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Resum 

En el present projecte es realitza el càlcul i disseny d’un hangar per albergar grans aeronaus, 
concretament l’Airbus A380-900, en l’aeroport d’El Prat del Llobregat, que es pot construir a 
mòduls. L’edifici consta de solera i coberta amb una llum lliure entre pilars de 90 metres. En 
planta l’hangar estudiat consta d’una superfície de 13.200 m2 (110 m x 120 m), podent-se 
ampliar en longitud i aprofitar l’estructura existent per construir més hangars al costat del 
preexistent. 

Inicialment s’estudien les diferents tipologies estructurals que siguin més avantatjoses, tant per 
les dimensions que ha de tenir l’hangar com per les sol·licitacions d’ús. Posteriorment s’opta per 
la solució més adient, estructura metàl·lica realitzada amb pòrtics tranversals convenientment 
arriostrats longitudinalment. 

El càlcul de l’estructura s’ha dut a terme, en diferents fases mitjançant l’ajut de programes 
informàtics. Inicialment s’han realitzat estudis en 2 dimensions, per comprovar si resisteix les 
càrregues de pes propi, permanents, d’ús, de neu, de vent en el pla d’estudi, i efectes tèrmics, 
així com els fenòmens d’inestabilitat en el seu pla. Per obtenir un model més precís, s’ha 
estudiat en 3 dimensions modelitzat per parts (pòrtics principals, pòrtics extrems i estructures 
auxiliars pels tancaments), tenint en compte els efectes del vent, els efectes tèrmics i els 
fenòmens d’inestabilitat en totes les direccions, a banda de la resta de càrregues. La 
corresponent comprovació s’ha realitzat seguint els mètodes prescrits en el DB SE-A [1] i altra 
bibliografia. Els passos seguits són els següents: 

- Disseny de l’estructura 

- Dimensionat dels perfils amb la corresponent comprovació 

- Càlcul de la fonamentació i de la solera 

- Dimensionat de les unions 

Els procediments de càlcul i resultats s’exposen en la memòria i els corresponents annexes de 
càlcul, a la vegada que apareixen grafiats als plànols. 

Aquest projecte inclou un apartat de prescripcions constructives i un estudi d’impacte ambiental, 
per altra banda, adjuntats en els annexes del projecte, inclou un pressupost d’execució del 
projecte i el plec de condicions. 
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0.  Glossari 

Els símbols i abreviatures utilitzats són els de les normatives i llibres consultats. 

S’utilitzen les unitats del sistema internacional. 

 

Concepte Tradicional S.I. 

Tensió 1 kg/cm2 100 kN/m2 

Moment flector 1 m·t 10 kN·m 

Axil, tallant, força 1 t 10 kN 

Resistència, mòdul d’elasticitat 
1 kg/cm2 0,1 MPa 

0,1 1 N/mm2 

Acció puntual 1 t 10 kN 

Acció per unitat de longitud 1 t/m 10 kN/m 

Acció per unitat de superfície 1 t/m2 10 kN/m2 

Pes específic 1 t/m3 10 kN/m3 

Fig. 0.1 Taula d’unitats 
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1. Introducció 

1.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal del present projecte és dissenyar, calcular i grafiar en plànols els elements 
estructurals d’una estructura lleugera que ha de salvar una llum lliure entre pilars de 90 metres, 
amb les conseqüències que comporten aquestes dimensions. 

1.2. Abast del projecte 

Inicialment s’han de tenir en compte les dimensions de les aeronaus que ha d’albergar l’hangar. 
Com que l’aeroport d’El Prat del Llobregat és d’ús civil i la tipologia d’avions que hi circulen són 
d’ús comercial, s’intenta abraçar el màxim ventall d’avions, s’opta per resoldre l’estructura en 
funció de les dimensions de l’Airbus A380-900, l’aeronau comercial més gran existent en 
l’actualitat. Tenint en compte què hi alberga, es procedeix a veure quina flexibilitat de maniobra 
ha de permetre l’edificació, si l’avió pot entrar de morro o de cua, la qual cosa implícitament 
marca com ha de ser l’accés a l’hangar. Per altra banda, cal destinar un espai suficient per 
realitzar les tasques de manteniment a nivell de terra per a manipular motors, trens d’aterratge o 
treballs pesats, a més de l’espai destinat per oficines. Per realitzar els treballs s’ha de saber si 
ha d’haver-hi un pont grua o si es realitzen d’alguna altra forma. 

Un cop decidida la tipologia estructural, es procedeix a fer el disseny de l’estructura principal 
contemplant les necessitats que tindrà aquesta, sense tenir en compte els fenòmens 
d’inestabilitat, en primera instància. Amb el disseny inicial, es procedeix a realitzar un estudi 
acurat mitjançant el programa PowerFrame aplicant el CTE, introduint els estats de càrrega en 
dos dimensions i comprovant les inestabilitats en el pla. Un cop comprovat el model en dos 
dimensions, es procedeix a fer un model més precís en tres dimensions, introduint tots els 
estats de càrrega possibles, amb les càrregues de vent obtingudes en el programa Tdyn3D. 
Amb els esforços obtinguts es calculen les unions més representatives de l’estructura, tenint en 
compte el procés constructiu. 

A partir d’un geotècnic proporcionat de la zona es procedeix a realitzar la fonamentació i solera. 

Un cop acabat el càlcul estructural, es realitza l’estat d’amidaments per poder fer posteriorment 
el pressupost d’execució de l’estructura. Finalment, es mostra l’impacte ambiental que pot tenir 
l’execució de la present edificació i el seu plec de condicions. 



Pág. 10  Memòria 

 

2. Programa de necessitats 

2.1. Emplaçament geogràfic 

L’emplaçament del solar, on es preveu la realització del present projecte, es troba situat en 
l’aeroport d’El Prat del Llobregat, província de Barcelona. 

 

Fig. 2.1 Emplaçament general del solar 

La localització del solar on s’ha escollit realitzar el present projecte és la part nord-est de 
l’aeroport, la qual està prevista per un parc de serveis aeronàutics i un parc industrial 
aeronàutic, segons el Pla Director [10] de l’aeroport. 

 

Fig. 2.2 Plànol de la situació del solar 
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2.2. L’Airbus A380-900 

L’aeroport d’El Prat és un aeroport d’ús civil on hi circulen aeronaus de tots els tamanys. Per tal 
de fer-ne el manteniment d’aquestes es necessiten edificacions destinades a tal efecte, és a dir, 
hangars. Com el ventall de tipologies d’avions és molt ampli, s’ha optat per dimensionar l’hangar 
per l’aeronau comercial més gran en l’actualitat, l’Airbus A380-900, a fi i efecte de pal·liar la 
possible deficiència d’espai en el cas que s’hagués de fer el manteniment d’aquest avió. Per 
tant, les dimensions de l’estructura hauran de ser suficients com per cobrir les necessitats que 
pugui tenir un avió de 79,4 metres de longitud, 79,8 metres d’envergadura i 24,1 metres d’altura 
(veure fig. 2.3), a banda que la solera haurà de suportar una massa de 590 tones. 

 

Fig. 2.3 Dimensions de l’avió en metres 

2.3. Disseny 

2.3.1. Consideracions prèvies al disseny 

Un cop decidit quina tipologia d’avions faran ús de l’hangar s’ha de definir quina serà la seva 
flexibilitat, l’ús, deixar espai suficient per ubicar zona destinada a taller i reparacions, destinar 
espai per oficines i considerar com es faran els treballs de manteniment de l’aeronau. 

Inicialment, com a punt de partida, es decideix la flexibilitat que ha de tenir l’hangar, si els avions 
poden entrar de morro o de cua i si l’accés dels avions serà per una banda o bé dos. L’entrada 
de cua pot ser lleugerament més econòmica, però es perd molta flexibilitat en el fet de poder fer 
el manteniment de l’aeronau. Implícitament, el fet que l’avió entri de morro o de cua marca com 
ha de ser l’accés de l’hangar. Es decideix que l’aeronau pugui entrar tant de morro com de cua. 
Respecte el fet de tenir l’entrada per una banda o dos de l’hangar, es decideix fer-ho per una 
banda només, ja que l’hangar quedarà arraconat en l’aeroport, és a dir, només tindria sentit si 
estigués situat entre dos pistes i els avions haguessin de poder accedir per ambdues bandes. 

Per evitar problemes d’espai per ubicar zones destinades a taller i manteniment a nivell de terra 
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per a manipular motors, trens d’aterratge o treballs pesats, a banda de destinar espais per 
oficines, es decideix dimensionar l’hangar amb espai addicional a part del que ocupa l’aeronau 
a albergar. 

Per no haver de sobredimensionar excessivament l’hangar a efectes d’altura i càrrega, es 
decideix no posar cap pont grua en l’estructura, i utilitzar alternatives a aquesta. S’opta per l’ús 
de grues i carretons elevadors a nivell de terra. 

2.3.2. Elecció de la tipologia estructural 

En totes les edificacions existeixen diferents solucions per resoldre un mateix problema i 
aquestes mateixes es poden redissenyar. En el camp dels hangars existeixen bàsicament els 
següents tipus: 

 

Tipus 
d’hangar 

Propietats / Llum (L) Exemple 

Simple - L ≤ 30 m. 

 

A dos aigües - 30 ≤ L ≤ 100 m. 

 

Atirantat 
radial 

- Fins 200 m. 

 

Guant - Economitza espai 

 

Coberta 
inclinada 

- Hangars curts i 
amples 
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En voladís 
- Tan llargs com es 
desitgi 

 

En V 

- Mateixes propietats 
que en voladís 

- Útils amb pista a les 
dos bandes  

Taula 2.1 Tipologies d’hangars 

En funció de les consideracions prèvies i qüestions formals del projectista, la tipologia radial 
atirantada és avantatjosa respecte la resta degut a que permet salvar llums fins a 200 metres, la 
qual cosa no limita excessivament les dimensions que l’hangar hagi de tenir. Per altra banda, 
permet l’accés a l’hangar tant de morro com de cua. En referència a les zones de manteniment, 
taller i oficines aquestes es poden ubicar en zones arraconades sense que interfereixin l’espai 
on estigui l’aeronau. 

S’opta per una solució modular, és a dir, la nau estarà formada per pòrtics tridimensionals 
autoportants que seran units per gelosies que suporten la coberta recolzada en corretges, 
permetent d’aquesta manera augmentar la profunditat de l’hangar, tenint com a paràmetre 
constant la llum entre pilars. Per altra banda, si es decideix edificar més d’un hangar, la solució 
estructural permetrà col·locar els hangars paral·lelament recolzant-se una estructura amb l’altra 
sense haver de reforçar l’estructura anterior. 

Els mencionats pòrtics estaran formats per nuclis de conjunts de pilars formant una torre a 
banda i banda de la nau units per una gelosia en tres dimensions. La funció de les torres és, a 
més de suportar la coberta, servir com a recolzament d’espais d’oficines, o bé en el seu defecte, 
zones destinades a emmagatzematge d’elements de manteniment de les aeronaus, aprofitant 
així, les zones que són fora de l’espai vital de l’aeronau. 

2.3.3. Classe d’instal·lació 

El projecte hauria de venir afectat per alguna normativa, però ni l’annex 14 en el Conveni sobre 
Aviació Civil Internacional [9] referent a les construccions en els aeròdroms ni en el Pla Director 
de l’Aeroport d’El Prat [10], contemplen normativa relacionada amb la construcció d’hangars. 
Com a conseqüència, es decideix donar prioritat a la funcionalitat, solucions senzilles, materials 
adequats, que hagi de buscar el disseny arquitectònic, així com la corresponent supressió de 
barreres arquitectòniques. 
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2.3.4. Distribució d’espais 

La distribució dels espais de l’edificació es fa en funció de les dimensions que ocupa l’Airbus 
A380. Els espais destinats a les activitats de manteniment i taller, oficines i altres, es 
distribueixen al voltant sense interferir en l’espai vital de l’aeronau. Únicament en la part central 
de la nau, s’ubicaran dos grues fixes al terra amb braç mòbil, que interferiran en la direcció 
longitudinal de l’hangar fins a un cert punt, el qual serà on es facin les gestions de manteniment. 

 

Fig. 2.4. Tipologia de grua seleccionada 

Els espais destinats a accessos (ascensors i escales) i els lavabos seran ubicats ens els espais 
interiors de les torres. Les zones entre pòrtics seran destinades a ubicar les oficines, zones de 
taller i manteniment. Es col·locaran les oficines en diferents nivells i recolzaran sobre les torres. 
Per altre banda, on no hi ha oficines, se situaran les zones de taller i emmagatzematge 
d’elements de manteniment, utilitzant les bigues contravent situades entre pòrtics com a 
prestatges. 

En el present projecte no està prevista la distribució d’espais, però si la seva repercussió 
estructural en el forjat i estructura principal. 

2.3.5. Paràmetres de disseny estructural 

A partir de les dimensions de l’aeronau es determina la diafanitat de l’hangar. Es pren com a 
distància lliure entre pilars 90 metres. Com que les naus es construiran una al costat de l’altra 
sense cap mena de junta de dilatació, per evitar que els efectes tèrmics afectin negativament a 
l’estructura, es decideix articular la coberta en la part central, fent que les dilatacions i 
contraccions siguin absorbides en el moviment de la coberta. 

Per definir les torres s’opta per fer un conjunt de 10 perfils metàl·lics distribuïts en dos files 
separades 5 metres una de l’altra arriostrades convenientment, quedant així un conjunt de 20 
metres d’amplada per 5 de profunditat i 14 metres d’alçada, exceptuant el cas dels pòrtics 
extrems. Els pòrtics extrems constaran de més profunditat, de 10 metres, per absorbir les 
deformacions ocasionades pel vent, afegint una tercera fila de 5 perfils en les torres. 
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La gelosia per cobrir els 90 metres serà del tipus radial, tenint els radis superior respecte 
l’inferior excèntric i duplicada a 5 metres, excepte ens els trams extrems que estarà triplicada. 
Per unir els pòrtics es col·locaran corretges i creus convenientment. El cordó superior arribarà 
fins una altura màxima de 28 metres en el punt mig del pòrtic sobre la rasant, situant-se l’inferior 
a tres metres per sota en el punt mig. La gelosia estarà dividida per muntants situats cada 5 
metres amb diagonals que els uneixen. 

 

Fig. 2.5 Disseny de l’estructura 

 

2.3.6. Forjats i tancaments 

Els forjats per albergar les oficines s’opta per forjats col·laborants, els quals es poden col·locar i 
formigonar acabades les tasques de construcció de l’estructura. Només es consideraran a 
efectes de càlcul. 

Els tancaments de coberta i façana s’opta per utilitzar la solució de xapa sandvitx, la qual actua 
com aïllant de les inclemències meteorològiques externes i com aïllant acústic tant de fora com 
de dins. 
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3. Bases de càlcul 

3.1. Característiques del terreny 

Segons l’estudi geotècnic, la fonamentació es pot realitzar mitjançant fonamentació profunda 
amb pilots encastats al substrat de sorres fines a grolleres, localitzades al voltant de 7 metres 
respecte la cota 0. Com es pot observar en l’annex B s’ha optat per encepats de dos pilons de 
diàmetre 0,65 metres, llosa repartidora dels esforços horitzontals i bigues centradores per tal 
d’assegurar la continuïtat estructural. 

Els valors de resistència per fregament i per punta, sense tenir en compte el coeficient de 
seguretat, que proporciona el geotècnic es mostren en la taula: 

 

Estrat Qpk (MPa) Qfk (MPa) 

Reblert (R)  - - 

Unitat de llims sorrencs – argilosos (B) - 0,025 

Unitat de sorres fines a grolleres (C) 9,950 0,050 

Taula 3.1 Resistència per fust i punta del terreny 

Per tant la capacitat resistent del terreny tenint en compte el coeficient de seguretat per 
cadascun dels pilots és de 1340 kN. Donat que la resistència estructural, 1160 kN, és inferior a 
la del terreny, la resistència de càlcul que s’ha utilitzat és la menor. 

El dimensionat de la fonamentació, així com el càlcul de les armadures, s’ha realitzat d’acord 
am la norma EHE [6] i el DB SE-C [14]. 

3.2. Accions considerades 

La determinació de les accions sobre l’edifici i la seva estructura es realitza en base a DB SE-
AE [2]. 

Segons el DB SE-AE [2], les accions que actuen sobre l’edifici es poden classificar en tres 
categories: accions permanents, accions variables i accions accidentals. 

Les consideracions particulars de cadascuna de les categories es detallen en els següents 
apartats 2, 3 i 4 del DB SE-AE [2]. 
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3.2.1. Accions permanents 

3.2.1.1 Pes propi 

Coberta: 

 Pes propi panell sandvitx      0,20 kN/m2 

Pes estimat instal·lacions      0,15 kN/m2 

Pes estimat portes de cua      0,80 kN/m2 

Plantes oficina: 

 Pes propi forjat col·laborant de cantell 10cm amb xapa de 0,75mm 1,70 kN/m2 

Pes paviments        1,00 kN/m2 

Pes envans        1,00 kN/m2 

Tancaments: 

 Pes propi panells sandvitx      0,20 kN/m2 

Per a la determinació dels pesos propis d’altres elements resistents s’ha estimat els següents 
pesos específics aparents: 

 Formigó armat        25,00 kN/m3 

Acer laminat        78,50 kN/m3 

3.2.1.2 Sobrecàrrega d’ús 

La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot el què pot gravitar sobre l’edifici per raó del seu ús. Els 
efectes de sobrecàrrega d’ús es simulen amb l’aplicació d’una càrrega uniformement repartida 
tenint en compte els valors facilitats en la taula 3.1 del DB SE-AE [2], segons l’ús de la planta. 

Coberta, atenent que és una coberta lleugera sobre corretges transitable únicament per a 
conservació: 

 Càrrega uniforme       0,40 kN/m2 

Les plantes oficina són d’ús administratiu: 

 Càrrega uniforme       2,0 kN/m2 
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En la solera de la nau es considera, segons criteris de Pavement for Airfields [12], que carrega 
un 60% del pes d’enlairament de l’aeronau. Segons estudis realitzats a França sobre la 
circulació de l’Airbus A380 en paviments flexibles [13], es distribueix el pes del tren d’aterratge 
en les rodes, com una distribució de càrregues puntuals en el paviment. Per altra banda dins 
l’hangar es preveu la circulació dels remolcadors, quedant com a càrregues d’ús: 

 Càrregues puntuals       171,6 kN 

 Càrrega uniforme       20 kN/m2 

Es considera que sobre les zones de taller on s’emmagatzema el material com a molt s’hi 
col·locarà una turbina la qual té un pes de 150 kN en un espai de 50 m2: 

 Càrrega uniforme       3,0 kN/m2 

3.2.1.3 Vent 

Les distribucions i el valor de les pressions que exerceix el vent sobre l’edifici i les forces 
resultants depenen de la forma i de les dimensions de la construcció, de les característiques de 
la seva superfície, així com de la direcció, de la intensitat i de les ràfegues de vent.  

Per la seva determinació no s’ha considerat l’apartat 3.3 del DB SE-AE [2] íntegrament, on 
s’especifica les accions que actuen perpendicularment a la superfície exposada, degut a la 
forma i singularitat del projecte, per tant, s’utilitza el programari Tdyn3D per determinar-les. A 
partir de les distribucions obtingudes i les hipòtesis de càrrega suposades amb els coeficients 
pertinents extrets de l’apartat 3.3.5 DB SE-AE [2] s’extreuen els estats de càrrega. 

A partir del model de vent1 realitzat amb el programari Tdyn3D considerant l’edificació isolada 
en el seu volum de control2; que les velocitats són diferents en funció de l’orientació de la 
superfície; que els tancaments són del tipus Y+, els quals tenen unes característiques 

                                                 

 

 

1 Aire (incompressible):  temperatura= 298 K densitat = 1,17 kg/m3 viscositat = 1,8·10-5 kg/m·s 

2 Velocitat a la superfície d’entrada en un entorn tipus II: 
s
m

s
m

m
mmv 37,3829·

01,0
24·ln17,0)24( =⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=  

Pressió a la superfície de sortida: 0 Pa 
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determinades que afecten al despreniment de la capa límit i que el fluid segueix el model de 
turbulència ILES1 s’obtenen els resultats següents: 

 

Fig. 3.1. Vent en la direcció longitudinal de l’hangar 

                                                 

 

 

1 Model de turbulència basat en una aproximació de l’equació de Navier-Stokes 
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Fig 3.2. Vent en la direcció transveral de l’hangar 
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Aquests estats són vàlids sempre i quan les portes estiguin tancades. En el cas que les portes 
estiguin obertes s’ha de considerar la pressió interior, que s’obté a partir de l’apartat 3.3.5 del 
DB SE-AE [2]. Cal diferenciar que les portes poden estar sobrevent o sotavent. 

Com que l’esveltesa en el pla paral·lel al vent és menor a la unitat, l’àrea dels forats en zones de 
succió respecte l’àrea total de forats de l’edifici es considera proper a la unitat en el cas de les 
portes sotavent i nul en el cas sobrevent, es pren com a valor del coeficient de pressió interior 
(cpi) com -0,5 i 0,7 respectivament. A partir dels coeficients de pressió interior, de la pressió en 
l’altura mitja del forat dominant (la porta) i de les distribucions que apareixen en la figura 3.1 del 
DB SE-AE [2] s’obtenen els següents estats: 

 

 

Fig. 3.3. Portes tancades 
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Fig. 3.4. Vent lateral 

 

Fig 3.5. Portes sotavent 
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Fig 3.6. Portes sobrevent 

 

3.2.1.4 Accions tèrmiques 

Els edificis i els seus elements estan sotmesos a deformacions i canvis geomètrics deguts a les 
variacions de la temperatura ambient exterior. La magnitud de les mateixes depèn de les 
condicions climàtiques del lloc, de l’orientació i de l’exposició de l’edifici, de les característiques 
dels materials constructius, dels acabats i revestiments, i del règim de calefacció i ventilació 
interior, així com de l’aïllament tèrmic. 

Els efectes globals de l’acció tèrmica sobre l’estructura s’obtenen a partir de les variacions de 
temperatura extrema dels elements estructurals en hivern i estiu, respecte a la temperatura mitja 
anual, que es pren com a temperatura de referència. Els efectes d’increment de temperatura 
segons la radiació solar s’obtenen de la taula 3.6 del DB SE-AE [2]. 

 Variació tèrmica  considerada d’hivern: 

- Temperatura de referència: 15,6ºC 

- Temperatura extrema d’hivern: -7,2ºC 

ΔT = -7,2 - 15,6 = -22,8ºC 
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Al ser una estructura protegida de la intempèrie es considera la mitjana entre el gradient 
i la temperatura de referència. És a dir un gradient tèrmic de -11,4ºC. Es prendrà el valor 
de -10ºC com a càrrega tèrmica. 

 Variació tèrmica  considerada d’estiu: 

- Temperatura extrema d’estiu: 34,2ºC 

- Increment de temperatura deguda a la radiació solar (orientació de la superfície sud i 
oest, color molt clar): 18ºC 

ΔT = (34,2+42) - 15,6 = 36,6ºC 

Al ser una estructura protegida de la intempèrie es considera la mitjana entre el gradient 
i la temperatura de referència. És a dir un gradient tèrmic de +18,3ºC. Es prendrà el 
valor de +20ºC com a càrrega tèrmica. 

3.2.1.5 Neu 

La distribució i la intensitat de la càrrega de la neu sobre l’edifici depèn del clima del lloc, del 
tipus de precipitació, de relleu de l’entorn, de la forma de l’edifici o de la coberta, dels efectes del 
vent, i dels intercanvis tèrmics en els paràmetres exteriors. 

Com valor de la càrrega de neu per unitat de superfície en projecció horitzontal, qn, pot 
prendre’s per a cada faldó. 

qn = μ · sk 

On μ és un coeficient en funció de la forma de la coberta segons l’article 3.5.3 del DB SE-
AE [2]. 

- Faldó limitat inferiorment per cornises o careners sense impediment al lliscament de 
la neu i inclinació inferior a 30º. 

Factor de forma en faldó: μ = 1 

sk és el valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal segons 
l’annex E del DB SE-AE [2]. 

- Zona de clima hivernal: 2 

- Altitud: 8 metres (El Prat del Llobregat)  0 metres 

- Sobrecàrrega horitzontal de neu: sk = 0,4 kN/m2 
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3.2.2. Accions accidentals 

3.2.2.1 Sisme 

En funció de l’ús de l’edifici, del dany que pugui ocasionar la seva destrucció és independent del 
tipus d’obra de la que es tracti, els edificis es poden classificar en funció de la seva importància. 
Segons l’apartat 1.2.2 i 1.2.3 de la NCSE-02 [3], el present edifici es pot classificar dins dels 
edificis d’importància normal. Dins d’aquests es troben aquells edificis els quals la seva 
destrucció, a causa d’un terratrèmol, poden ocasionar víctimes, interrompre un servei col·lectiu o 
produir importants pèrdues econòmiques, sense que en cap cas, es tracti d’un servei 
imprescindible, ni pot donar a lloc a efectes catastròfics. 

Segons la norma NCSE-02 [3]: 

- Situació de l’obra:    El Prat de Llobregat 

- Acceleració bàsica:  ab
 = 0,04 g 

- Importància de l’edifici:  Normal 

- Nombre de plantes sobre rasant: 1 

- Tipologia estructural:  Estructura metàl·lica arriostrada 

Donat que es compleixen les següents condicions: 

1. L’edifici és d’importància normal 

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

3. L’estructura està formada per pòrtics ben travats en totes les direccions 

4. El nombre de plantes és igual o inferior a 7. 

No és obligatòria l’aplicació de la normativa sismorrestistent (article 1.2.3 de la NCSE-02 [3]). En 
base a això s’ha optat per no considerar l’acció sísmica. 

3.2.2.2 Incendi 

Les accions degudes a l’agressió de l’incendi depenen de la tipologia d’edifici amb relació amb 
el seu entorn, de l’ús i el seu nivell de risc intrínsec, i de la tipologia estructural quedant recollits 
aquests aspectes en el RSCIEI [4]. 

El present projecte és de tipus C, l’establiment industrial, és a dir l’hangar, preveu una única 
propietat per tot el conjunt d’hangars, sigui per l’aeroport o un holding que fa la concessió de 
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cadascun dels hangars, els quals estaran a una distància major de tres metres de l’edifici més 
pròxim. Aquesta distància estarà lliure de mercaderies combustibles o elements intermedis 
susceptibles de propagar l’incendi. 

L’activitat de l’hangar té una densitat de càrrega de foc mitja de 200 MJ/m2, la qual suposa un 
nivell de risc d’incendi intrínsec baix. Al tractar-se d’una estructura principal amb una coberta 
lleugera i els seus suports sobre rasant, no prevista per a ser utilitzada en l’evacuació dels 
ocupants ni la seva fallida podrà ocasionar danys greus als edificis o establiments pròxims, ni 
comprometran l’estabilitat d’altres plantes o la sectorització d’incendis segons el RSCIEI [4] no 
s’exigeix resistència al foc. Tot i així, s’exigirà una resistència mínima R30 i per prevenció del 
col·lapse sencer de l’estructura s’intensificarà la col·locació de ruixadors en les zones de pilars. 

3.2.2.3 Impacte 

Per a la conservació de les accions d’impacte es determina la càrrega estàtica equivalent del 
cos que impacta, considerant el teorema de la conservació de l’energia mecànica. 

Segons el punt 4.3 del DB SE-AE [2], en l’hangar es preveu la circulació de remolcadors i 
avions, considerar l’impacte d’aquests seria desmesurat, a banda que l’impacte d’aquests 
vehicles es considera excepcional, degut a que les maniobres d’aquests són molt acurades. 

3.3. Combinació d’accions 

Les hipòtesis de càlcul venen determinades segons el mètode dels estats límits, que es 
classifiquen en estat límit últim (ELU) i l’estat límit de servei (ELS). Aquests es defineixen com 
aquelles situacions per a les que, en cas de ser superades, es pot considerar que l’estructura no 
compleix alguna de les funcions per a les que ha estat projectada. Per a la seva comprovació 
s’utilitzen els valors representatius de les accions, que són el valor característic de les accions 
afectat pels coeficients de simultaneïtat. 

3.3.1. Estat límit últim 

3.3.1.1 Combinació d’accions persistents o transitòries 

Segons l’article 4.2.2 del DB SE [5] s’ha estimat el valor de càlcul dels efectes de les accions 
corresponents a una situació persistent o transitòria segons l’expressió: 

∑∑
≥≥

++
1

,,0,
1

1,1,,, ····
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ikiiQ
j

kQjkjG QQG ψγγγ   (Eq. 3.1) 

On es considera l’actuació simultània de: 

- Totes les accions permanents, en el valor de càlcul (γG·Gk) 
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- Una acció variable qualsevol en valor de càlcul (γG·Gk), adaptant-se com a tal una 
darrera l’altre successivament en els diferents anàlisis. 

- La resta d’accions variables, en valor de càlcul de combinació (γQ·Ψ0·Gk) 

3.3.1.2 Combinació d’accions extraordinàries 

Segons l’article 4.2.2 del DB SE [5] s’ha estimat el valor de càlcul dels efectes de les accions 
corresponents a una situació extraordinària segons l’expressió: 

∑∑
≥≥

+++
1

,,
1

1,1,11,,, ····
i

ikiQ
j

kQdjkjG QQAG γψγγ   (Eq. 3.2) 

On es considera l’actuació simultània de: 

- Totes les accions permanents, en el valor de càlcul (γG·Gk) 

- Una acció accidental qualsevol, en valor de càlcul (Ad), realitzant tantes 
combinacions independents com accions accidentals hi hagi. 

- Una acció variable, en valor de càlcul freqüent (γQ·Ψ1·Qk) adaptant-se com a tal una 
darrera l’altre successivament ens els diferents anàlisi. 

- La resta d’accions variables, en valor de càlcul de quasi permanent (γQ·Ψ2·Qk) 

En situació extraordinària, tots els coeficients de seguretat γ, són iguals a la unitat si el seu 
efecte és desfavorable, o zero si és favorable, en els termes anteriors. 

3.3.2. Estat límit de servei 

L’estat límit de servei són totes aquelles situacions de l’estructura per a les que no es 
compleixen els aspectes de funcionalitat, comoditat, durabilitat o aspectes requerits. 

3.3.2.1 Combinació d’accions de llarga duració 

Segons l’article 4.3.2 del DB SE, els efectes degut a les accions de llarga duració, del tipus 
anomenat quasi permanent, a partir de l’expressió: 

∑∑
≥≥

+
1

,,2
1

, ·
i

iki
j

jk QG ψ   (Eq. 3.3) 

On es considera l’actuació simultània de: 

- Totes les accions permanents, en valor característic (Gk) 
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- Totes les accions variables, en valor quasi permanent (Ψ2·Qk) 

3.3.2.2 Combinació d’accions de curta duració reversibles 

Segons l’article 4.3.2 del DB SE, els efectes deguts a les accions de curta duració que poden 
resultar reversibles es determinen mitjançant combinacions d’accions, del tipus anomenat 
característica, a partir de l’expressió: 

∑∑
≥≥
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1

,,2
1

1,1,1, ··
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j

kjk QQG ψψ   (Eq. 3.4) 

On es considera l’actuació simultània de: 

- Totes les accions permanents, en valor característic (Gk) 

- Una acció variable qualsevol, en valor freqüent (Ψ1·Qk), adoptant-se com a tal una 
darrera l’altre en successius anàlisi. 

- La resta d’accions variables, en valor quasi permanent (Ψ2·Qk) 

3.3.2.3 Combinació d’accions de curta duració irreversibles 

Segons l’article 4.3.2 del DB SE, els efectes deguts a les accions de curta duració que poden 
resultar irreversibles es determinen mitjançant combinacions d’accions, del tipus anomenat 
característica, a partir de l’expressió: 

∑∑
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kjk QQG ψ   (Eq. 3.5) 

On es considera l’actuació simultània de: 

- Totes les accions permanents, en valor característic (Gk) 

- Una acció variable qualsevol, en valor característic (Qk), adoptant-se com a tal una 
darrera l’altre en successius anàlisi. 

- La resta d’accions variables, en valor de combinació (Ψ0·Qk) 
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3.3.3. Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions 

S’aplica, segons la taula 4.1 del DB SE: 

Situació persistent o transitòria 
Tipus de verificació Tipus d’acció 

desfavorable favorable 

Permanent   

    Pes propi, pes del terreny 1,35 0,80 

    Empenta del terreny 1,35 0,70 

    Pressió de l’aigua 1,20 0,90 

Resistència 

Variable 1,50 0 

 desestabilitzadora estabilitzadora 

Permanent   

    Pes propi, pes del terreny 1,10 0,90 

    Empenta del terreny 1,35 0,80 

    Pressió de l’aigua 1,05 0,95 

Estabilitat 

Variable 1,50 0 

Taula 3.2. Coeficients de simultaneïtat 
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3.3.4. Coeficients de simultaneïtat (ψ) 

S’aplica, segons la taula 4.2 del DB SE: 

 Ψ0 Ψ1 Ψ2 

Sobrecàrrega superficial d’ús (categories segons DB-SE-AE)    

      -Zones administratives (categoria B) 0,7 0,5 0,3 

      -Cobertes accessibles únicament per a manteniment 
(categoria G) 0 0 0 

Neu    

      -Altituds <1000 m 0,5 0,2 0 

Vent 0,6 0,5 0 

Temperatura 0,6 0,5 0 

Accions variables del terreny 0,7 0,7 0,7 

Taula 3.3. Coeficients de simultaneïtat 

3.4. Característiques dels materials 

Segons les normatives EHE [6] i DB SE-A [1] les característiques dels materials utilitzats per als 
elements estructurals són les següents: 

3.4.1. Formigó armat 

3.4.1.1 Generalitats 

3.4.1.1.1 Formigó 

Per especificar el formigó de cadascun dels elements estructurals s’utilitza la tipificació reflectida 
en l’article 39.2. de l’EHE [6]: 
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Àmbit Formigó armat 

Fonaments i solera HA-25 / B / 20 / IIa 

Pilons HA-25 / F / 20 / IIa+Qa 

Taula 3.4. Quadre de tipologies de formigó 

3.4.1.1.2 Armadures passives 

La tipificació de les barres d’acer corrugat és, d’acord amb l’article 31.2 de l‘EHE [6]: 

 

Àmbit Acer corrugat 

Acer d’armar (a tota l’obra) B 500 S 

Taula 3.5. Quadre de tipologies d’acer d’armar 

3.4.1.2 Durabilitat 

3.4.1.2.1 Classe d’exposició 

La tipificació de les classes d’exposició és, d’acord amb l’article 8.2.2 i 8.2.3 de l’EHE [6]: 

 

Classes generals d’exposició relatives a la corrosió de les 
armadures 

Àmbit Classe Subclasse Designació 

Fonaments Normal Humitat alta IIa 

Solera Normal Humitat alta IIa 

Classes específiques d’exposició relatives a d’altres processos 
de degradació diferents de la corrossió 

Pilons Química agressiva Dèbil Qa 

Taula 3.6. Quadre resum exposició formigó 
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3.4.1.2.2 Adequació dels materials 

3.4.1.2.2.1 Formigó 

Per a garantir la qualitat del formigó es compliran les següents prescripcions contingudes en la 
norma EHE [6] durant el procés de disseny i execució de l’estructura: 

- Selecció de les matèries primes d’acord al indicat en els articles 26è a 36è. 

- Dosificació adequada, segons el indicat a 37.3.1, així com en l’article 68è. 

- Posada en obra correcta, segons el indicat en l’article 70è. 

- Curat del formigó, segons el indicat en l’article 74è. 

3.4.1.2.2.2 Armadures 

Per a qualsevol tipus d’armadura passiva o activa, es prescriuen els següents recobriments 
nominals en el projecte rnom per tal d’assegurar que en obra, el recobriment no serà en cap punt 
inferior al recobriment mínim rmín segons l’article 37.2.4 de l’EHE [6]: 

 

Àmbit Designació
rmín 

(mm) 

rnom 

(mm) 

Solera IIa 25 35 

Fonaments IIa 25 35 

Taula 3.7. Recobriments fonamentació 

 

3.4.1.3 Resistència de càlcul 

3.4.1.3.1 Formigó 

S’ha considerat com a resistència de càlcul del formigó fcd el valor de la resistència de projecte 
fck corresponent, dividit pel coeficient parcial de seguretat γ segons l’article 15 de l’EHE [6]: 

Situació persistent o transitòria: fcd = 25 MPa / 1,5 = 16,6 MPa 

Situació accidental:   fcd = 25 MPa / 1,3 = 19,2 MPa 
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3.4.1.3.2 Acer 

S’ha considerat com a resistència de càlcul de l’acer fyd el valor de la resistència característica 
del projecte fyk corresponent, dividit pel coeficient parcial de seguretat γ segons l’article 15 de 
l’EHE [6]: 

3.4.1.3.2.1 Acer passiu 

Situació persistent o transitòria: fyd = 500 MPa / 1,15 = 435 MPa 

Situació accidental:   fyd = 500 MPa / 1,0 = 500 MPa 

3.4.1.4 Resistència al foc 

Utilitzant la classificació regulada pel RSCIEI [4], es determina la resistència dels elements de 
formigó davant l’acció en la secció més desfavorable: 

3.4.2. Acer laminat 

3.4.2.1 Generalitats 

L’acer utilitzat en el càlcul de l’estructura té la següent designació i característiques mecàniques, 
segons el DB SE-A [1]: 

3.4.2.1.1 Acer en xapes i perfils 

- Designació:    S275JR 

- Tensió límit elàstic fy: 

 

 Espessor nominal peça t (mm) 

 t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 

fy (MPa) 275 265 255 

Taula 3.8 Quadre resistència segons gruix 

- Tensió de trencament:  fu = 410 MPa 

- Mòdul d’elasticitat:   E = 210.000 MPa 

- Mòdul de rigidesa:   G = 81.000 MPa 
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- Coeficient de Poisson:   ν = 0,3 

- Coeficient de dilatació tèrmica:  α = 1,2 · 10-5 (ºC) 

- Densitat:     ρ = 7.850 kg/m3 

3.4.2.1.2 Classificació de les seccions 

El DB SE-A [1] classifica les seccions segons la capacitat de deformació i del desenvolupament 
de la resistència plàstica dels elements plans comprimits d’una secció sol·licitada per un 
moment flector, aquesta es classifica en una de les quatre classes següents: 

 

Classe 1: Plàstica Permeten la formació de la ròtula plàstica amb la capacitat de 
rotació suficient per a la redistribució de moments. 

Classe 2: Compacta Permeten el desenvolupament del moment plàstic amb una 
capacitat de rotació limitada. 

Classe 3: Semicompacta o 
elàstica 

En la fibra més comprimida es pot arribar al límit elàstic de l’acer, 
però abonyegament impedeix el desenvolupament del moment 
plàstic. 

Classe 4: Esvelta Els elements total o parcialment comprimits de les seccions 
esveltes s’abonyeguen abans d’arribar al límit elàstic en la fibra 
més comprimida. 

Taula 3.9 Classificació de les seccions transversals sol·licitades per moments flectors 

Per la verificació de la seguretat estructural s’haurà de fer servir un dels mètodes de càlcul 
definits en la següent taula, en concordança amb la classe de les seccions transversals: 

 

Classe de 
secció 

Mètode per a la determinació de 
les sol·licitacions 

Mètode per a la determinació de la 
resistència de les seccions 

Plàstica Plàstic o Elàstic Plàstic o Elàstic 

Compacta Elàstic Plàstic o Elàstic 

Semicompacta Elàstic Elàstic 
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Esvelta Elàstic amb possible reducció de 
la rigidesa 

Elàstic amb resistència reduïda 

Taula 3.10 Mètodes de càlcul 

Per definir les Classes 1,2 i 3 s’utilitza en els elements comprimits de les seccions els límits de 
les taules 3.11 i 3.12. Com cada element comprimit d’una secció (ala o ànima) pot pertànyer a 
classes diferents, s’assigna a la secció la classe menys favorable. Es consideren de classe 4 els 
elements que sobrepassen els límits per a la Classe 3. 

 

Geometria 

  

Sol·licitació Element pla Límit d’esveltesa: c/t màxim 

Compressió + 

Tracció - 
 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Compressió  33·ε 38·ε 42·ε 

 
72·ε 83·ε  

Flexió simple 

 
  124·ε 

Flexocompressió 

ψ ≥  −1  
1·13

·396
−α
ε

 
1·13

·456
−α
ε
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5,0≥α  5,0≥α  

ψ
ε

·33,0067
·456

+
 

 
α

ε·36
 

α
ε·5,41

  
Flexotracció1 

ψ ≤  −1 

 

5,0≤α  5,0≤α  ( ) ψψε −− ·1··62  

Compressió 

Flexió simple 

Secció Circular 

 Flexocompressió 

2·50 ε≤
t
d

 
2·70 ε≤

t
d

 

2·90 ε≤
t
d

 

Taula 3.11 Límits d’esveltesa per elements plans, recolzats en dos vores, total o parcialment 
comprimides 

 

Geometria 

  

Sol·licitació Element pla Límit d’esveltesa: c/t màxim 

Compressió + 

Tracció - 
 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 

                                                 

 

 

1 Ψ ≤ -1 és aplicable als casos amb deformacions unitàries que superen les corresponents al límits elàstic. 
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Compressió  9·ε 10·ε 14·ε 

 
α
ε·9

 
α

ε·10
  Flexocompressió, 

amb vora lliure 
comprimida 

 

 

  
1

··21 σε k  

 

5,1

·9
α

ε
 5,1

·10
α

ε
  Flexocompressió, 

amb vora lliure 
traccionada 

   2··21 σε k  

Taula 3.12 Límits d’esveltesa per elements plans, recolzats en una vora i l’altra lliure, total o 
parcialment comprimides 

Sent 
yf

235
=ε , és el factor de reducció  (Eq. 3.6) 

 
2

1

σ
σψ = , és la relació de tensions en les vores de l’element pla (compressió positiva) 

(Eq. 3.7) 

 Els coeficients d’abonyegament 
1σk i 

2σk en funció de ψ són: 

 2·07,0·21,057,0
1

ψψσ +−=k   per 1 ≥ ψ ≥ -3  (Eq. 3.8) 

 ( )ψσ += 34,0/578,0
2

k   per 1 ≥ ψ ≥ 0  (Eq. 3.9) 

 2·1,17·57,1
2

ψψσ +−=k   per 0 ≥ ψ ≥ -1  (Eq. 3.10) 
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3.4.2.1.3 Acer en cargols, femelles i volanderes 

- Característiques mecàniques fy i fu: 

 

Classe1 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9 

Tensió de límit elàstic fy (MPa) 240 300 480 640 900 

Tensió de límit elàstic fu (MPa) 400 500 600 800 1000 

Taula 3.13 Característiques mecàniques dels acers dels cargols, femelles i volanderes 

3.4.2.1.4 Coeficients parcials de seguretat del material 

Per determinar la resistència, els coeficients parcials de seguretat del material són: 

a) γM0 = 1,05 coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació del material 

b) γM1 = 1,05 coeficient parcial de seguretat relatiu als fenòmens d’inestabilitat 

c) γM2 = 1,25 coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència última del material o 
secció, i a la resistència dels medis d’unió 

d) γM3 = 1,1 coeficient parcial per a la resistència al lliscament d’unions amb cargols 
pretesats en ELS 

 γM3 = 1,25 coeficient parcial per a la resistència al lliscament d’unions amb cargols 
pretesats en ELU 

 γM3 = 1,4 coeficient parcial per a la resistència al lliscament d’unions amb cargols 
pretesats i forats estripat o amb sobremesura. 

Per a verificacions de fatiga, els coeficients són: 

 

                                                 

 

 

1 Qualitats normalitzades per a acers de cargols segons norma ISO 



Pág. 40  Memòria 

 

Concepte de fiabilitat Conseqüències de fallida 

 Lleugeres Greus 

Tolerància de dany 1,00 1,15 

Vida segura 1,15 1,35 

Taula 3.14 Factors parcials 

3.4.2.1.5 Material d’aportació 

Les característiques mecàniques dels materials d’aportació en soldadures són en tots els casos 
superiors a les del material base i acord a la norma UNE-EN ISO 14555:1999 [7]. 

3.4.2.2 Durabilitat 

3.4.2.2.1 Classe d’exposició 

Ubicació de l’estructura: El Prat del Llobregat (Barcelona) 

3.4.2.2.2 Adequació dels materials 

Per a la protecció de les parts d’acer en l’estructura i atès a les condicions de situació, ús, 
exposició i ventilació de l’edifici, i els materials i tipus de secció dels seus elements, es 
prescriuen les especificacions a complir pels mètodes de recobriment i protecció (metal·lització, 
galvanització, o pintura) i els corresponents sistemes d’aplicació, continguts en la norma UNE-
ENV 1090-1:1997 [8] per a cadascun dels ambients en ella definits. 

3.4.2.3 Resistència de càlcul 

Es defineix com resistència de càlcul en les comprovacions de resistència última del material o 
la secció, fyd, el quocient de la tensió del límit elàstic i el coeficient de seguretat relatiu del 
material, en aquest cas:  

MPaMPaf
f

M

y
yd 220

25,1
275

2

===
γ

  (Eq. 3.11) 

3.4.2.4 Resistència al foc 

S’estableix la resistència del foc, comentada en l’apartat 3.2.2.2, es determina la resistència dels 
elements de formigó davant l’acció en la secció més desfavorable. 
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S’estableix la resistència al foc que aporten els elements de la corba normalitzada temps-
temperatura segons el mètode simplificat de càlcul del DB SI Annex D [4]. 

3.4.2.4.1 Bigues i tirants 

Totes les bigues i tirants de l’estructura rebran una protecció passiva mitjançant revestiments 
aïllants i resistents al foc constituïts per materials ceràmics, amb fibres aïllants i incombustibles 
o pintures intumescents, amb característiques d’ús i aplicació a definir per la D.F. per tal 
d’assolir un temps estàndard de resistència al foc normalitzada de R30. 

3.4.2.4.2 Suports 

Tots els suports de l’estructura rebran una protecció passiva mitjançant revestiments aïllants i 
resistents al foc constituïts per materials ceràmics, amb fibres aïllants i incombustibles o pintures 
intumescents, amb característiques d’ús i aplicació a definir per la D.F. per tal d’assolir un temps 
estàndard de resistència al foc normalitzada de R30. A més a més, com és comentat en 
l’apartat 3.2.3.2, com a mesura preventiva, s’intensificarà la col·locació de ruixadors en les 
zones de pilars. 

3.5. Descripció del sistema de càlcul emprat 

3.5.1. Càlcul dels esforços sobre els elements resistents 

L’anàlisi de les sol·licitacions es realitza mitjançant un càlcul en 3D, per mètodes matricials de 
rigidesa que modelen els elements que defineixen l’estructura. 

Com que l’estructura està ben arriostrada al desplaçament horitzontal, és a dir, que els 
elements d’arriostrament asseguren la transmissió d’esforços horitzontals als recolzaments, es 
suposa que l’estructura és suficientment rígida com per no haver de recórrer a un càlcul de 
segon ordre. Per als diversos estats de càrrega es realitza un càlcul estàtic de primer ordre amb 
comprovació a vinclament de nusos fixes segons l’apartat 5.3 del DB SE-A [1] (veure Annex A). 

3.6. Verificació dels estats límits últims 

3.6.1. Formigó Armat 

3.6.1.1 Tensions normals 

El càlcul de les tensions es fa d’acord amb l’article 42 de l’EHE [6] “Estat límit d’esgotament 
enfront a sol·licitacions normals”. 

S’utilitza la distribució de tensions com paràbola-rectangle, descrita a l’article 39.5 apartat a) de 
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la norma EHE [6]. 

S’utilitza per l’acer el diagrama bilineal descrit a l’article 38.2 de la norma EHE [6]. 

3.6.1.2 Tensions tangencials 

A efectes d’absorció dels esforços tallants i dels moments torçors, s’apliquen els mètodes 
descrits als articles 44 “Estat límit d’esgotament enfront a tallant”, 45 “Estat límit d’esgotament 
per torsió en elements lineals” i 46 “Estat límit de punxonament” de l’EHE [6]. 

3.6.2. Acer laminat 

S’utilitzaran tant per a l’anàlisi de les seccions de les barres i de les unions, criteris de 
comprovació basats en distribucions elàstiques de tensions, sempre que en cap punt de la 
secció (i considerant solsament la secció eficaç en classe 4) les tensions de càlcul combinades 
segons el criteri de plastificació de Von Mises, superin la resistència de càlcul. Aquesta condició, 
per a un punt qualsevol sotmès a un estat pla de tensió s’expressa tal i com segueix: 

ydxzdzdxdzdxd f≤+−+ 222 ·3· τσσσσ   (Eq. 3.12) 

3.6.2.1 Resistència de la secció 

3.6.2.1.1 Tracció en seccions 

Com resistència a tracció, Nt,Rd, es calcula considerant l’àrea bruta de la secció, i l’àrea neta: 

Nt,Rd ≤ Npl,Rd = A · fyd  (Eq. 3.13) 

Nt,Rd ≤ Nu,Rd = 0,9 · Aneta · fud  (Eq. 3.14) 

On  
0M

y
yd

f
f

γ
=  , és el límit elàstic de la secció  (Eq. 3.15) 

 
2M

u
ud

ff
γ

= , és el límit de de la secció  (Eq. 3.16) 

3.6.2.1.2 Compressió en seccions 

L’axil últim a compressió, Nt,Rd, es calcula considerant l’àrea bruta per a seccions classe 1,2,3, i 
l’àrea eficaç en seccions classe 4: 

Nt,Rd ≤ Npl,Rd = A · fyd, per a seccions classe 1, 2 i 3  (Eq. 3.17) 

Nt,Rd ≤ Nu,Rd = Aef · fyd, per a seccions classe 4  (Eq. 3.18) 
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3.6.2.1.3 Tallant en seccions 

El tallant últim, si no existeixen torsions simultànies , es calcula com: 

3
·,

yd
vRdpl

f
AV =   (Eq. 3.19) 

On Av és l’àrea a tallant, que depèn de la forma de la secció i de la direcció de l’esforç: 

- Perfils en I o H carregats paral·lelament a l’ànima: Av = A – 2 · b · tf + (tw + 2 · r) · tf 
(com simplificació es pot prendre Av = A – h · tw)   (Eq. 3.20) 

- Perfils en I o H carregats paral·lelament a l’ànima: Av = A – d · tw (Eq. 3.21) 

- Seccions circulars buides: Av = 2A / π  (Eq. 3.22) 

tw: espessor d’ànima 

tf: espessor d’ala 

h: altura o cantell del perfil 

b: ample d’ala 

d: cantell d’ànima 

r: radi de l’acord 

A: àrea bruta 

3.6.2.1.4 Flexió en seccions 

La resistència de flexió d’una secció es calcula com: 

 Classe 1 i 2: resistència plàstica de la secció  Mpl,Rd = Wpl · fyd  (Eq. 3.23) 

 Classe 3: resistència elàstica de la secció  Mel,Rd = Wel · fyd  (Eq. 3.24) 

 Classe 4: resistència a l’abonyegament  M0,Rd = Weff · fyd (Eq. 3.25) 

On  Wpl és el mòdul resistent plàstic 

 Wel és el mòdul resistent elàstic 

 Weff és el mòdul resistent elàstic de la secció eficaç 
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3.6.2.1.5 Torsió en seccions 

En perfils de secció oberta el moment torçor es calcula com la composició de tensions 
tangencials màximes en cadascun dels elements que composen el perfil: 

2

,
max,

··
3
1

ii

itd
i

eb

M
=τ   (Eq. 3.26) 

On en cada subsecció Mtd,i és el moment torçor majorat, bi és la longitud i ei és l’espessor. 

En perfils tancats la tensió tangencial màxima es calcula com: 

eA
M

m

td

··2
=τ   (Eq. 3.27) 

On Mtd és el moment torçor majorat, Am és l’àrea tancada per la fibra mitja de la secció i e és 
l’espessor. 

3.6.2.1.6 Interacció d’esforços en seccions 

En general s’utilitzen les fórmules indicades a continuació, en el cas que hi hagi interacció 
d’esforços en la secció: 

1
,

,

,

,

,

≤++
Rdzpl

Edz

Rdypl

Edy

Rdpl

Ed

M
M

M
M

N
N

 (Eq. 3.28)  Per a seccions de classe 1 i 2 

1
,

,

,

,

,

≤++
Rdzel

Edz

Rdyel

Edy

Rdpl

Ed

M
M

M
M

N
N

  (Eq. 3.29)   Per a seccions de classe 3 

1
··

,0

,

,0

,

,

≤
+

+
+

+
Rdz

NzEdEdz

Rdy

NyEdEdy

Rdu

Ed

M
eNM

M
eNM

N
N

 (Eq. 3.30)  Per a seccions de classe 4 

On  
0M

y
yd

f
f

γ
=   (Eq. 3.31) 

La mateixa formulació és aplicada en cas de flexió esbiaixada. En el cas de perfils laminats en I 
o H l’efecte de l’axil es menysté si no arriba a la meitat de la resistència a tracció de l’ànima. 

En el cas que el tallant majorat actuant superi la meitat de la resistència a tallant de la secció, es 
verifica que el moment flector majorat no supera el valor: 
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yd
w

V
plRdV f

t
AWM ·
·4
· 2

, ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

ρ
 (Eq. 3.32)  Per a seccions en I o H 

( ) ydplRdV fWM ·1·, ρ−=  (Eq. 3.33)  Resta de casos 

On 
2

;

1·2 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

Rdpl

Ed

V
V

ρ , (Eq. 3.34) i en cap cas podrà MV,Rd > M0,Rd 

En el cas de perfils laminats en I o H l’efecte d’interacció es menysté quan es consideren 
únicament les ales en el càlcul de la resistència a flexió i en l’ànima en el càlcul de la resistència 
a tallant. 

3.6.2.2 Resistència de barres d’una estructura 

Encara que a nivell de secció es compleixin totes les verificacions resistents, pot produir-se una 
fallida deguda a fenòmens d’inestabilitat de la barra en el seu conjunt. 

3.6.2.2.1 Tracció de barres 

Les barres traccionades es calculen a tracció pura. A aquests efectes és admissible menystenir 
els flectors: 

- deguts al pes propi de les barres longitudinals inferiors a 6 metres. 

- deguts al vent en les barres de bigues triangulades. 

- deguts a l’excentricitat en les barres d’arriostrament quan la seva directriu no estigui 
en el pla d’unió. 

L’esveltesa reduïda, definida en el següent apartat, de les barres a tracció de l’estructura 
principal no supera el valor 3,0, podent-se admetre valors de fins a 4,0 en les barres 
d’arriostrament. La resistència a tracció pura de cadascuna de les barres, Nt,Rd, és la resistència 
plàstica de la secció bruta, Npl,Rd, calculada com en l’apartat de resistència a tracció. 

3.6.2.2.2 Flexió de barres 

3.6.2.2.2.1 Vinclament lateral 

S’ha considerat que una biga vincla lateralment quan està sotmesa a un moment flector que 
supera el valor: 
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1
, ··

M

y
yLTRdb

f
WM

γ
χ=   (Eq. 3.35) 

On  Wy és el moment resistent (Wpl,y per a classe 1 i 2; Wel,y per a classe 3; i Wef,y per a 
classe 4) 

 χLT és el factor per vinclament lateral 

11
22

≤
−+

=
LTLTLT

LT
λφφ

χ   (Eq. 3.36) 

( ) ( )[ ]22,0·1·5,0 LTLTLTLT λλαφ +−+=   (Eq. 3.37) 

On  λLT és l’esveltesa de vinclament lateral 

cr

yy
LT M

fW ·
=λ   (Eq. 3.38) 

On Mcr és el moment crític de vinclament lateral 

 αLT és el factor d’imperfecció, que s’obté de la següent taula: 

 

Element Límits Corba de 
vinclament 

αLT 

Perfil laminat amb secció 
en doble T 

h/b ≤ 2 

h/b ≥ 2 

a 

b 

0,21 

0,34 

Element armat amb 
secció en doble T 

h/b ≤ 2 

h/b ≥ 2 

c 

d 

0,49 

0,76 

Element amb altres 
seccions 

- d 0,76 

Taula 3.15 Factor de imperfecció αLT 

En perfils laminats, si l’esveltesa relativa λLT < 0,4, es pot menystenir l’efecte del vinclament 
lateral: χLT = 1. 
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El moment crític de vinclament lateral es calcula com: 

22
LTwLTvcr MMM +=   (Eq. 3.39) 

On zT
C

LTv IEIG
L

CM ·····1
π

=  (Eq. 3.40) és la component de Mcr de la torsió uniforme de la 

barra (S. Venant) 

 2
,12

2

, ···· zf
c

yelLTw iC
L

EWM π
=  (Eq. 3.41) és la component de Mcr de la torsió no uniforme de 

la barra  

  Lc és longitud de vinclament lateral (entre recolzaments laterals) 

  IT és la inèrcia torsional uniforme 

  Iz és la inèrcia respecte l’eix z (sentit del vinclament lateral) 

  Wel,y és el mòdul resistent elàstic segons l’eix major, per la fibra comprimida 

if,z és el radi de gir respecte l’eix de vinclament lateral, de la secció formada per: 

- ala comprimida de la secció 

 - 1/3 de la part comprimida de l’ànima (adjacent a l’ala) 

C1 és el coeficient que té en compte l’efecte de la distribució de moment de la 
barra. Es pren de la taula: 

 

Condicions de recolzament 
i tipus de sol·licitacions 

Diagrama de moments 
flectors 

C1 

 
1 

 
1,14 

 

 
1,32 
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1,56 

 1,88 

 2,28 

 
2,7 

 
2,93 

 
2,75 

Taula 3.16 Valors dels factors C1, C2 i C3 corresponents als valors del factor kϕ (kw = 1) 

3.6.2.2.2.2 Abonyegament de l’ànima 

No és necessari comprovar l’abonyegament de l’ànima si es cumpleix: 

ε·70<
t
d

  (Eq. 3.42) 

On  d és l’altura de l’ànima 

 t és l’espessor de l’ànima 

 
y

ref

f
f

=ε , amb fref = 235 MPa  (Eq. 3.43) 

En seccions amb rigiditzadors, no és necessari verificar l’abonyegament si es compleix: 

τε k
t
d ··70<   (Eq. 3.43) 

On kτ = 5,34, amb rigiditzadors ens els extrems 

Un rigiditzador, per a considerar-se efectiu, ha de cumplir: 

2

33··5,1
a

tdI s≥   si 2<
d
a

  (Eq. 3.44) 
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3··75,0 tdI s≤   si 2≥
d
a

  (Eq. 3.45) 

On Is és la inèrcia del rigiditzador més una amplada de l’ànima a cada costat del rigiditzador 
igual a 15·tw·ε, amb relació a la seva fibra neutra, paral·lela al pla de l’ànima 

El rigiditzador es calcula com un suport, sol·licitat per una compressió: 

NEd = VEd – Vb,Rd  (Eq. 3.46) 

On VEd és el tallant exterior (valor de càlcul) 

 Vb,Rd és la resistència a abonyegament 

La resistència de l’ànima a abonyegament per tallant és: 

1
,

··

M

b
Rdb

tdV
γ

τ
=   (Eq. 3.47) 

Sent 
3
y

b

f
=τ  si 8,0≤wλ   (Eq. 3.48) 

 ( )( )8,0625,01·
3

−⋅−= w
y

b

f
λτ  si 2,18,0 ≤≤ wλ   (Eq. 3.49) 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

w

y
b

f
λ

τ 9,0·
3

 si wλ≤2,1   (Eq. 3.50) 

On 
τ

ε
λ

k
td

w
··4,37

/
=   (Eq. 3.52) 

3.6.2.2.2.3 Càrregues concentrades 

No és necessari comprovar la resistència de l’ànima enfront a una càrrega aplicada en l’ala si es 
posen rigiditzadors (que compleixin les condicions de l’apartat anterior) per a suportar una 
compressió igual a la força aplicada. 

3.6.2.2.2.4 Interacció flexió-compressió 

La comprovació de la interacció de la flexió i la compressió és: 

1
·

··
··

·
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χχ

  (Eq. 3.53) 
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On χy, χz són els coeficients de vinclament 

χLT és el coeficient de vinclament lateral, es pren igual a 1 en peces no susceptibles a 
vinclament per torsió 

eN,y, eN,z són zero per a peces classe 1, 2 i 3 

 cm depèn de la forma de la llei de moments 

 els coeficients  Wy, Wz i α es prenen de la taula: 

 

Classe A* Wy Wz αy αz eN,y eN,z 

1 A Wpl,y Wpl,z 0,6 0,6 0 0 

2 A Wpl,y Wpl,z 0,6 0,6 0 0 

3 A Wel,y Wel,z 0,8 1 0 0 

4 Aeff Wel,y Wel,z 0,8 1 
Segons peça 

i tensions 
Segons peça i 

tensions 

Taula 3.17 Termes de comprovació, segons pitjor classe de secció en la peça 

3.6.2.2.3 Compressió de barres 

La capacitat a vinclament en totes les possibles direccions de flexió d’una barra de secció 
constant sotmesa a un axil constant: 

Nb,Rd = χ · A · fyd  (Eq. 3.53) 

On χ és el coeficient de vinclament, el seu valor es pot obtenir en els epígrafs següents en 
funció de l’esveltesa. 

 A és l’àrea de la secció transversal en classes 1, 2 i 3, o àrea eficaç Aeff en seccions 
classe 4 

 
1M

y
yd

f
f

γ
= , és la resistència de càlcul de l’acer  (Eq. 3.54) 

Per obtenir el coeficient χ s’ha de calcular l’esveltesa reduïda λ  i obtenir la corba de vinclament 
que correspon a l’acer: 
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cr

y

N
fA·

=λ   (Eq. 3.55) 

Sent IE
L

N
k

cr ··
2

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

π
, l’axil crític a vinclament  (Eq. 3.56) 

On I és el moment d’inèrcia de la secció per flexió en el pla considerat. 

Lk és la longitud de vinclament de la peça, equivalent a la distància entre punts d’inflexió 
de la deformació de vinclament que la tingui major. Per els casos canònics es defineix en 
la taula següent i la resta de casos es defineixen en l’apartat 6.3.2 del DB SE-A [1]: 

 

Condicions 
d’extrem 

biarticulada biencastada 
encastada 
articulada 

biencastada 
desplaçable 

en 
mènsula 

Longitud Lk 1,0·L 0,5·L 0,7·L 1,0·L 2,0·L 

Taula 3.18 Longitud de vinclament de barres canòniques 

Per obtenir la corba de vinclament s’obté de la següent taula: 

 

Tipus de secció Eix de vinclament y z 

h/b > 1,2 t ≤ 40 mm a b 

40 mm < t ≤ 100 mm b c 

h/b ≤ 1,2 t ≤ 100 mm b c 

Perfils laminats en I 

 

t > 100 mm d d 

Tubs de xapa simples o agrupats 

 

 

 

Conformats en calent  

 

a 

 

a 



Pág. 52  Memòria 

 

Taula 3.19 Corba de vinlament en funció de la secció transversal de l’acer S275 

 

A partir de la corba de vinclament i de l’esveltesa reduïda λ , s’obté el coeficient de vinclament 
χ: 

 

Fig. 3.7 Corbes de vinclament 

 

3.7. Verificació dels estats límits de servei 

3.7.1. Acer laminat 

3.7.1.1 Fletxes 

L’article 4.3.3.1 del DB SE [5] admet que l’estructura d’una coberta és suficientment rígida si per 
a qualsevol dels seus elements i considerant exclusivament les deformacions que es 
produeixen a partir de la seva posada en obra, la fletxa relativa és menor que 1/300, atenent a 
la integritat dels elements constructius, a l’aparença de l’obra i per a qualsevol combinació 
d’accions característiques, de curta durada o quasi-permanents. 

3.7.1.2 Desplaçaments horitzontals 

L’article 4.3.3.2 del DB SE [5] admet que l’estructura global té suficient rigidesa lateral si el 
desplom és menor que els següents valors, en funció del criteri considerat: 

Esveltesa reduïda λ  

C
oe

fic
ie

nt
 d

e 
vi

nc
la

m
en

t χ
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Atenent a la integritat dels elements constructius i per a qualsevol combinació d’accions 
característiques: 

- 1/500 de l’alçada total de l’edifici com a desplom total 

Atenent a l’aparença de l’obra i per a les combinacions d’accions quasi-permanents. 

- 1/250 en tots els desploms relatius 
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4. Procés constructiu 

4.1. Fonamentació i solera 

En primera instància per poder fonamentar s’ha de fer el procés d’explanació. En tot el terreny 
es rebaixarà 0,40 metres, els corresponents a llosa repartidora d’esforços i/o la solera i el 
formigó de neteja. En les zones on hi haurà els nuclis de pilars es perforarà el terreny, s’extraurà 
la terra, es formigonaran els pilons i es col·loca l’armadura. On s’emplaçarà la solera es 
rebaixarà 0,30 metres addicionals a reblir de tot-u artificial. 

Un cop definides les plataformes de treball, es podrà reblir la zona de solera de tot-u. En la zona 
dels nuclis s’excavaran els enceps, escapçant els pilons i deixant a l’aire l’armadura. 
Seguidament s’excavaran les bigues centradores 0,4 m.  

Havent deixat preparats tots els forats pertinents, s’operarà a formigonar totes les superfícies 
amb 10 cm de formigó de neteja. Tan bon punt estigui col·locat el formigó s’operarà a col·locar 
l’armadura dels enceps, bigues centradores i llosa repartidora i/o solera, en aquest ordre 
respectivament. Ressaltant que la solera s’hauran de col·locar els passadors que connecten les 
tires de 5 metres de profunditat cada 0,60 metres i tallar la solera en les juntes de retracció. 
Finalment es podrà formigonar tota la superfície del solar. 

4.2. Estructura metàl·lica 

El procés constructiu de  l’estructura metàl·lica1 es basarà en tres punts ben diferenciats: 

- Muntatge dels pilars 

- Muntatge de les gelosies 

- Muntatge de les estructures auxiliars 

                                                 

 

 

1 Tota les peces metàl·liques en el procés de muntatge aniran pintades de color blanc per evitar 
problemes de tensions i deformacions inicials degudes a les dilatacions. 
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4.2.1. Pilars 

Els pilars de les torres es col·locaran en obra individualment. Els quals vindran muntats de taller 
d’una sola peça en tota la seva envergadura, tenint sortits uns monyons, els quals corresponen 
a les diagonals i muntants que els hi arriben. Les limitacions de les dimensions d’aquests 
vindran predefinides pel transport, una gòndola de capacitat màxima de 30 metres de llargada i 
4 metres d’amplada. Podent transportar tots els pilars sense cap problema, degut a que l’alçada 
màxima dels pilars és aproximadament de 22 metres i limitant els monyons sortints a 3 metres 
en total respecte l’eix del pilar. 

Tan bon punt siguin collats els pilars en les seves bases es procedirà a lligar-los amb les 
diagonals i muntants de tal forma que quedi un nucli de pilars. Finalment, es procedirà a 
col·locar els tirants de les torres. Es repetirà el procés en totes les torres. 

4.2.2. Gelosia 

La gelosia vindrà transportada en peces que segueixen la vertical dels muntants quedant sortits 
els monyons corresponents als cordons, diagonals i la corretja d’unió a la seva gelosia bessona.  

A terra s’uniran les peces verticals al seu bessó i a tres parelles més de peces verticals unides 
al seu bessó formant un paral·lelepípede. Seguidament es col·locaran els tirants, abans de 
procedir al gruat del paral·lelepípede. Aquest s’elevarà i s’unirà als pilars, quedant apuntalat 
l’extrem que queda en voladís. Aquesta tasca es farà a la vegada en la torre que queda 
simètrica respecte l’eix longitudinal de l’hangar.  

Es procedirà altre cop, a formar un paral·lelepípede amb vuit peces verticals, es col·locaran els 
tirants, es gruarà, s’apuntalarà l’extrem en voladís i d’igual forma es muntarà el seu simètric. Les 
gelosies que es construeixen simètricament quedaran a 10 metres una de l’altra i 
convenientment apuntalades. Seguidament es gruarà la peça que fa d’articulació en una banda, 
després s’encaixarà la simètrica i es passarà el passador que fa d’articulació. Per evitar la 
sortida del passador i poder soldar convenientment els perfils que arriben on es troba, es 
soldaran en cadascuna de les bandes xapes metàl·liques. Es procedirà a desapuntalar 
cadascun dels pòrtics, després d’haver col·locat el passador, ja que el pòrtic ja serà autoportant. 

De forma anàloga, es construiran els pòrtics extrems construint el paral·lelepípede amb 12 
peces verticals en comptes de quatre, però el procés constructiu serà el mateix. 

4.2.3. Bigues contravent i corretges façana 

Es procedirà a col·locar els pilars corresponents a les bigues contravent entre els pòrtics. Tan 
bon punt siguin collats a la seva placa base se li cargolaran les corretges de façana que van 
entre pòrtic i pilar. Seguidament s’unirà al pilar la biga contravent que a la vegada anirà collada 
a la fila següent de pilars. 
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Posteriorment es procedirà a col·locar les corretges de façana tant en els laterals com en la  part 
frontal. 

4.2.4. Estructura de coberta 

L’estructura de coberta, composada per bigues Warren en la direcció longitudinal que suporten 
corretges en la direcció tranversal, es muntarà amb les bigues ja soldades de taller, collant-les a 
les gelosies. Posteriorment, es recolzaran les corretges sobre les Warren i es lligaran en cada 
extrem amb un saió. 

4.2.5. Tancament posterior 

El tancament posterior, composat per gelosies que actuen com pilars i corretges de façana, es 
muntarà amb els pilars ja muntats de taller en tota la seva magnitud, se li soldaran les parts 
restants del colís prèviament col·locat en la gelosia per tal d’immobilitzar els pilars i 
posteriorment s’uniran les corretges. 
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5. Estudi econòmic 

En l’annex D s’adjunta l’estat d’amidaments i el pressupost de l’execució material de l’estructura 
generats amb el programa TCQ 2000. 

A continuació es detalla el pressupost d’execució per contracte. 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL      10.347.641,11 

13,00 % Despeses Generals sobre 10.347.641,11      1.345.193,34 

6,00 % Benefici Industrial sobre 10.347.641,11         620.858,47 

        Subtotal 12.313.692,92 

16,00% IVA sobre 12.313.692,92        1.970.190,87 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE    € 14.283.883,79 

 

Aquest pressupost d’execució per contracte ascendeix a CATORZE MILIONS DOS-CENTS 
VUITANTA-TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA-TRES AMB SETANTA-NOU. 

 

Pel que fa als honoraris d’enginyeria i delineació del projecte es considera oportú, degut a 
l’envergadura del projecte, rebre un percentatge en funció del cost del projecte d’estructura, 
corresponent al 1% del cost total del pressupost.  

Els honoraris corresponents a l’enginyeria i delineació del projecte d’estructura ascendeixen a 
CENT QUARANTA-DOS MIL VUIT-CENTS TRENTA-VUIT AMB VUITANTA-QUATRE. 
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6. Impacte ambiental 

6.1. Introducció 

El sector de la construcció és un dels sectors que genera major impacte ambiental. Els edificis 
consumeixen entre el 20 i el 50% de recursos naturals i contribueixen en gran part a l’augment 
de les emissions i la contaminació, tant durant el procés constructiu com al llarg de la seva vida 
útil, a part de produir un gran impacte visual segons en quines zones, com és el present 
projecte situat al costat de la Reserva Natural del Delta del Llobregat. Tanmateix és inevitable 
construir un projecte com aquest a curt o llarg termini, degut al gran desenvolupament 
socioeconòmic de Catalunya, i concretament de l’aeroport d’El Prat, no obstant això, s’hauria de 
construir de la forma més sostenible possible seguint criteris d’adaptació i respecte a l’entorn i 
estalvi de recursos i energia.  

La magnitud de l’edifici té un clar impacte visual, que no pot ser reduït degut a les necessitats 
que ha de cobrir. Per altra banda, es pot reduir el consum energètic de l’edifici implantant 
tancaments que puguin ser respectuosos amb el medi ambient, que aprofitin la llum natural o 
instal·lacions que tinguin baix consum, però les solucions d’instal·lacions o de tancaments no 
són objectiu del present projecte. 

El present projecte, considera els efectes ambientals que es poden ocasionar en els processos 
productius dels materials de l’obra, que són els que realment creen més impacte. Per altra 
banda altres aspectes relacionats en la gestió de residus d’obra queden reflectits en l’annex E, 
el plec de condicions.  

6.2. Materials i el seu impacte 

S’ha de tenir en compte que per a cada m2 d’edificació s’utilitzen multitud de matèries primeres, 
les quals suposen una quantitat considerable d’emissions en la producció d’aquestes i de 
consum energètic. En el present estudi d’impacte s’ha considerat aquells factors que són 
considerables en la construcció de l’hangar, el formigó i l’acer. 

6.2.1. Impacte ambiental del formigó 

Gairebé no existeix bibliografia que desglossi i quantifiqui les emissions del formigó de forma 
científica. Existeixen inventaris de cicle de vida per molts productes industrials àmpliament 
utilitzats, però d’aquests molt pocs corresponen a productes relacionats amb la construcció, 
incloent el ciment. Les anàlisi d’inventari comparatives no són factibles sovint degut a la falta de 
homogeneïtat en el format i tractament de les dades, en la identificació dels límits del sistema o 
la falta de claredat sobre els mètodes analítics fets servir o la validesa geogràfica. 
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Fins a la data, només països avançats en el camp dels anàlisi de cicle de vida han proporcionat 
inventaris del ciment. Això obliga a haver de confiar en inventaris per altres països. La 
disponibilitat de les dades és escassa, bastant limitada per polítiques de bases de dades 
d’accés restringit exercides amb freqüència. 

En aquesta situació, ha estat necessari l’adaptació de les dades més formals disponibles. Així 
doncs, la taula 6.1 elaborada a partir de dades de T. Häkkinen i S. Vares l’any 1998, mostra el 
perfil mediambiental d’un formigó de classificació desconeguda i estableix una guia sobre la 
proporció entre les quantitats involucrades d’un material i altre. A partir de les quanties extretes 
(22.944 t de formigó) es pot quantificar el consum d’energia, matèries primes i emissions. 

 

Energia 

Fuel fòssil 0,93 MJ/kg producte 21,34 TJ 

Electricitat 0,20 MJ/kg producte 4,59 TJ 

Matèries primes 

Calcària 170 g/kg producte 3.900 t 

Altres productes minerals 850 g/kg producte 19.502 t 

Aigua 80 g/kg producte 1.835 t 

Emissions 

Diòxid de carboni (CO2) 120 g/kg producte 2.753 t 

Òxid de nitrogen (NOx) 0,55 g/kg producte 13 t 

Òxid de sofre (SO2) 0,14 g/kg producte 3 t 

Metà (CH4) 0,13 g/kg producte 3 t 

Components orgànics volàtils (COVtot) 0,18 g/kg producte 4 t 

Pols 0,023 g/kg producte 528 kg 

Metalls pesats (Cr, As, Cd, Hg, Tl, Pb) 2·10-5 g/kg producte 459 kg 

Taula 6.1 Perfil mediambiental del formigó 

A continuació, la taula 6.2 elaborada pels autors T. Häkkinen i S. Vares l’any 1998 indica els 
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percentatges d’energia i emissions més rellevants (CO2, NOx i metalls pesats) que introdueix 
cada etapa del cicle de vida del formigó. Les dades percentuals referents al ciment contemplen 
l’obtenció de matèries primes, el seu transport i la producció de ciment. 

 

 Fuel fòssil i 
electricitat 

Emissions 
de CO2 

Emissions 
de NOx 

Emissions de 
metalls pesats 

Ciment 69% 83% 71% 88% 

Àrids 3% 1% 1% 1% 

Transport de 
matèries primes 

5% 3% 8% < 1% 

Producció de 
formigó 

16% 8% 5% 10% 

Transport del 
producte 

7% 5% 15% < 1% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Taula 6.2 Emissions i energia en el cicle de vida del formigó 

En la taula anterior s’aprecia clarament que el ciment és el principal contaminant. Aquest 
representa més del 70% de les emissions i energia usada en la fabricació del formigó degut a 
les altes temperatures necessàries per a la seva producció i per a la descomposició del 
carbonat càlcic. Així doncs, la quantitat total d’efectes ambientals produïts pel formigó depèn en 
gran part del seu contingut de ciment. Aquest contingut es troba habitualment en percentatges 
del 10 i el 15% en pes. 

El contingut mínim de ciment del formigó ve determinat per l’ambient d’exposició al que es veurà 
sotmesa l’estructura al llarg de la vida útil.  

El ciment representa el 83% de les emissions de CO2, el que suposa un total d’emissions de 
CO2 de 141 g de CO2 per cada kg de formigó. 

6.2.2. Impacte ambiental de l’acer 

Per cada tona de bloc d’acer fabricat es generen: 145 kg d’escòria, 230 kg d’escòria granulada, 
aproximadament 150.000 litres d’aigua residual i al voltant de 2 tones d’emissions gasoses: 
incloent diòxid de carboni, òxids sulfurosos i òxids de nitrogen (veure taula 6.3), a la dreta de la 
taula es poden observar l’efecte de l’acer sense considerar el procés de fabricació: 
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Energia 0,93 MJ/kg producte 5,02 TJ 

Matèries primes 

Ganga de ferro 1500 kg/tona producte 8.100 t 

Pedra calcària 225 kg/tona producte 1.215 t 

Carbó (en forma de coc) 750 kg/tona producte 4.050 t 

Emissions 

Escòria 145 kg/tona producte 783 t 

Escòria granulada 230 kg/tona producte 1.242 t 

Aigua 150.000 litre/tona producte 810.094 m3 

Diòxid de carboni (CO2) 1,95 tona/tona producte 10.531 t 

Òxid de nitrogen (NOx) 3 kg/tona producte 16 t 

Òxid de sofre (SO2) 4 kg/tona producte 21 t 

Metà (CH4) 626 g/tona producte 3 t 

Components orgànics volàtils (COVtot) 234 g/tona producte 1 t 

Pols 15 kg/tona producte 81 t 

Metalls pesats (Cr, As, Cd, Hg, Tl, Pb) 37 g/tona producte 200 kg 

Taula 6.3 Perfil mediambiental de l’acer 

6.3. Mesures d’actuació: recuperació, reutilització i reciclatge 

És important estudiar les possibilitats de cada material constructiu per millorar el seu impacte 
ambiental a través del reciclatge. Especialment tenint en compte la limitació d’oportunitats per a 
dipositar els residus i la creixent necessitat de preservar els recursos naturals. 

Segons dades del II PNRCD [11] per al període 2007-2015 reflecteixen la situació de residus a 
Espanya: 
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- El volum de residus de construcció i demolició oscil·la entre els 2 i 3 kg per habitant i 
dia (taxa superior a la d’escombraries domiciliària). 

- El percentatge d’aquest tipus de residus que actualment són reutilitzats o reciclats a 
Espanya és Inferior al 5%, molt lluny de països com Holanda (90%), Bèlgica (87%), 
Dinamarca (81%) o el Regne Unit (45%). 

- El II PNRCD [11] es fixa com a objectiu una taxa de reutilització del 40% a partir del 
2011. 

- Les administracions públiques fomenten i incentiven la creació de infraestructures de 
reciclatge per part de la iniciativa privada des del 2001. 

- El cost de l’adequada gestió dels residus de construcció i demolició haurà de ser 
assumit pels productors dels mateixos, devén articular-se els instruments legals que 
possibilitin el seu compliment. 

Així doncs, la possibilitat de reciclat estimada dels residus de construcció és al voltant del 90%, 
per altra banda, només un 5% és reciclat. Amb un percentatge tan petit, però amb tant marge 
de superació, es fa necessari estudiar com cada material pot ser reciclat i convertir-se així en 
més eficient energèticament. 

6.3.1. Reciclatge i reutilització del formigó 

Espanya genera anualment 38,5 milions de tones de residus de la construcció, segons dades 
de Cemex de l’any 2006. S’estima que la contribució del formigó als residus de construcció i 
demolició és el 53% en volum i del 67% en pes. Aquesta enorme contribució dels residus sòlids 
subratlla la necessitat  de dissenyar estratègies de gestió de residus i de reciclat. 

El formigó és un dels materials més utilitzats, tanmateix, existeixen pocs estudis sobre el seu 
reciclatge. Alguns experts expliquen que el material petri, pedres i sorra, que s’utilitza per la 
seva elaboració és de gran abundància en els rius espanyols, per tant, la necessitat d’utilitzar 
els residus del material no queda reflectit a simple a vista. Tot i així, les conseqüències del seu 
ús indiscriminat són clares, havent-hi gran abundància d’àrids, aquest recurs no és renovable a 
curt o mig termini. Per altra banda, la seva extracció produeix impactes ambientals com canvi de 
paisatge i en la forma de la llera del riu. 

La composició o textura del formigó permet que sigui remolt amb relativa facilitat i preparat per 
la seva aplicació en àrees similars. El compost és generalment matxucat en àrids per nou 
formigó o usat com material de reomplert de terraplens. 

Reutilitzar els enderrocs de la construcció que actualment s’aboquen a abocadors li suposaria a 
Espanya un estalvi anual de 7,7 milions de tones de pedres, mitigaria l’impacte ambiental que 
suposa extreure-les de canteres i no tindria cap efecte en la resistència dels edificis. 
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Avui en dia a Espanya només es permet l’ús de formigó reciclat amb reomplert en substrat de 
carreteres. En l’actualitat el Ministeri de Foment està treballant en l’elaboració de normes 
específiques que regulen la utilització d’aquests enderrocs de la construcció tant en el camp de 
la vialitat com en la fabricació de formigons. Aquesta normativa només permetrà utilitzar fins un 
màxim de 20% d’àrid reciclat, tanmateix, hi ha estudis que demostren que inclús amb el 30%, 
sense disminuir ni la duresa ni la resistència del formigó. 

Per fabricar aquest formigó reciclat s’utilitzarà runa procedent del formigó estructural, triturat i 
processat en una planta de reciclatge, i convertir-lo en un nou producte granulat reciclat. 

A Espanya l’any 2003 es va reciclar un 10% del total dels residus procedents de la construcció i 
enderroc, que es van reutilitzar com material per reomplert i subbase de carreteres. Dels 451 
milions de tones d’àrid que s’extreuen anualment en el territori espanyol, el 65% es destina a la 
fabricació de formigó i asfalt, segons Cemex el 2006. L’objectiu es arribar al nivell d’Alemanya i 
Holanda, on ja es reutilitza el 90% del formigó. 

6.3.2. Reciclatge i reutilització de l’acer 

En aquest apartat es centra en el tractament dels residus de construcció, en les opcions de 
reciclat possibles i en la seva inclusió de cicle de vida. 

Al ser un material d’alta intensitat energètica, l’acer té un alt potencial per a ser reciclat. L’acer, 
es pot reciclar tècnicament un nombre indefinit de vegades, gairebé sense degradació en la 
qualitat. 

Encara així, l’oxidació redueix la quantitat de material no oxidat. Mentre que pràcticament el 
100% dels residus d’acer podrien ser reintroduïts en la indústria, el percentatge d’acer que pot 
ser reciclat s’estima que és del 46%. Considerant la relativa facilitat amb la que l’acer pot ser 
reciclat i els avantatges obtinguts quan s’utilitza acer reciclat (requereix quatre vegades més 
energia produir acer mineral verge que reciclar-lo), resulta clar que hi ha moltes possibilitats de 
millora. Les propietats metàl·liques de l’acer són avantatjoses ja que permeten que la separació 
de l’acer sigui físicament viable tant en fluxos de desfet com en plantes de construcció o 
demolició usant imans per separar el metall de la resta de residus. La naturalesa magnètica dels 
materials fèrrics facilita la separació i manipulació durant el reciclat. 

A més a més, l’escòria generada en el procés de producció de l’acer, també pot ser reciclada, i 
es fa servir actualment com substitut de ciment o àrids en la construcció de carreteres i murs. 
Aquesta utilització és enormement beneficiosa degut, per una banda, a la significativa reducció 
en l’emissió de diòxid de carboni que d’altra forma seria generat degut a la calcinació del 
mineral calcari, i per altra banda, a la reducció d’escòria residual. S’estima que la creació d’una 
tona d’escòria (durant la producció de 3,5 tones de metall fos) estalvia entre 3 i 5 GJ d’energia i 
pot evitar la cocció de 1000 kg de calcària, que té el potencial de generar entre 900 i 1200 kg de 
diòxid de carboni, segons els autors T. Emi i S. Seetharaman l’any 2000. 
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Conclusions 

Es pot concluir que després d’haver realitzat el projecte, salvar una llum de 90 metres no és 
tasca fàcil, tanmateix els efectes externs a l’estructura, com són principalment el vent, i 
eventualment els efectes tèrmics, són qui predomina en el procés de disseny i dimensionat 
d’una estructura lleugera com aquesta. El fet de que totes les dimensions fossin superlatives, 
tan en geometria con en massa, en la mateixa magnitud s’han trobat solucions. Bàsicament la 
solució trobada ha estat marcada per les deformacions admissibles i les solucions constructives 
que no pas per la resistència dels elements que formen l’estructura. El fet de dimensionar 
l’estructura a fletxes i desploms ha portat ha incrementar el pes de l’estructura, que 
implícitament ha fet que augmenti el cost de l’estructura. 

Per altra banda, subratllar, que el fet de que una geometria pugui ser més atractiva respecte 
una altra, pot portar a grans problemes pel consultor d’estructures, és a dir, buscar medis d’unió, 
solucions pels tancaments, i altres aspectes no tan evidents que poden portar a buscar 
solucions costoses, o si més no, de difícil muntatge, però que sempre s’ha intentat buscar la 
solució més òptima. 

Cal destacar, que a vegades les normatives busquen tan la perfecció, que mètodes menys 
laboriosos, pràctics o aproximats poden ser igualment eficients. Tanmateix, cal anar en compte 
al utilitzar-los i contrastar-los amb l’experiència d’altres qui els puguin haver utilitzat, o bé, fent 
comparativa un mateix entre ambdós mètodes. 

En resum, el resultat del projecte es pot dir que és satisfactori, ja que el principal objectiu del 
projecte s’ha vist complert: dissenyar i dimensionar un gran hangar per l’Airbus A380. Però que 
després de finalitzar-lo si s’hagués d’iniciar de nou, es plantejarien alguns aspectes de forma 
diferent que no s’han pogut observar fins haver finalitzat el projecte per poder tenir una visió 
més global. 
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