió màxima admissible del terreny de 2 Kg/cm2 . 

 Per aquest tipiu de terreny es realitzarà una cimentació de tipus superficial mitjançant 
sabates aïllades i combinades de planta rectangular o quadrada i de cantell constant. 

 Per tal de limitar els moviments de les sabates, es disposarà de riostres, que alhora 
serviran per recolzar els panells de tancament. 

Com a recomenacions constructives en l’execució de les sabates, es tidrà en compte 
les següents: 

• Sota les sabates i riostres s’abocarà uns 10 cm de formigó de  netja HM-15 amb la 
finalitat de  conseguir la resistència correcta del terreny. A sobre s’han de col.locar 
les armadures de les sabates que s’han de recolzar sobre separadors. 

• L’excavació dels últims 20 cm de terreny no ha de ser feta fins inmediatament 
abans d’abocar el formigó de neteja. 

• La separació màxima entre armadures no serà superior a 30 cm ni inferior a 10 cm. 
Si es necessari s’agruparan per parelles de contacte. 

• No s’utilitzaran diametres de barres inferiors a 12 mm,  i l’acer que s’utilitzarà serà 
del B 500 S. 

• Per raons econòmiques els cantell de les sabates ha de ser el més petit possible, 
d’aquesta manera disminueix el volum de formigó sense augmentar les armadures 
longitudinals, que acostumen a estar controlades per les quanties geomètriques 
mínimes. 

• Per l’acer B500S es considera ρ≥0,0018 

Els materials que s’utilitzaran per la construcció de les sabates i riostres serà el 
següent: 

- Formigó de neteja HM-15 . 

- Formigó HA-25/P/40/IIa amb coeficient de seguretat γc = 1,5. 

- Barres corrugades d’acer tipus B 500 S amb coeficient de seguretat  γs = 1,15. 
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E.6.1  Base de càlcul. 

• Tipus de sabata. 

 La sabata pot ser rígida o flexible,és a dir, si el vol màxim de la sabata és inferior a 
dues vegades el cantell, estem parlant de sabata rígida, si és superior, de flexible. El vol es 
calcula segons Eq.E.5: 

 
2

oaav −
=       (Eq.E.5)

  

 Comprovació al volcament. 

 Igualarem els moments estabilitzadors(M1) amb aquells que tendeixen a produïr el 
volcament de la sabata (M2), cumplint-se M1 ≥ M2, és a dir:     
         

  EhTMaPN γ)..(
2

)( +≥⋅+      (Eq.E.6) 

    

 on:  

N: esforç axil característic. 

M: Moment flector característic 

T: Esforç tallant característic. 

P: Pes propi de la sabata. 

Eγ : Coeficient de seguretat al volcament (1,8). 

• Comprovació al lliscament. 

 Degut a que totes les sabates aniran lligades entre si, no es necessari aquesta 
comprovació. 

• Comprovació de les pressions sobre el terreny. 

 Es determina l’excentricitat amb que actuen els esforços verticals, classificant així el 
tipus de distribució de càrrega al que s’assembla cada cas. 
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 L’excentricitat e es calcula segons Eq.E.7: 

 
PN
hTM

e
+

+
=

.
      (Eq.E.7) 

- Cas 1: 

e ≤ a/6 ⇒ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

a
e

ba
N .31.
.maxσ   (Eq. E.8) 

 Havent-se de cumplir: admissibleσσ ≤max  

- Cas 2: 

a/6 < e ≤ a/3 ⇒ 
aeb

PN
).2(3

4
max −

+
⋅=σ   (Eq.E.9) 

 Havent-se de cumplir:  admissibleσσ .25,1max ≤  

- Cas 3: 

 a/3< e  ⇒ Inadmissible i s’ha de tornar a redimensionar la sabata. 

 

• Càlcul de l’armadura . 

 Es verifica la flexió de la sabata i les tensions tangencials. S’aplica el mètode de 
flexió en les dues direccions, tot i que per la direcció més curta es tindria prou amb 
disposar de l’armadura mínima. Les armadures es determinen en les seccions 
distanciades  del pilar 0.15·a. El moment de càlcul degut a la càrrega del terreny 

baNdt ./=σ , és: 

 2)15,0(
2

avbM a
t

ad +⋅=
σ

     (Eq.E.10) 

 on va és el vol en la direcció a. L’armadura de dimensions b x d es calcula mitjançant 
la formula simplificada: 

 
cd

ad

fdb
M

.. 2=µ        (Eq.E.10) 
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on: ω=µ(1+µ)  ; U=A.fyd=ω.b.d.fcd    (Eq.E.11) 

 S’han de tenir en compte que  ρ≥0,0018. 

 Pel que fa a l’esforç tallant i a punxonament, es dimensiona la sabata de tal manera 
que no faci falta la seva comprovació. 

 Es disposarà sempre d’armadura superior si hi ha un elevat esforç de flexió que ho 
requereixi. 

• Armat del calze. 

L’armadura del calze ha de ser igual o superior a la de la zona d’empotrament del pilar, 
d’aquesta manera, es disposarà de com a mínim 12 barres de D20 , anclades des de 
l’armadura inferior de la sabata fins la part superior del calze, de longitud , i estreps disposats 
en la zona d’empotrament del pilar de la manera que s’indica en els detalls dels fonaments, 
deixant sempre els recobriments exigits per l’instrucció EHE.  

  

E.6.2 Resultats.  

A continuació s’indiquen els resultats de dimensionament i armat obtinguts amb el 
programa Cype Ingenieros. Aquest projecte conté sabates rectangulars centrades, 
rectangulars excèntriques i combinades. En aquest últim cas, es pot calcular la sabata com 
un únic pilar  degut a que entre ells nomès hi ha 20 cm de separació, tenint en compte els 
dos axils, i els moments de cada un en cada direcció. Les comprovacions de les sabates es 
poden  consultar al llistat de càlcul complert a l’annex J. 
 
  
 
       |-----------|-----------------------------|--------------------|  
        |Referencias|          Geometría          |       Armado       |  
        |-----------|-----------------------------|--------------------|  
        |S-1        |Zapata rectangular centrada  |X: 10Ø16 c/ 24      |  
        |(P:1)      |Ancho zapata X: 140.0 cm     |Y: 7Ø16 c/ 24       |  
        |           |Ancho zapata Y: 210.0 cm     |                    |  
        |           |Canto: 45.0 cm               |                    |  
        |-----------|-----------------------------|--------------------|  
        |S-2        |Zapata rectangular centrada  |X: 10Ø20 c/ 29      |  
        |(P:2)      |Ancho zapata X: 180.0 cm     |Y: 7Ø20 c/ 29       |  
        |           |Ancho zapata Y: 260.0 cm     |                    |  
        |           |Canto: 60.0 cm               |                    |  
        |-----------|-----------------------------|--------------------|  
        |S-3        |Zapata rectangular centrada  |X: 10Ø20 c/ 29      |  
        |(P:3)      |Ancho zapata X: 180.0 cm     |Y: 7Ø20 c/ 29       |  
        |           |Ancho zapata Y: 260.0 cm     |                    |  
        |           |Canto: 60.0 cm               |                    |  
        |-----------|-----------------------------|--------------------|  
        |S-4        |Zapata rectangular combinada |X: 11Ø20 c/ 23      |  
        |(P:4i29)   |Ancho zapata X: 340.0 cm     |Y: 15Ø20 c/ 23      |  
        |           |Ancho zapata Y: 230.0 cm     |                    |  
        |           |Canto: 75.0 cm               |                    |  
        |-----------|-----------------------------|--------------------|  



Ampliació i millora d’una fàbrica de prefabricats de formigó existent                                                                                    Pág. 39 

 

        |S-5        |Zapata rectangular centrada  |X: 9Ø16 c/ 27       |  
        |(P:5,13,21)|Ancho zapata X: 140.0 cm     |Y: 6Ø16 c/ 27       |  
        |           |Ancho zapata Y: 210.0 cm     |                    |  
        |           |Canto: 40.0 cm               |                    |  
        |-----------|-----------------------------|--------------------|  
        |S-6        |Zapata rectangular centrada  |X: 9Ø16 c/ 24       |  
        |(P:6,14,22)|Ancho zapata X: 140.0 cm     |Y: 7Ø16 c/ 24       |  
        |           |Ancho zapata Y: 200.0 cm     |                    |  
        |           |Canto: 45.0 cm               |                    |  
        |-----------|-----------------------------|--------------------|  
        |S-7        |Zapata rectangular centrada  |X: 18Ø12 c/ 12.5    |  
        |(P:7,15,23)|Ancho zapata X: 150.0 cm     |Y: 13Ø12 c/ 12.5    |  
        |           |Ancho zapata Y: 220.0 cm     |                    |  
        |           |Canto: 50.0 cm               |                    |  
        |-----------|-----------------------------|--------------------|  
        |S-8        |Zapata rectangular combinada |X: 12Ø12 c/ 20      |  
        |(P:8i15,   |Ancho zapata X: 150.0 cm     |Y: 6Ø16 c/ 29       |  
        | 16 i 77,  |Ancho zapata Y: 220.0 cm     |                    |  
        |  24 i 102) Canto: 30.0 cm               |                    |  
        |-----------|-----------------------------|--------------------|  
        |S-9        |Zapata rectangular centrada  |X: 19Ø12 c/ 12.5    |  
        |(P:9,17)   |Ancho zapata X: 160.0 cm     |Y: 13Ø12 c/ 12.5    |  
        |           |Ancho zapata Y: 230.0 cm     |                    |  
        |           |Canto: 50.0 cm               |                    |  
        |-----------|-----------------------------|--------------------|  
        |S-10       |Zapata rectangular centrada  |X: 13Ø20 c/ 24      |  
        |(P:10,18)  |Ancho zapata X: 200.0 cm     |Y: 9Ø20 c/ 24       |  
        |           |Ancho zapata Y: 300.0 cm     |                    |  
        |           |Canto: 70.0 cm               |                    |  
        |-----------|-----------------------------|--------------------|  
        |S-11       |Zapata rectangular centrada  |X: 14Ø20 c/ 24      |  
        |(P:11,19)  |Ancho zapata X: 210.0 cm     |Y: 10Ø20 c/ 24      |  
        |           |Ancho zapata Y: 310.0 cm     |                    |  
        |           |Canto: 70.0 cm               |                    |  
        |-----------|-----------------------------|--------------------|  
        |S-12       |Zapata rectangular combinada |X: 16Ø20 c/ 18      |  
        |(12 i 54,  |Ancho zapata X: 410.0 cm     |Y: 23Ø20 c/ 18      |  
        | 20 i 79)  |Ancho zapata Y: 280.0 cm     |                    |  
        |           |Canto: 95.0 cm               |                    |  
        |-----------|-----------------------------|--------------------|  
        |S-13       |Zapata rectangular excéntrica|Sup X: 7Ø16 c/ 29   |  
        |(P:25)     |Ancho inicial X: 175.0 cm    |Sup Y: 13Ø16 c/ 29  |  
        |           |Ancho inicial Y: 25.0 cm     |Inf X: 7Ø16 c/ 29   |  
        |           |Ancho final X: 175.0 cm      |Inf Y: 13Ø16 c/ 29  |  
        |           |Ancho final Y: 155.0 cm      |                    |  
        |           |Ancho zapata X: 350.0 cm     |                    |  
        |           |Ancho zapata Y: 180.0 cm     |                    |  
        |           |Canto: 75.0 cm               |                    |  
        |-----------|-----------------------------|--------------------|  
        |S-14       |Zapata rectangular excéntrica|X: 15Ø20 c/ 16      |  
        | (P:26)    |Ancho inicial X: 230.0 cm    |Y: 29Ø20 c/ 16      |  
        |           |Ancho inicial Y: 25.0 cm     |                    |  
        |           |Ancho final X: 230.0 cm      |                    |  
        |           |Ancho final Y: 210.0 cm      |                    |  
        |           |Ancho zapata X: 460.0 cm     |                    |  
        |           |Ancho zapata Y: 235.0 cm     |                    |  
        |           |Canto: 105.0 cm              |                    |  
        |-----------|-----------------------------|--------------------|  
        |S-15       |Zapata rectangular excéntrica|X: 25Ø16 c/ 10      |  
        | (P:27)    |Ancho inicial X: 245.0 cm    |Y: 49Ø16 c/ 10      |  
        |           |Ancho inicial Y: 25.0 cm     |                    |  
        |           |Ancho final X: 245.0 cm      |                    |  
        |           |Ancho final Y: 220.0 cm      |                    |  
        |           |Ancho zapata X: 490.0 cm     |                    |  
        |           |Ancho zapata Y: 245.0 cm     |                    |  
        |           |Canto: 110.0 cm              |                    |  
        |-----------|-----------------------------|--------------------|  
        |S-16       |Zapata rectangular excéntrica|X: 17Ø20 c/ 24      |  
        |(P:28 i    Ancho inicial X: 25.0 cm     |Y: 9Ø20 c/ 24       |  
        |  104)     |Ancho inicial Y: 190.0 cm    |                    |  
        |           |Ancho final X: 165.0 cm      |                    |  
        |           |Ancho final Y: 190.0 cm      |                    |  
        |           |Ancho zapata X: 190.0 cm     |                    |  
        |           |Ancho zapata Y: 380.0 cm     |                    |  
        |           |Canto: 70.0 cm               |                    |  
        |-----------|-----------------------------|--------------------|  
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        |S-17       |Zapata rectangular excéntrica|X: 15Ø20 c/ 16      |  
        | (P:30,105)|Ancho inicial X: 230.0 cm    |Y: 29Ø20 c/ 16      |  
        |           |Ancho inicial Y: 25.0 cm     |                    |  
        |           |Ancho final X: 230.0 cm      |                    |  
        |           |Ancho final Y: 210.0 cm      |                    |  
        |           |Ancho zapata X: 460.0 cm     |                    |  
        |           |Ancho zapata Y: 235.0 cm     |                    |  
        |           |Canto: 105.0 cm              |                    |  
        |-----------|-----------------------------|--------------------|  
        |S-18       |Zapata rectangular centrada  |X: 20Ø16 c/ 13      |  
        | (P:55,80) |Ancho zapata X: 390.0 cm     |Y: 30Ø16 c/ 13      |  
        |           |Ancho zapata Y: 260.0 cm     |                    |  
        |           |Canto: 85.0 cm               |                    |  
        |-----------|-----------------------------|--------------------|  
        |S-19       |Zapata rectangular centrada  |Sup X: 14Ø12 c/ 17  |  
        | (P:31,106)|Ancho zapata X: 320.0 cm     |Sup Y: 20Ø12 c/ 17  |  
        |           |Ancho zapata Y: 220.0 cm     |Inf X: 8Ø20 c/ 30   |  
        |           |Canto: 70.0 cm               |Inf Y: 20Ø12 c/ 17  |  
        |-----------|-----------------------------|--------------------|  
        |S-20       |Zapata rectangular centrada  |X: 10Ø25 c/ 30      |  
        |(P:56,81)  |Ancho zapata X: 390.0 cm     |Y: 14Ø25 c/ 30      |  
        |           |Ancho zapata Y: 260.0 cm     |                    |  
        |           |Canto: 90.0 cm               |                    |  
        |-----------|-----------------------------|--------------------|  
        |S-21       |Zapata rectangular centrada  |Sup X: 13Ø12 c/ 17  |  
        |           |Ancho zapata X: 300.0 cm     |Sup Y: 18Ø12 c/ 17  |  
        |(P:de 32-50 Ancho zapata Y: 200.0 cm     |Inf X: 19Ø12 c/ 11  |  
        |i 107-125) |Canto: 70.0 cm               |Inf Y: 18Ø12 c/ 17  |  
        |-----------|-----------------------------|--------------------|  
        |S-22       |Zapata rectangular centrada  |X: 20Ø16 c/ 13      |  
        |(P: de 57  |Ancho zapata X: 370.0 cm     |Y: 29Ø16 c/ 13      |  
        |al 75 i del|Ancho zapata Y: 250.0 cm     |                    |  
        | 82 al 100)|Canto: 85.0 cm               |                    |  
        |-----------|-----------------------------|--------------------|  
        |S-23       |Zapata rectangular centrada  |Sup X: 11Ø12 c/ 19  |  
        |(P:51,126) |Ancho zapata X: 290.0 cm     |Sup Y: 16Ø12 c/ 19  |  
        |           |Ancho zapata Y: 200.0 cm     |Inf X: 17Ø12 c/ 12.5|  
        |           |Canto: 65.0 cm               |Inf Y: 16Ø12 c/ 19  |  
        |-----------|-----------------------------|--------------------|  
        |S-24       |Zapata rectangular centrada  |Sup X: 16Ø16 c/ 26  |  
        |(P:53,78,  |Ancho zapata X: 260.0 cm     |Sup Y: 11Ø16 c/ 26  |  
        |  103)     |Ancho zapata Y: 380.0 cm     |Inf X: 16Ø16 c/ 26  |  
        |           |Canto: 85.0 cm               |Inf Y: 11Ø16 c/ 25  |  
        |-----------|-----------------------------|--------------------|  
        |S-25       |Zapata rectangular centrada  |X: 12Ø20 c/ 21      |  
        |(P:76,101) |Ancho zapata X: 350.0 cm     |Y: 17Ø20 c/ 21      |  
        |           |Ancho zapata Y: 240.0 cm     |                    |  
        |           |Canto: 80.0 cm               |                    |  
        |-----------|-----------------------------|--------------------|  
   

E.6.3 Càlcul de les vigues d’arriostrament. 

Tal i com s’ha indicat anteriorment, es disposarà de bigues d’arriostrament que es faran 
servir, a part d’arriostrar les sabates, també per recolzar el panells de tancament. . 

Es disposarà d’una biga de secció  a x b de 0.45 x 0.45 m, i s’armaran totes igual. La 
normativa NCSE-02 estableix que les bigues d’arriostrament han de soportar un esforç igual 
o més gran que el 10% de la càrrega que rep la sabata mes carregada de les dues que 
uneix. Amb això, les condicions de dimensionament es converteixen en: 

a ≥ L/20 i b ≥ L/20       (Eq.E.12) 

As·fyd ≥ 0,10.Nd  ; As·fyd ≥0,15.a.b.fcd       (Eq.E.13 i E.14) 
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La distància mínima “s” entre estreps serà la més restrictiva de: s[0,85.a ; s[0,85.b ; 
s[30 cm; s[15 D, i el diàmetre mínim: D µ ¼ D barres longitudinals. 

La distància L més gran entre sabates, és de 8,32 m, per tant comprovant Eq.E.12 

0,45=a=b ≥ L/20=8,32/20=0,416 m CUMPLEIX 

La sabata més carregada és la  S-12 amb 131,74 T d’Axil. 

 As·fyd  ≥ 0.1·N = 0.1 ·  131,74 =13,18 T 

 As·fyd  ≥ 0.15·a·b·fcd = 0.15 · 0.45 ·0.45 · 2500/1.5 = 50,62 T 

Armada amb 8 ∅ 16 amb estreps ∅ 6 cada 25 cm. 

 Per veure més detalls de les bigues d’arriostrament, consultar el plànols de 
fonaments. 

 

 

 


