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Resum 

El present Annex estableix la comparativa entre els resultats obtinguts a partir dels estudis 
realitzats. S’han realitzat els anàlisi que es detallen a continuació: 

 Anàlisi 1.  Accions segons DB SE-AE. Disseny i comprovació de les seccions segons 
DB SE-A (CTE) per a garantir l’estat límit últim i de servei.  

Anàlisi 1.1. Comprovacions segons seccions de classe 1 

Anàlisi 1.2. Comprovacions segons seccions de classe 3 

 Anàlisi 2.  Accions segons AE-88. Disseny i comprovació de les seccions segons 
segons NBE EA-95 (NBE) per a garantir l’estat límit últim i de servei. 

 Anàlisi 3.  Accions segons AE-88. Disseny i comprovació de les seccions segons DB 
SE-A (CTE) per a garantir l’estat límit últim i de servei. 

Anàlisi 3.1. Comprovacions segons seccions de classe 1 

Anàlisi 3.2. Comprovacions segons seccions de classe 3 

A diferència del CTE, on el càlcul sota criteris plàstics és l’habitual, la NBE es desenvolupa, 
bàsicament, en l’àmbit elàstic. Per no comparar directament càlculs elàstics i plàstics i 
introduir més elements de judici, s’han comprovat també les seccions sota el que s’estableix 
per a la classe 3. La comparativa s’ha realitzat a diferents nivells que seran els que es 
detallaran als diversos apartat del present document.  

Per tal de realitzar l’estudi es prendran els resultats obtinguts en els càlculs dels elements 
principals de l’estructura i que s’han detallat en els annexos corresponents. En base a 
aquests, s’extrauran les conclusions pertinents. Els elements que s’han estudiat són: 

- Pòrtic 1 de façana. S’han estudiat els elements que el formen: biga, pilars i dos 
elements de l’arriostrament.  

- Pòrtic 4 interior. Estudi dels elements que l’integren: biga i pilars 

- Corretja C4 de coberta 

- Diagonals de coberta. Estudi de tres tipus de perfils per a les diagonals de 
coberta 
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H.1. Accions considerades al càlcul 

H.1.1. Anàlisi 1 

Les accions que es consideren sobre l’estructura es determinen en base al “DB SE-AE 
Acciones en la edificación”. En aquesta normativa les accions es classifiquen en tres 
categories: accions permanents, variables i accidentals. Els càlculs i les característiques 
pròpies d’aquestes accions es detalla a l’Annex B. A la taula adjunta s’indica l’estat de 
càrregues considerat per a l’estructura.  

 

Taula 1.1 – Estat de càrregues segons DB SE-AE (CTE) 

 Accions permanents: 

- La càrrega del pes propi s’ha establert com a un estimació que, un cop calculada 
tota l’estructura, s’ha recalculat. A l’Annex B s’ha comprovat que aquest valor és 
vàlid ja que permet treballar des del punt de vista de la seguretat per tractar-se 
d’un valor més desfavorable. Esmentar, però, que al programa de càlcul s’ha 
considerat el pes real de cada barra.  

- Per a les càrregues permanents s’ha pres com a referència el pes d’una coberta 
lleugera.  

 Accions variables: 

- Al establir-se una categoria específica per a cobertes accessibles només per 
conservació s’ha pres com a valor el que s’indica a la normativa. 
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- Pel vent s’ha determinat de manera detallada, ja que al DB SE-AE s’estableix un 
distribució de pressions tenint en compte la forma i distribució de la coberta. Al 
tractar-se d’un projecte d’estudi i, tenint aquesta possibilitat, s’ha realitzat l’estudi 
de la manera més detallada possible. Esmentar, però, que aquest mètode, és de 
més complexitat que en el cas dels altres anàlisis, ja que s’introdueixen gran 
varietat de variables en funció de la zona d’influència. Aquesta precisió, però, 
introdueix efectes més desfavorables als elements de l’estructura.  

- No ha estat necessària la consideració de les accions tèrmiques per tractar-se 
d’un element continu de longiud no superior a 40 metres.  

- El valor s’ha determinat segons s’indica al DB SE-AE per a l’emplaçament de 
l’estructura. 

 Accions accidentals: 

- Segons s’indica a la “Norma de construcción sismorresistente: parte general y 
edificación (NCSE)” i tenint en compte el tipus de construcció i emplaçament no 
és necessària la comprovació de l’estructura per l’efecte d’un eventual sisme.   

H.1.2. Anàlisis 2 i 3 

En aquest cas les accions considerades s’han establert segons la norma NBE AE-88 
“Accions en la edificación”. El càlcul per a la determinació d’aquestes es detalla a l’Annex C. 
A la taula adjunta s’indica l’estat de càrregues considerat per a l’estructura. 

 

Taula 1.2 – Estat de càrregues segons NBE AE-88 (NBE) 

La normativa classifica les accions com s’indica a continuació. 
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 Accions gravitatòries: 

Com s’observa a la Taula 1.2, tant el pes propi com les càrregues permanents s’han 
determinat de la mateixa manera que en l’anàlisi 1. Els valors, per tant, coincideixen.   

Esmentar, a més, que a l’Annex C també s’ha comprovat, un cop determinada la 
perfileria final de l’estructura, que el valor del pes propi estimat és correcte. 

 Sobrecàrregues: 

A la norma no s’especifica exactament la sobrecàrrega d’ús a considerar en cobertes 
lleugeres com en la del present projecte, però sí indica que s’ha de garantir que 
qualsevol punt de la coberta ha de ser capaç de suportar una càrrega puntual 
equivalent de 100kg.  Per tal de complir aquesta condició és suficient la consideració 
d’una sobrecàrrega superficial de 100kg/m2 que tradicionalment comprenia la 
sobrecàrrega d’ús i neu com s’indica a la taula anterior.  

 Vent: 

La determinació del vent parteix dels mateixos conceptes que en el cas de l’anàlisi 
anterior, però no s’especifica de manera tant precisa. Aquest fet suposa que la 
distribució de la càrrega de vent no sigui tant complexa però, pel contrari, no té tant en 
compte la forma de la construcció i la influència que, aquesta, té en els efectes del 
vent.  

Pel vent s’ha determinat de manera detallada, ja que al DB SE-AE s’estableix un 
distribució de pressions tenint en compte la forma i distribució de la coberta. Al tractar-
se d’un projecte d’estudi i, tenint aquesta possibilitat, s’ha realitzat l’estudi de la manera 
més detallada possible. Esmentar, però, que aquest mètode, és de gran complexitat, ja 
que s’introdueixen gran varietat de variables en funció de la zona d’influència. 

 Accions tèrmiques i reològiques: 

Com en l’anàlisi 1 no és necessari considerar l’efecte d’aquestes accions degut a les 
característiques de l’estructura.  

 Acció sísmica: 

La norma de referència és la mateixa que en l’anàlisi 1. Com s’ha esmentat en el cas 
anterior no és necessària la comprovació de l’estructura per l’efecte del sisme.  
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H.2. Hipòtesis de càlcul 

H.2.1. Anàlisi 1 

H.2.1.1. Estat límit últim (ELU) 

El valor de càlcul dels efectes de les accions es determinen segons quina sigui la situació 
d’aquestes. Es distingeix entre situacions persistents o transitòries i situacions accidentals. 
Les característiques es poden consultar a l’Annex B. 

Tenint en compte les accions, els coeficients de majoració d’accions i els de simultaneïtat, 
s’obtenen les combinacions següents: 

(1) 1,35·(pp+cp)+1,50·su+0,75·sn+0,90·vent 

(2) 1,35·(pp+cp)+1,50·sn+0,90·vent 

(3) 1,35·(pp+cp)+1,50·Vx++0,75·sn 

(4) 1,35·(pp+cp)+1,50·Vx-+0,75·sn 

(5) 1,35·(pp+cp)+1,50·Vy++0,75·sn 

(6) 1,35·(pp+cp)+1,50·Vy-+0,75·sn 

(7) 1,35·(pp+cp)+1,50·su1+0,75·sn+0,90·vent 

(8) 1,35·(pp+cp)+1,50·su2+0,75·sn+0,90·vent 

H.2.1.2. Estat límit de servei (ELS) 

Les expressions que regeixen el compliment de l’estat límit de servei tenen en compte les 
característiques de les combinacions. Es fa distinció entre poc probable o característica, 
freqüent i quasi permanent. Tenint en compte els coeficients de simultaneïtat les 
combinacions són les que s’indiquen: 

- Per a la combinació característica: 

(1) pp+cp+su+0,6·vent+0,5·sn 

(2) pp+cp+su1+0,6·vent+0,5·sn 
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(3) pp+cp+su2+0,6·vent+0,5·sn 

(4) pp+cp+sn+0,6·vent 

(5) pp+cp+Vx++0,5·sn 

(6) pp+cp+Vx-+0,5·sn 

(7) pp+cp+Vy++0,5·sn 

(8) pp+cp+Vy-+0,5·sn 

- Per a la combinació freqüent: 

(9) pp+cp 

(10) pp+cp+0,2·sn 

(11) pp+cp+0,5·Vx+ 

(12) pp+cp+0,5·Vx- 

(13) pp+cp+0,5·Vy+ 

(14) pp+cp+0,5·Vy- 

on: 

pp i cp  són el pes propi i les càrregues permanents, respectivament 

su i sn són les sobrecàrregues d’ús i neu, respectivament 

su1 i su2  és la sobrecàrrega d’ús per a les corretges alternes 

Vx+ i Vx- és la càrrega deguda al vent en la direcció x en els sentits positiu i negatiu, 
respectivament 

Vy+ i Vy- és la càrrega del vent en la direcció y en els sentits positiu i negatiu, 
respectivament 

Esmentar que les combinacions on hi apareix la variable “vent” s’han de quadriplicar 
substituint, cada vegada, per una de les quatre variables de vent.  

En total s’obtenen 20 combinacions d’accions per a l’estat límit últim i 27 per a l’estat límit de 
servei.  
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H.2.2. Anàlisis 2 i 3 

H.2.2.1. Estat límit últim (ELU) 

Segons s’indica a la norma NBE EA-95 les combinacions per al compliment de l’estat límit 
últim es determinen segons la hipòtesis de càrrega, la classe d’acció i l’efecte favorable o 
desfavorable d’aquesta. Les característiques es poden consultar a l’Annex C. 

(1) 1,33·(pp+cp)+1,33·su+1,33·sn+1,33·vent 

(2) 1,33·(pp+cp)+1,50·su+1,33·vent 

(3) 1,33·(pp+cp)+1,33·su+1,50·vent 

(4) 1,33·(pp+cp)+1,50·su+1,50·sn 

(5) 1,33·(pp+cp)+1,50·sn+1,50·vent 

(6) 1,33·(pp+cp)+1,50·su1+1,50·sn 

(7) 1,33·(pp+cp)+1,50·su2+1,50·sn 

H.2.2.2. Estat límit de servei (ELS) 

Com que a la norma NBE EA-95 no s’estableix la combinació específica per al compliment 
de l’estat límit de servei es prenenen les combinacions d’accions, sense majorar, que 
s’indiquen a continuació. Aquestes, responen a la combinació d’aquelles accions que poden 
intervenir en una determinada situació.   

(1) pp+cp+su+sn 

(2) pp+cp+su1+sn 

(3) pp+cp+su2+sn 

(4) pp+cp+su+sn+vent 

on: 

pp i cp  són el pes propi i les càrregues permanents, respectivament 

su i sn són les sobrecàrregues d’ús i neu, respectivament 

su1 i su2  és la sobrecàrrega d’ús per a les corretges alternes 
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Vx+ i Vx- és la càrrega deguda al vent en la direcció x en els sentits positiu i negatiu, 
respectivament 

Vy+ i Vy- és la càrrega del vent en la direcció y en els sentits positiu i negatiu, 
respectivament 

Esmentar que les combinacions on hi apareix la variable “vent” s’han de quadriplicar 
substituint cada vegada, per una de les quatre variables de vent.  

En total s’obtenen 19 combinacions d’accions per a l’estat límit últim i 7 per a l’estat límit de 
servei.  

Per a l’estat límit de servei les hipòtesis de càlcul de l’anàlisi 1 són més nombroses. Però, en 
canvi, per a l’estat límit últim les combinacions a considerar són del mateix ordre de magnitud 
en un i altre cas.  
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H.3. Deformacions 

En el present apartat s’indiquen les deformacions dels elements principals de l’estructura 
pels diferents anàlisis.  

H.3.1. Anàlisi 1 

Segons s’indica al “DB SE. Seguridad Estructural” les deformacions dels elements es 
diferencien entre les fletxes de les bigues i corretges i, els desplaçaments horitzontals dels 
pilars. El càlcul i determinació de les deformacions es detallen a l’Annex B. 

H.3.1.1. Fletxes en bigues i corretges 

Considerant la integritat dels elements constructius i l’apariència en obra, s’admet que 
l’estructura de la coberta és prou rígida si, davant de qualsevol combinació d’accions 
característiques i quasi permanents la fletxa relativa és menor a 1/300. 

Tant en bigues com en corretges s’analitza la deformació dels diferents trams entre suports. 

 Biga del pòrtic 1 de façana  

 

Taula 3.1 – Deformacions de la biga del pòrtic 1 (HEB 100) 

 Biga del pòrtic 4 interior  

 

Taula 3.2 – Deformacions de la biga del pòrtic 4 (IPE 450) 

 Corretja C4 
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Taula 3.3 – Deformacions corretja (C4) (Q 80.6) 

H.3.1.2. Desplaçaments horitzontals en pilars 

Considerant la integritat dels elements constructius s’admet que l’estructura global té prou 
rigidesa lateral si davant de qualsevol combinació d’accions característica i quasi permanents 
es compleix que el desplaçament horitzontal és inferior a 1/500 de l’alçada total de l’edifici. 
Degut a les característiques de l’estructura només cal considerar una alçada.  

 Pilars del pòrtic 1 de façana 

 

Taula 3.4 – Desplaçaments dels pilars del pòrtic de façana (Anàlisi 1.1) 

 

Taula 3.5 – Desplaçaments dels pilars del pòrtic de façana (Anàlisi 1.2) 

 Pilar del pòrtic 4  

 

Taula 3.6 – Desplaçament del pilar del pòrtic 4 (IPE 450)  
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H.3.2. Anàlisi 2 

Segons s’indica a la normativa NBE EA-95 les deformacions dels elements es diferencien 
entre les fletxes de les bigues i corretges i, els desplaçaments horitzontals dels pilars. El 
càlcul i determinació de dites deformacions es detallen a l’Annex C. 

H.3.2.1. Fletxes en bigues i corretges 

En bigues o biguetes de coberta s’admet una relació de fletxa/llum sota l’acció de la càrrega 
característica de 1/250. 

Tant a les bigues com per a les corretges s’analitza la deformació dels diferents trams entre 
suports. 

 Biga del pòrtic 1 de façana  

 

Taula 3.7 – Deformacions de la biga del pòrtic 1 (HEB 100) 

 Biga del pòrtic 4 interior  

 

Taula 3.8 – Deformacions de la biga del pòrtic 4 (IPE 400) 

 Corretja C4 

 

Taula 3.9 – Deformacions corretja (C4) (Q 70.5) 
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H.3.2.2. Desplaçaments horitzontals en pilars 

La NBE AE-95 no fixa valors límit de deformació horitzontal, però des del punt de vista 
conservador, per a edificis industrials i pavellons es considera habitualment un màxim de 
1/300 de l’alçada total de l’edifici.  

 Pilars del pòrtic 1 de façana 

 

Taula 3.10 – Desplaçaments dels pilars del pòrtic de façana 

 Pilar del pòrtic 4  

 

Taula 3.11 – Desplaçament del pilar del pòrtic 4 (IPE 360)  

H.3.3. Anàlisi 3 

Segons s’indica al “DB SE. Seguridad Estructural” les deformacions dels elements es 
diferencien entre les fletxes de les bigues i corretges i, els desplaçaments horitzontals dels 
pilars. Els càlculs i característiques es detallen a l’Annex D. 

H.3.3.1. Fletxes en bigues i corretges 

Considerant la integritat dels elements constructius i l’apariència en obra, s’admet una fletxa 
relativa és menor a 1/300. 

Tant a les bigues com per a les corretges s’analitza la deformació dels diferents trams entre 
suports. 

 Biga del pòrtic 1 de façana  
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Taula 3.12 – Deformacions de la biga del pòrtic 1 (HEB 100) 

 Biga del pòrtic 4 interior 

 

Taula 3.13 – Deformacions de la biga del pòrtic 4 (IPE 450) 

 Corretja C4 

 

Taula 3.14 – Deformacions corretja (C4) (Q 80.5) 

H.3.3.2. Desplaçaments horitzontals en pilars 

S’admet que l’estructura global té prou rigidesa lateral si es compleix que el desplaçament 
horitzontal és inferior a 1/500 de l’alçada total de l’edifici.  

 Pilars del pòrtic 1 de façana 

 

Taula 3.15 – Desplaçaments dels pilars del pòrtic de façana 
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 Pilar del pòrtic 4  

 

Taula 3.16 – Desplaçament del pilar del pòrtic 4 (IPE 450)  

H.3.4. Comparativa 

H.3.4.1. Fletxes en bigues i corretges 

 La biga del pòrtic de façana en tots els anàlisis té la mateixa secció, un HEB-100. 

Les diferències entre les deformacions obtingudes per un o altre cas són degudes a 
que els perfils de les corretges que es recolzen en ella varien per una o altre solució i el 
pes propi d’aquestes fa que la deformada de la biga varii. 

 Les bigues del pòrtics interiors tenen un perfil d’un IPE-450 pels anàlisis 1 i 3, mentre 
que per a l’anàlisi 2 és d’un IPE-400.   

Com s’observa a les taules, la biga de l’anàlisi 2 té una deformada de 0,0711m. 
Aquesta deformació és vàlida segons els criteris que es fixen al NBE EA-95 d’un L/250, 
però no per la nova normativa DB SE-A que és més restrictiva amb un L/300, d’aquí el 
motiu de l’augment de la secció. 

 Pel què fa a la corretja els perfils són d’un tub quadrat 80.6 per a l’anàlisi 1, un 70.5 per 
l’anàlisi 2 i un 80.5 pel 3.  

Inicialment, i tenint en compte un dimensionat exclusivament per deformació el perfil 
escollit per a l’anàlisi 2 també seria vàlid per a les altres dues solucions, però degut a 
les comprovacions necessàries pel compliment del que s’estableix al DB SE-A s’ha 
d’augmentar la perfileria escollida. Com que les seccions escollides pels anàlisi són 
diferents és fàcil observar a les taules que les deformacions són funció del tipus de 
secció escollida: a més secció, menys deformació. 

H.3.4.2. Desplaçaments horitzontals en pilars 

 En el cas del pilar 1 del pòrtic de façana el perfil obtingut als tres anàlisis és d’un HEB-
160.  
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Com s’observa a les taules els valors dels desplaçaments laterals és del mateix ordre 
de magnitud. Les variacions entre anàlisis són degudes al mateix motiu que s’ha 
esmentat en el cas de la biga de façana: variació del pes propi de les corretges que es 
recolzen a la biga de façana. 

 El pilar 2 del pòrtic de façana té un perfil d’un HEB-200 per l’anàlisi 1, HEB-160  per a 
l’anàlisi 2 i HEB-180  a l’anàlisi 3.  

El motiu de la variació del perfil de l’anàlisi 2 i 3 respon a l’efecte més restrictiu de les 
comprovacions pel compliment del DB SE-A. En canvi, les variacions introduïdes a la 
perfileria de l’anàlisi 1 són degudes a l’efecte del vent aplicat al pòrtic de façana que fa 
que les sol·licitacions en aquest pilar siguin més desfavorables, com es veurà a 
l’apartat següent. En aquest cas, els valors dels desplaçaments són inversament 
proporcionals a l’augment del perfil. Per tant, a perfils majors, menys desplaçament.  

 El pilar 3 del pòrtic de façana té un perfil d’un HEB-200 per l’anàlisi 1.1, HEB-220 per 
l’anàlisi 1.2, HEB-180  per a l’anàlisi 2 i HEB-180  a l’anàlisi 3.  

L’augment de la variació de la perfileria respon als motius que ja s’ha esmentat en 
altres pilars: per una banda la variació de les càrregues de vent aplicades al pòrtic de 
façana que afecten de manera considerable i, per una altra, el compliment de la nova 
normativa que suposa més restriccions.  

 El pilar 10 del pòrtic interior 4 té un perfil d’un IPE-450 pels anàlisi 1 i 3 i un IPE-360 a 
l’anàlisi 2. El desplaçament lateral de l’anàlisi 2 és superior als altres dos ja que la 
menor secció del pilar provoca que sigui menys resistent a l’efecte de les forces 
laterals. La variació de la secció del pilar per a l’anàlisi 2 respecte del 3 és deguda al 
compliment de les expressions de l’estat límit últim introduïdes al DB SE-A.  
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H.4. Càlculs dels elements principals de 
l’estructura 

En el present apartat es realitza la comparativa entre les operacions necessàries per tal de 
garantir els criteris establerts pel compliment de l’estat límit últim segons s’estableix a les 
dues normatives que són objecte d’estudi. 

Al present projecte de final de carrera s’han realitzat els càlculs dels diferents anàlisi amb 
independència total, és a dir, s’han pres les decisions necessàries pel compliment del que es 
fixa a la normativa amb la que es realitza l’estudi en cada cas. A l’hora de realitzar la 
comparativa entre els resultats obtinguts s’ha optat per escollir els resultats de les 
sol·licitacions obtingudes per a la hipòtesis més desfavorable als anàlisis 1 i 3 i calcular-ne el 
valor de les interaccions d’aquests esforços tal i com s’estableix al DB SE-A i al NBE EA-95. 
D’aquesta manera se’n poden extreure conclusions partint de les mateixes consideracions.  

Les hipòtesis de partida pels anàlisis 1 i 3 són les que s’inclouen, per a cada element, als 
annexos corresponents.  

Per a una mateixa hipòtesi s’han realitzat les següents comprovacions: 

 Equació 1  (Eq 1) 

Correspon a la comprovació tensional per a la interacció d’esforços establerta a la norma 
NBE EA-95. Té en compte l’efecte de l’esforç axil de càlcul i els moment flectors als que es 
sotmet la barra estudiada. En el cas dels elements sotmesos a compressió es considera 
l’efecte del vinclament a partir del coeficient (w).  

Dita equació s’expressa en tant per u per tal de poder realitzar la comparativa. 
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on: 

smax és la tensió màxima de la barra estudiada 

su és la tensió de límit elàstic per a un acer S 275 JR su=275000kN/m2 

N és l’esforç axil de càlcul (kN) 
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A és l’àrea del perfil de la barra estudiada (m2) 

My, Mz són els moments flectors de càlcul als eixos y i z, respectivament 

Wy, Wz són els mòduls resistents de la secció als eixos y i z, respectivament 

w és el coeficient de vinclament. Per a elements traccionats pren per valor 1. 

Per a elements comprimits es calcula tal i com s’ha expressat a l’Annex C 
on es determina el procés de càlcul tenint en compte el que s’especifica al 
NBE EA-95. 

 Equació 2  (Eq 2) 

Correspon a la comprovació tensional per a la interacció d’esforços en seccions de classe 1 
que s’estableix al DB SE-A. En aquesta es considera la flexió composta sense l’efecte de 
l’esforç tallant.  
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on: 

Ned és l’esforç axil de càlcul 

My,ed i My,ed són els moments flectors de càlcul en els eixos y i z, respectivament.  

Npl,Rd és la resistència plàstica de la secció a esforç axil 

Mpl,Rdy, Mpl,Rdz  són les resistències plàstiques a flexió pels eixos y i z, respectivament 

Els valors de dites resistències es calcula com s’indica a l’Annex B. 

 Equació 3  (Eq 3) 

Correspon a la comprovació tensional en barres sotmeses a esforç axil de compressió i a 
esforços de flexió en els dos possibles eixos. Aquesta comprovació correspon a la que 
s’indica al DB SE-A per a qualsevol barra de secció de classe 1.  
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 Equació 4  (Eq 4) 

Correspon a la comprovació tensional per a barres de classe 1sotmeses a compressió i flexió 
que s’estableix al DB SE-A i que és funció del tipus de peça, distingint entre les que són o no 
susceptibles de vinclament per torsió.  

En el cas de perfils tancats (corretges i diagonals) es considera que la peça no és 
susceptible de vinclar per torsió i per a perfils tancats (bigues i pilars) es considera que la 
peça si que ho és. Les equacions són les que s’indiquen a continuació: 

Per a peces no susceptibles de vinclament per torsió: 
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Per a peces susceptibles de vinclament per torsió:  
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on: 

NEd, My,Ed, Mz,Ed són els valors de la força axil, i dels moments de càlcul de la peça més 
grans ens valor absolut  

ydf   és la resistència de càlcul de l’acer 

A és l’àrea del perfil de la barra estudiada (m2) 

Wpl,y, Wpl,z són els mòduls resistents plàtics de la secció als eixos y i z, 
respectivament 

cy,cz  són els coeficients de vinclament en cada direcció 

cLT  és el coeficient de vinclament lateral. En peces no susceptibles de 

vinclament per torsió pren el valor de 1 

ky,kz,kYlt,  

cm,y, cm,z, cmLT  són els factors que es determinen segons les taules que s’inclouen a la 
normativa.  
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El càlcul i valor d’aquest coeficients, per a cada element, s’inclou a l’Annex B per a l’anàlisi 1 i 
Annex D per a l’anàlisi 3.  

 Equació 5  (Eq 5) 

Correspon a la comprovació tensional per a la interacció d’esforços en seccions de classe 3 
que s’estableix al DB SE-A. En aquesta es considera la flexió composta sense l’efecte de 
l’esforç tallant.  
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on: 

 Ned és l’esforç axil de càlcul 

 My,ed i My,ed són els moments flectors de càlcul en els eixos y i z, respectivament.  

 Npl,Rd és la resistència plàstica de la secció a esforç axil 

 Mel,Rdy, Mel,Rdz són les resistències elàstiques a flexió pels eixos y i z, respectivament 

Els valors de dites resistències es calcula com s’indica a l’Annex B. 

 Equació 6  (Eq 6) 

Correspon a la comprovació tensional en barres sotmeses a esforç axil de compressió i a 
esforços de flexió en els dos possibles eixos. Aquesta comprovació correspon a la que 
s’indica al DB SE-A per a qualsevol barra de secció de classe 3. 
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 Equació 7  (Eq 7) 

Correspon a la comprovació tensional per a barres sotmeses a compressió i flexió que 
s’estableix al DB SE-A i que és funció del tipus de peça, distingint entre les que són o no 
susceptibles de vinclament per torsió. L’equació que es planteja, en aquest cas, és per a 
seccions de classe 3.  
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Per a peces no susceptibles de vinclament per torsió: 
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Per a peces susceptibles de vinclament per torsió:  
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on: 

NEd, My,Ed, Mz,Ed són els valors de la força axil, i dels moments de càlcul de la peça més 
grans ens valor absolut  

ydf   és la resistència de càlcul de l’acer 

A és l’àrea del perfil de la barra estudiada (m2) 

Wel,y, Wel,z són els mòduls resistents de la secció als eixos y i z, respectivament 

cy,cz  són els coeficients de vinclament en cada direcció 

cLT  és el coeficient de vinclament lateral. En peces no susceptibles de 

vinclament per torsió pren el valor de 1 

ky,kz,kYlt,  

cm,y, cm,z, cmLT  són els factors que es determinen segons les taules que s’inclouen a la 
normativa.  

El càlcul i valor d’aquest coeficients, per a cada element, s’inclou a l’Annex E per a l’anàlisi 1 i 
Annex G per a l’anàlisi 3.  

A continuació s’inclouen les taules dels resultats d’aquestes equacions pels diferents 
elements estudiats.  
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H.4.1. Pòrtic de façana 

H.4.1.1. Biga 

La biga del pòrtic de façana està sotmesa a tracció. Per tant, no es considera la intervenció 
del coeficient de vinclament.  

En el cas de tots els anàlisis el perfil que compleix el que s’estableix per a respectar els 
criteris de l’estat límit útlim segons la normativa és un HEB-100.  

 

Taula 4.1 – Taula de resultats de la biga del pòrtic de façana 

Les equacions 1 i 5 tenen en compte les propietats elàstiques del perfil, l’equació 2, en canvi, 
té en compte les propietats plàstiques, tal i com ja s’ha detallat anteriorment.  

A la taula s’observa que la comprovació realitzada tenint en compte els criteris plàstics 
ofereix valors més favorables que en els altres dos. En canvi, des del punt de vista elàstic, la 
l’Eq. 1 és menys restrictiva que en el cas de l’Eq. 5.  

Per tant, es pot concloure que per a la biga de façana l’Eq. 2 és la menys restrictiva, ja que 
les propietats plàstiques de la secció són més favorables.  

H.4.1.2. Pilars 

Els pilars són peces sotmeses a un esforç axil de compressió, per tant cal tenir en compte 
l’efecte del vinclament i que s’ha considerat a les equacions que s’inclouen a les taules 
adjuntes.  

 

Taula 4.2 – Taula de resultats del pilar P01 del pòrtic de façana 
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Com que els pilars són perfils tipus I (peces obertes) i, per tant, susceptibles de vinclar per 
torsió els valors més desfavorables per a les comprovacions realitzades segons el DB SE-A 
són els que tenen en compte aquest aspecte (Eq 4 i Eq 7 per a la classe 1 i 3, 
respectivament). A més, també coincideix que les equacions 2 i 5 són les que no tenen en 
compte l’efecte del vinclament i, per tant, la que ofereix la condició menys restrictiva.  

Per altra banda s’observa que a l’anàlisi 1 l’esforç axil de compressió és més gran que en el 
cas de l’anàlisi 3 i, per tant, degut a que la tensió de compressió es multiplica pel coeficient 
de vinclament ofereix els resultats més desfavorables. 

Tot i així, destacar que aquest pilar ha estat dimensionat tenint en compte el criteri 
d’esbeltesa que s’indica a la normativa corresponent. En qualsevol anàlisi s’obté un pilar 
HEB-160 degut a les restriccions que s’estableixen i, com es comprova, és un perfil que 
funciona molt per sota dels límits màxims que es fixen.  

En aquest cas, per tant, l’anàlisi tensional no ha estat determinant pel dimensionament de la 
perfileria i no es considera determinant els resultats de dita comparativa.  

 

Taula 4.3 – Taula de resultats del pilar P02 del pòrtic de façana 

 

Taula 4.4 – Taula de resultats del pilar P03 del pòrtic de façana 

Tant per a un pilar com per l’altre es produeix que en el cas de l’anàlisi 1 l’efecte de l’esforç 
axil de compressió implica que el comportament de la classe 1 sigui sempre més favorable 
que el que s’indica a l’Eq. 1 excepte en el cas en que hi intervè la restricció deguda a la 
possibilitat de vinclament per torsió. Mentre que, per a l’anàlisi 3, on l’efecte del moment 
flector en l’eix més desfavorable del perfil és el que predomina i, per tant, provoca que la 
condició més restrictiva sigui la que s’imposa pel compliment de l’Eq. 1.  
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H.4.1.3. Diagonal i jàssera d’arriostrament 

 

Taula 4.5 – Diagonal 1 d’arriostrament del pòrtic de façana 

 

Taula 4.6 – Jàssera 2 d’arriostrament del pòrtic de façana 

Tant la diagonal del pòrtic de façana, com la jàssera són barres sotmeses a un esforç axil de 
compressió i a moment flector a l’eix y. Per tant, s’ha de considerar que són peces 
susceptibles de vinclar. Al ser perfils tubulars no són peces susceptibles de vinclar per torsió.  

Les equacions més desfavorables tenint en compte els criteris fixats al codi tècnic són les 
que tenen en compte el vinclament en qualsevol tipus de peça, és a dir Eq. 3 i Eq. 6.  

A més, tal i com també s’observa a les diagonals de coberta, la NBE ofereix resultats menys 
restrictius que el DB SE-A i, addicionalment, a mesura que s’augmenta la secció del perfil 
tubular la restricció que imposa el codi tècnic augmenta. En el cas del perfil de diàmetre 
100mm el codi tècnic ofereix resultats de l’ordre d’un 6% superior.  

H.4.2. Pòrtic interior 

Els pòrtics interiors, a diferència dels de façana, permeten realitzar un estudi una mica més 
clar de la diferència entre l’aplicació d’una o altra normativa. El fet de que el pòrtic de façana 
contingui els elements d’arriostrament i que, a més, tingui directament aplicades les forces 
horitzontals del vent ofereixen elements distorsionadors que dificulten l’elaboració d’una 
conclusió clara.  

Els pòrtics interiors, en canvi, tenen tots aquest efectes més difuminats i fan possible un 
estudi més clar.  
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H.4.2.1. Biga 

La biga corresponent al pòrtic 4 està sotmesa a compressió i, a més, en el cas dels dos 
anàlisi s’obtenen uns esforços del mateix ordre de magnitud. En ambdos casos el perfil 
necessari pel compliment de l’estat límit és un IPE-450.  

 

Taula 4.7 – Biga del pòrtic 4 

Al ser una barra sotmesa a compressió cal tenir en compte l’efecte del vinclament i, 
addicionalment, al ser un perfil del tipus I implica la consideració del possible vinclament 
degut a la torsió. Aquests dos aspectes són els que suposen unes condicions més 
restrictives a les que suposa el compliment del que s’estableix a la norma NBE EA-95, tant si 
es compara per a les equacions de la classe 1 com per a les equacions de classe 3. En 
canvi, l’Eq. 1 és de valor major, com és lògic, a les Eq. 2 i Eq. 5 on l’efecte del vinclament no 
està considerat.  

Per altra banda, destacar també que, com s’ha vist, la restricció pel compliment de l’estat 
límit últim també justifica l’augment de la secció entre l’anterior normativa i l’actual.  

H.4.2.2. Pilar 

 

Taula 4.8 – Pilar 10 del pòrtic 4 

En el cas del pilar ocòrre una situació semblant. Aquest element és una peça sotmesa a 
compressió i, per tant, susceptible de vinclar.  

Tenint en compte l’Eq. 2 i Eq. 3 per a la classe 1 (Eq. 5 i Eq. 6 per a la classe 3), el 
compliment de l’Eq. 1 que fixa la norma NBE EA-95 és més desfavorable. Però la intervenció 
de l’efecte de la possibilitat del vinclament per torsió confereix una restricció molt important 
que requereix un augment significatiu de la secció escollida del pilar. D’aquí que en el cas del 
càlcul realitzat amb la NBE EA-95 s’obtinguin pilars IPE-360, mentre que per a la 
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comprovació tensional establerta al DB SE-A sigui necessari augmentar fins a un IPE-450, 
tenint en compte les mateixes accions i estat de càrregues com és el cas de l’anàlisi 3.  

H.4.3. Elements de coberta 

H.4.3.1. Diagonals 

 

Taula 4.9 – Diagonal 1 de la coberta 

 

Taula 4.10 – Diagonal 2 de la coberta 

 

Taula 4.11 – Diagonal 3 de la coberta 

Les diagonals son elements sotmesos a l’efecte de flexo-compressió, per tant s’ha de tenir 
en compte l’efecte del possible vinclament. Aquestes barres són de perfil tubular buit i, al ser 
peces de secció tancada, no són susceptibles de vinclar per torsió.  

Per una banda, a les taules s’observa que l’equació més desfavorable és la que té en 
compte l’efecte del vinclament en peces de qualsevol tipus de secció ( (Eq. 3 per a la classe 
1 i Eq. 6 per a la classe 3). El valor d’aquesta expressió sempre és inferior al de l’equació 
que s’indica per a peces no susceptibles de vinclament per torsió, ja que els perfils tubulars 
tenen molt bona resposta a tals efectes.  

Per altra banda, com ocorre en les altres comprovacions, les comprovacions de la classe 1 
sempre són de valors inferiors a les de classe 3. Aquest fet és degut a que el fet de 
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considerar les propietats plàstiques de la secció confereix certs avantatges a l’hora de 
permetre la reducció de la perfileria a escollir.  

Per útlim, si es compara el valor obtingut per a l’estudi segons NBE EA-95 amb el que s’obté 
del que es realitza segons el DB SE-A, s’observa que aquesta última solució implica un valor 
més restrictiu. La nova normativa, a mesura que s’augmenta la secció del tub és més 
restrictiva pel què fa a la consideració de l’efecte del vinclament en aquestes peces. En el 
cas més desfavorable el codi tècnic ofereix resultats de l’ordre d’un 7% superiors.  

H.4.3.2. Corretja 

La corretja C4 per en les seves hipòtesis més desfavorables està sotmesa a tracció. Per tant 
l’estudi de la comparativa relacionarà aquelles equacions en les que no hi intervingui l’efecte 
del vinclament.  

 

Taula 4.12 – Taula de resultats de la corretja C4 

Els perfils obtinguts per a l’anàlisi 1 i 3 que compleixen el que s’estableix a la normativa, tant 
pel compliment de l’estat límit últim i estat límit de servei, difereixen però igualment se’n 
poden extreure conclusions. 

Com ja s’ha comentat, les equacions 1 i 5 tenen en compte les propietats elàstiques del 
perfil. L’equació 2, en canvi, té en compte les propietats plàstiques. S’observa que aquesta 
equació ofereix valors més favorables, menys restrictius, que considerant les propietats 
elàstiques del material.  

Dins de les propietats elàstiques del material, la comprovació realitzada a l’Eq. 1 és menys 
restrictiva que l’Eq. 5. Aquesta variació és deguda a que a l’Eq. 5 hi intervè el coeficient 
parcial  de seguretat relatiu a la plastificació del material i que, a més, té en compte els 
possibles fenòmens d’inestabilitat.  
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H.5. Quantia d’acer  

Als annexes corresponents als càlculs realitzats per a cada tipus d’anàlisi s’inclouen les 
taules on s’especifiquen els perfils obtinguts per a tots els elements que conformen 
l’estructura, seguint els mateixos criteris que s’hi descriuen. Als annexes B, C i D es poden 
consultar les taules de quanties pels anàlisis 1, 2 i 3, respectivament.  

Per a cada anàlisi es presenten dues taules diferents: quantia de càlcul i quantia final. La 
primera taula aporta la informació relativa a la quantia d’acer obtinguda a partir dels perfils 
que, estrictament, compleixen els criteris de l’estat límit últim i l’estat límit de servei que es 
marca a les normatives. La segona taula inclou la quantia d’acer per a l’estructura final, és a 
dir, agrupant aquells elements de característiques similars i adoptant criteris estètics i/o 
constructius. Aquesta última solució és la que, finalment s’adoptaria en el cas de que es 
portés a terme la construcció de l’estructura.  

A continuació s’inclouen, per a cada anàlisi i cada barra, les taules on s’indica la quantia 
d’acer obtinguda. 

H.5.1. Anàlisi 1  

 

Taula 5.1 – Quantia d’acer per a l’anàlisi 1 (CTE) 
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H.5.2. Anàlisi 2 

 

Taula 5.2 – Quantia d’acer per a l’anàlisi 2 (NBE) 

H.5.3. Anàlisi 3 

 

Taula 5.3 – Quantia d’acer per a l’anàlisi 3 (NBE+CTE) 

D’aquestes taules se’n poden extreure diverses conclusions. Per una banda, i com és obvi, la 
solució final implica que la quantia total d’acer sigui superior a la que s’obté estrictament del 



Pàg. 32  Annex H 

 

càlcul ja que la unificació de la perfileria suposa que els elements d’una mateixa tipologia 
(bigues de façana, bigues interiors, pilars de façana, pilars interiors....) s’agrupin sota el criteri 
del cas més desfavorable. S’observa, però que l’augment de la solució final, respecte a la 
obtinguda del càlcul és sempre del mateix ordre fet que es deu a que els criteris 
d’agrupament considerat han estat sempre els mateixos.  

Tal i com s’ha comentat en nombroses ocasions al llarg del present projecte, tots els perfils 
que formen part de l’estructura pertanyen, segon s’indica a la norma DB SE-A a la classe 1. 
Aquesta consideració permet aprofitar les característiques i avantatges que s’obtenen a 
través dels criteris plàstics, ja que es té en compte que s’assoleix el límit elàstic en totes les 
fibres de la secció.  

Tot això es tradueix en que la quantia d’acer pels càlculs realitzats tenint en compte les 
equacions establertes per a la classe 1 sigui lleugerament inferior que per a la classe 3.  

H.5.4. Comparativa 

A continuació s’inclouen les taules on es detalla el percentatge de variació per a les diverses 
solucions obtingudes. L’anàlisi es farà partint del que s’indica al resultat de càlcul, ja que la 
solució final respon a criteris que són independents de la consideració d’una o altra 
normativa.  

 

Taula 5.4 – Comparativa de quanties d’acer per a l’anàlisi 1 
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L’anàlisi 1 és el que s’ha realitzat estrictament sota els criteris que fixa el codi tècnic. Aquest 
anàlisi s’ha desglossat en dos situacions: comprovant les seccions sota els criteris de la 
classe 1 (1.1) i sota els criteris de la classe 3 (1.2). Aquesta segona opció, com s’ha 
comentat, suposa un augment de la quantia d’acer molt poc significatiu, de l’ordre del 0,63%, 
com s’observa a la primera columna de la taula anterior.  

La diferència entre la consideració dels criteris elàstics o plàstics s’ha observat al llarg de 
procés de càlcul. A mode d’exemple pràctic i prenent de referència un pilar interior: el perfil 
final que compleix els criteris de l’estat límit últim és un IPE-450. Aquesta secció compleix les 
equacions tant per a la classe 1, com per a la classe 3. Però analitzant-ho més 
restrictivament i, prenent una secció inferior, un IPE-400 s’obté que, per a la classe 1, aquest 
perfil falla en dues hipòtesis, mentre que per a la classe 3 falla en cinc. L’augment del perfil 
és prou significatiu com perquè en les dues condicions es compleixi i no sigui visible la 
diferència entre una i altra consideració.  

L’augment que es produeix de la quantia per a l’anàlisi 1.1 respecte de l’anàlisi 2 respon a 
diverses raons. Per una banda, cal considerar l’efecte de l’augment de l’estat de càrregues 
de l’estructura, la variació de l’aplicació de les càrregues de vent i a les restriccions més 
exigents que suposa el compliment del DB SE-A. Per una banda s’ha augmentat el perfil de 
les corretges per tal de complir els criteris de l’estat límit de servei que són més 
desfavorables. Per altra banda, pel compliment de l’estat límit últim s’observa que l’augment 
més significatiu es produeix en els elements flexo-comprimits. Com s’ha comentat en 
l’apartat anterior, la consideració de l’efecte del vinclament, en el cas de les diagonals, i la 
possibilitat de vinclar per torsió, en els pilars, suposa l’augment més desfavorable.  

L’augment de la quantia per a l’anàlisi 1.2 respecte de l’anàlisi 2 respon als mateixos motius 
expressats en el cas anterior i és d’un ordre semblant ja que, com s’ha comentat 
anteriorment, la consideració de la classe 1 o classe 3 ofereix una variació poc significativa.  

Per últim, s’inclou l’augment de la quantia de l’anàlisi 1 respecte de l’anàlisi 3. Aquests dos 
anàlisis difereixen en les accions considerades i les hipòtesis de càlcul, però la comprovació 
tensional s’ha realitzat sota els mateixos criteris. Tenint en compte això es pot concloure que 
l’aplicació del nou codi tècnic suposa un augment total de la quantia d’acer de l’ordre del 3% 
degut a l’efecte del nou estat de càrregues.  

Analitzant-ho de manera local s’observa que els elements que s’han vist més perjudicats són 
els pilars de la façana i les corretges, ja que el vent està aplicat directament sobre aquest 
elements. Això es tradueix en que el compliment del que s’estableix al DB SE-AE suposa 
una distribució de la càrrega del vent més desfavorable.    
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Taula 5.5 – Comparativa de quanties d’acer per a l’anàlisi 3 

L’anàlisi 3 és el que s’ha realitzat tenint en compte les accions que s’estableix a la norma 
NBE AE-88 i el compliment de l’estat tensional que s’indica al codi tècnic. Aquest anàlisi, com 
en el cas de l’anàlisi 1, s’ha desglossat en dos situacions: comprovant les seccions sota els 
criteris de la classe 1 (3.1) i sota els criteris de la classe 3 (3.2).  La variació entre un o altre 
criteri no és significativa ja que s’obtenen resultats molt similars.  

Pel què fa a l’augment de l’anàlisi 3.1 respecte a l’anàlisi 2 es deu a les restriccions que 
imposa el compliment del que s’estableix al codi tècnic. L’estat de càrregues, càrrega de vent 
i hipòtesis de càlcul de partida són les mateixes, per tant la variació rau en el requerit pel 
compliment de l’estat límit. La variació més important s’observa als pilars interiors i és 
deguda, com s’ha comentat a l’apartat 4 anterior, al fet de que al ser elements susceptibles 
de vinclament per torsió han de complir dita comprovació i és la més restrictiva. Els altres 
augments significatius són els que es produeixen a les diagonals d’arriostrament dels pòrtics. 
Aquesta variació també es deu a que el DB SE-A actúa de forma més restrictiva que l’NBE 
EA-95 a l’hora de considerar l’efecte del vinclament.  
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H.6. Pes propi de la coberta 

A l’hora de calcular el pes propi de la coberta s’han tingut en compte la següent expressió: 

( )
A

ppp
pp dcb∑ ++

=    (Eq. 6.1) 

on: 

pp és el pes propi de la coberta (kN/m2) 

pb és el pes de les bigues (kN) 

pc és el pes de les corretges (kN) 

pd és el pes de les diagonals de coberta (kN) 

A és la superfície de la coberta (591,44m2)  

Les components de l’equació es calculen com s’indica a continuació: 

pb= nb·pes perfil biga· bigal    (Eq. 6.2) 

pc= nc·nt·pes perfil corretja· corretjatram _l   (Eq. 6.3) 

pd=nd·pes perfil diagonal· diagonall  (Eq. 6.4) 

on:  

nb és el nombre de bigues a considerar (n=7 interiors i n=2 façana) 

nc és el nombre de corretges a considerar  

nt és el nombre de trams de corretja considerats 

nd és el nombre de diagonals considerades 

bigal  és la longitud de la biga ( )92,18 m=l  

corretjatram _l  és la longitud d’un dels trams de la corretja ( )91,3 m=l  

diagonall  és la longitud de la diagonal  
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Substituint les dades a les equacions anteriors s’obtè el pes propi de la coberta per a cada 
anàlisi. 

 Anàlisi 1 

pb=102,77+23,20=125,97kN 

pc=56 kN 

pd=14kN 

( )
2331,0

m
kN

A
ppp

pp dcb =
++

= ∑  

 Anàlisi 2 

pb=102,77+19,37=122,14kN 

pc=45,45 kN 

pd=13,34kN 

( )
2306,0

m
kN

A
ppp

pp dcb =
++

= ∑  

 Anàlisi 3 

pb=102,77+19,37=122,14kN 

pc=45,45 kN 

pd=14kN 

( )
2307,0

m
kN

A
ppp

pp dcb =
++

= ∑  

Tal i com s’observa i tenint en compte les taules de quanties anteriors, el pes propi més 
desfavorable és el resultant de l’anàlisi 1 degut, com s’ha comentat, a l’augment del perfil de 
les corretges pel compliment de l’estat límit. 
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