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RESUM 

En el present annex es faran els càlculs de les càrregues que afecten al global de 

l’estructura, tant de la nau industrial com de l’edifici d’oficines, degudes a l’acció del vent 

i que es consideren quan s’estudia la totalitat de l’estructura i no només un pòrtic 

d’aquesta. També es duran a terme les comprovacions pertinents en quan a resistència, 

vinclament i deformacions de les dues estructures en tres dimensions. Es tracta doncs de 

verificar que els estudis realitzats en dues dimensions, estudiant un sol pòrtic de 

l’estructura, són fiables i extrapolables per un anàlisi en 3D. 

Per altra banda, també s’estudiarà el sistema d’evacuació d’aigües pluvials per la nau i 

per l’edifici d’oficines. 

Per últim, s’explicaran les característiques de la solera de les dues estructures. 
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L.1  GLOSSARI 

β :  angle d’incidència de l’acció del vent sobre l’estructura 

wQ :  valor de l’acció del vent per metre quadrat 

w :  referent al vent (subíndex) 

bQ :  pressió dinàmica del vent per unitat de superfície 

eC :  coeficient d’exposició 

pC .  coeficient de pressió 

peC :  coeficient de pressió exterior 

h :  altura relativa o global màxima de l’estructura considerada 

, , , , , , , ,A B C D E F G H I : diferents zones de l’estructura que classifica el CTE i a 

cadascuna d’elles li correspon un valor de coeficient de pressió 

iA :  àrea d’incidència del vent, on , , , , , , , ,i A B C D E F G H I=  

wq :  valor de la càrrega del vent uniformement repartida per metre lineal 

d :  distància de l’estructura estudiada i depèn de la direcció d’on bufa el vent 

b :  distància de l’estructura estudiada i depèn de la direcció d’on bufa el vent 

e :  paràmetre auxiliar que especifica el CTE 

l :  longitud de l’element estudiat entre dos suports consecutius 

µ :  coeficient de fricció 

friccióF :  força de fricció sobre l’estructura 
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xD :  desplaçament horitzontal de l’estructura en la direcció x 

yD :  desplaçament vertical o fletxa de l’estructura  

zD :  desplaçament horitzontal de l’estructura en la direcció z 

f :  factor de correcció que depèn de la intensitat pluviomètrica 

i :  intensitat pluviomètrica o precipitació màxima d’una zona geogràfica 

Sup :  superfície o àrea estudiada 

_canaló semicircularA : àrea de la secció transversal del canaló de secció semicircular 

_canaló quadrangularA : àrea de la secció transversal del canaló de secció quadrangular 

r :  radi del canaló de secció semicircular 

pilarh :  altura màxima de la secció transversal del pilar 

_placa testat : gruix de la placa testa 

rodonsA : àrea de la secció transversal del nombre total de rodons que es tenen 

φ :  diàmetre del rodó  
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L.2  INTRODUCCIÓ 

Tal i com s’ha pogut veure en la memòria del present projecte, tots els càlculs, tant de 

l’estructura de la nau industrial com de l’edifici d’oficines, s’han realitzat en dos 

dimensions amb el suport del programa Power Frame©. Els càlculs s’han realitzat 

estudiant un pòrtic central qualsevol, i els resultats obtinguts s’han extrapolat a un càlcul 

en tres dimensions, confiant que es continuarien complint totes les verificacions. És per 

això que, arribats a aquest punt, és necessari efectuar un estudi en tres dimensions per 

tal de comprovar que l’estructura (tant de la nau industrial com de l’edifici d’oficines) és 

correcta i suporta totes les càrregues que té aplicades. A més a més, aquest estudi 

contempla un conjunt de càrregues que actuen sobre el global de l’estructura 

(provocades pel vent) i que en un estudi en dues dimensions no es poden modelar. Així 

doncs, es tracta d’un estudi més complert i que corrobora els resultats obtinguts 

anteriorment. 

Les càrregues que no s’han considerat en els estudis en dues dimensions són aquelles 

pressions i/o succions en les façanes frontals, tant de la nau industrial com l’edifici 

d’oficines, causades per un vent longitudinal que actua sobre aquestes. A més a més, 

l’acció del vent (tant el vent transversal com el longitudinal) produeix una càrrega 

tangencial de fricció sobre la coberta de l’estructura estudiada que s’ha de tenir en 

compte. Un cop s’hagin calculat i modelat aquestes càrregues, es duran a terme les 

pertinents verificacions de resistència, vinclament i deformacions de l’estructura, 

dissenyant un model òptim dels arriostraments d’aquesta.  

Per altra banda, es realitzarà un estudi de la pluviometria que es té en la zona 

d’Agramunt segons el CTE, i en funció d’aquesta, es dissenyarà un sistema exterior 

d’evacuació de les aigües pluvials.  

Per últim, s’explicarà breument com s’ha dissenyat i calculat el paviment de la solera tant 

de la nau industrial com de l’edifici d’oficines, amb el seu respectiu armat. 
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L.3  NAU INDUSTRIAL 

L.3.1  Càrregues sobre l’estructura 

L.3.1.1  Càrregues sobre la façana frontal i posterior 

Segons el CTE SE-AE (3.3.2), els edificis es comproven davant l’acció del vent en totes 

direccions, tot i que generalment és suficient considerar dues direccions qualsevol 

sensiblement ortogonals, on per a cada direcció s’ha de considerar l’actuació del vent en 

dos sentits. 

En l’Annex A del present projecte ja s’han determinat les càrregues de succió i/o pressió 

que afecten a un pòrtic entremig de la nau industrial provocades per l’acció del vent. Les 

direccions del vent estudiades han estat les d’un vent transversal i les d’un vent 

longitudinal a la nau amb un valor de 10ºβ = ±  (ja que la normativa diu que s’ha 

d’estudiar l’acció del vent en dos sentits). Així doncs, només resta determinar la càrrega 

de pressió i/o succió per metre quadrat que actua sobre els pòrtics extrems de la nau (el 

frontal i el posterior), on aquests estan arriostrats en les façanes laterals de la nau i en la 

coberta. 

Aquestes càrregues de pressió i/o succió són suportades principalment per uns elements 

anomenats hastials, que es col�loquen en el primer i últim pòrtic de l’estructura de la nau 

(i sobre els quals es fixen els tancaments laterals de l’estructura), i també pels 

arriostraments de coberta i de façana, també situats en el primer i últim pòrtic de la nau.  

Els hastials són perfils comercials que tenen la funció de rigiditzar el tancament frontal i 

posterior davant l’acció del vent que actua en la façana principal i posterior de la nau. El 

perfil seleccionat per aquests elements és un IPE 270, i s’han distribuït el més 

equidistants possible entre ells, de manera que entre un pilar extrem i un hastial hi ha 

2,20 metres, i entre dos hastials consecutius, hi ha 4,40 metres. Per tenir una idea més 

visual de tot el que s’acaba d’explicar, a continuació es mostra la Figura L.1. Esmentar 

també que la orientació dels hastials és diferent de l’orientació dels pilars, ja que els 

pilars tenen les ales paral�leles a la direcció longitudinal de l’estructura i els hastials 

tenen les ales paral�leles a la direcció transversal de la nau. Això és degut a què els 

hastials estan pensats per suportar el vent longitudinal (força en la direcció longitudinal) i 

per tant han d’estar orientats de manera que treballin segons l’eix de més inèrcia (Iy) en 

aquesta direcció. En canvi, els pilars suporten càrregues de vent el la direcció transversal 
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i també compressions que provoquen el vinclament dels pilars en el pla del pòrtic, així 

doncs s’han d’orientar també de manera que l’eix de més inèrcia (Iy) sigui en la direcció 

del possible vinclament. 

 

 

Tal i com s’aprecia el la Figura L.1 anterior s’ha optat per arriostrar el primer i l’últim 

pòrtic de la nau. Esmentar també que inicialment el sistema d’arriostrament escollit és a 

base de cables d’acer de 40 mm de diàmetre que, per ser cables, només treballen a 

tracció. Més endavant quan s’obtinguin els resultats de l’anàlisi de l’estructura amb el 

Power Frame© ja es veurà si és la millor opció o no. 

Llavors, segons el CTE SE-AE (3.3.2), el valor de l’acció del vent per metre quadrat es 

determina segons l’Equació L.1 següent. 

2 2[ / ] [ / ]w b e pQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅                      (Eq.L.1) 

On: 

- Qb és la pressió dinàmica del vent. Aquest valor es determina segons el CTE SE-AE 

(Annex D). 

- Ce és el coeficient d’exposició. Aquest valor varia segons l’altura del punt a considerar, i 

es determina segons el CTE SE-AE (3.3.3). 

- Cp és el coeficient de pressió, i depèn de la forma i orientació de la superfície respecte 

el vent. Un valor positiu indica pressió i un valor negatiu indica succió. Aquest valor es 

determina segons el CTE SE-AE (3.3.5). 

Figura L.1: Representació de la nau industrial en 3D amb els hastials i els arriostraments 
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Cal esmentar que els paràmetres Qb i Ce ja han estat determinats en l’Annex A del 

present projecte, de manera que per no repetir càlculs, es convida al lector a consultar 

dit annex (pàg.14 i 15), així doncs, aquests dos valors són igual a 0,53 kN/m2 i 1,77 

respectivament. 

Per determinar el paràmetre Cp no es tenen en compte les obertures en la nau industrial 

(igual que s’ha fet en l’Annex A), ja que són mínimes i es considera que romanen 

tancades quan actua la força del vent. Per tant, el coeficient de pressió interior es 

menysprea i, de cara al càlcul de la càrrega de vent, només es té en compte el coeficient 

de pressió exterior, Cpe. Per determinar el valor d’aquest coeficient de pressió exterior, és 

necessari assimilar el model de la nau amb algun dels diferents casos que es troben en el 

CTE SE-AE (Annex D.3). En aquest cas, com que s’estudia l’acció d’un vent longitudinal 

sobre la façana frontal de la nau (parament vertical), el model a utilitzar correspon a la 

Figura L.2 següent, amb els corresponents valors de Cpe que es mostren en la Taula L.1. 

 

 

 

 
 

Figura L.2: Paraments verticals 
(Correspon a la Taula D.3 del CTE SE-AE) 

Taula L.1: Valors de Cpe 
(Correspon a la Taula D.3 del CTE SE-AE) 
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Primerament s’estudia la façana frontal de la nau industrial (primer pòrtic) i, segons la 

Figura L.2 anterior, aquesta s’assimila a la zona D. Així doncs, l’àrea que correspon a 

aquesta zona és de: 

[ ] [ ]2

DA m b m h m  = ⋅   

En aquest cas, b és igual a 44 m (amplada de la façana frontal) i h és igual a 10 m 

(alçada de la nau industrial), de manera que es té un valor de 2440DA m= .  

Per altra banda, la relació h/d és el quocient entre h que val 10 m, i el valor de d que és 

de 50 m (llargada de la nau industrial), per tant: 

10
0,20

50

h

d
= =  

Llavors, considerant que l’àrea d’influència s’assimila a la zona D, i amb aquests dos 

valors trobats de 2440DA m=  i  h/d=0,20, si es consulta la Taula L.1 anterior, s’obté que 

el coeficient de pressió exterior és igual a 0,70. 

Un cop trobat aquest coeficient, Cpe, ja es pot determinar el valor de l’acció del vent per 

metre quadrat segons l’Equació L.1 anterior. 

  2 2[ / ] [ / ]w b e pQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

 2 2[ / ] 0,53 1,77 0,70 0,65 /wQ kN m kN m= ⋅ ⋅ =   

A continuació, segons la distribució dels hastials al llarg de la façana principal, es 

determinen les càrregues uniformement repartides que provoca el vent longitudinal sobre 

aquests elements i sobre els pilars del pòrtic considerat. 

Com ja s’ha vist anteriorment, la distribució dels hastials s’ha fet de la manera més 

equidistant possible, de manera que es té: 

- Pilars extrems de la nau: els hi correspon una àrea tributària de 1,10 m (ja que 

la distància entre els pilars extrems i els hastials és de 2,20 m), així doncs: 

  
2

[ / ] 0,65 1,10 0,72 /w

kN
q kN m m kN m

m
= ⋅ =  
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- Pilar central de la nau: cobreix una àrea tributària de valor 2,20 m (ja que la 

distància entre el pilar central i els dos hastials contigus és de 2,20 m), així doncs: 

  
2

[ / ] 0,65 2,20 1,43 /w

kN
q kN m m kN m

m
= ⋅ =  

- Hastials centrals de la nau: cobreixen una àrea tributària de 4,40 m (ja que la 

separació entre els hastials centrals és de 4,40 m), per tant: 

  
2

[ / ] 0,65 4, 40 2,86 /w

kN
q kN m m kN m

m
= ⋅ =  

- Hastials extrems de la nau: tenen una àrea tributària de 3,30 m (2,20 m 

corresponent al costat de l’altre hastial contigu i 1,10 m corresponent al costat del 

pilar extrem), per tant: 

  
2

[ / ] 0,65 3,30 2,15 /w

kN
q kN m m kN m

m
= ⋅ =  

Per situar els elements que s’acaben d’esmentar i entendre les àrees tributàries 

corresponents, s’adjunta la Figura L.3. 

 

 

Un cop trobades les càrregues uniformement repartides que actuen perpendiculars als 

hastials i als pilars de la façana frontal de la nau, a continuació es determinen les 

mateixes forces però ara pels elements de la façana posterior de la nau. 

Segons la Figura L.2 anterior, el pòrtic posterior de la nau correspon a la zona E. El valor 

de l’àrea d’influència EA  és igual al producte de b per h, obtenint el mateix valor que en 

Figura L.3: Distribució dels hastials en la façana frontal i posterior de la nau 
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el pòrtic frontal, 440 m2. La relació h/d també és la mateixa que la obtinguda pel pòrtic 

principal, ja que els valors de b i h són exactament els mateixos Així doncs, s’obté un 

valor de h/d igual a 0,20. Llavors, amb totes aquestes dades i considerant la zona E, es 

consulta la Taula L.1 anterior, i s’obté un valor de Cpe igual a 0,30 negatiu. 

Per altra banda, el valor de Qb continua essent de 0,53 kN/m2 i el coeficient Ce també és 

igual a 1,77. Ja s’ha comentat anteriorment que aquests dos últims valors s’han 

determinat en l’Annex A (pàg. 14 i 15). Per tant, amb tots aquests valors, si s’aplica 

l’Equació L.1, s’obté un valor de: 

2 2[ / ] [ / ]w b e pQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

( ) 20,53 1,77 0,30 0,28 /wQ kN m= ⋅ ⋅ − = −  

El fet d’obtenir un valor negatiu indica que la façana posterior de la nau està sotmesa a 

una força de succió ocasionada pel vent longitudinal, que actua en l’estructura incidint 

sobre la façana principal. 

A continuació ja es poden determinar les càrregues uniformement repartides per metre 

lineal que afecten als hastials i als pilars de la façana posterior: 

- Pilars extrems de la nau: tenen una àrea tributària de 1,10 m, tenint així un 

valor de càrrega repartida igual a: 

  
2

[ / ] 0, 28 1,10 0,31 /w

kN
q kN m m kN m

m
= − ⋅ = −  

- Pilar central de la nau: cobreix una àrea tributària de valor 2,20 m, així doncs: 

  
2

[ / ] 0, 28 2, 20 0,62 /w

kN
q kN m m kN m

m
= − ⋅ = −  

 - Hastials centrals de la nau: cobreixen una àrea tributària de 4,40 m, tenint: 

  
2

[ / ] 0,28 4,40 1, 23 /w

kN
q kN m m kN m

m
= − ⋅ = −  

 - Hastials extrems de la nau: tenen una àrea tributària de 3,30 m, per tant: 
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2

[ / ] 0, 28 3,30 0,92 /w

kN
q kN m m kN m

m
= − ⋅ = −  

Per últim, només comentar que les càrregues lineals que s’acaben de calcular que tenen 

signe positiu, produeixen pressions sobre l’estructura (en aquest cas, sobre els hastials i 

els pilars), i les que són negatives, produeixen succions en aquesta. En la Figura L.6, 

adjuntada més endavant, es pot observar com aquest efecte ja s’ha tingut en compte a 

l’hora d’introduir aquestes càrregues en el programa informàtic.  

L.3.1.2 Càrregues sobre la coberta 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, l’acció del vent genera també unes forces 

tangencials paral�leles a la superfície de la nau, és a dir, sobre la coberta. Aquestes 

forces tangencials es calculen com el producte de la pressió exterior (QW) pel coeficient 

de fricció ( µ ) (Equació L.2). Aquest coeficient µ  depèn de la rugositat de la superfície 

estudiada i adopta un valor de 0,01 per superfícies llises, 0,02 per superfícies rugoses 

com ara el formigó, i 0,04 per superfícies nervades i/ó amb plecs. 

Recordar que sobre l’estructura de la nau poden actuar dos tipus de vents diferents: un 

vent longitudinal i un vent transversal, i cadascun d’ells generarà unes forces de fricció 

en la coberta que s’han de tenir en compte. Per tant, aquestes forces tangencials de 

fricció s’estudiaran per separat segons la direcció d’on bufi el vent. 

Un cop dit això, primerament s’estudiarà el valor de les forces de fricció ocasionades en 

la coberta de la nau per l’acció d’un vent longitudinal.  

Tal i com s’acaba d’explicar, el valor de la força de fricció tangencial a la coberta es 

determina com: 

2 2/ /fricció wF kN m Q kN mµ   = ⋅                         (Eq.L.2) 

En l’Annex J (corresponent als tancaments de l’estructura) es pot comprovar com la xapa 

utilitzada per la coberta de la nau correspon a un model nervat i amb plecs (ACL-39C) 

del fabricant ACIEROID. Aquestes xapes s’han disposat de manera que es pugui 

desaiguar fàcilment l’aigua de la pluja (els canals de la xapa queden paral�lels a la 

direcció transversal de la nau). Així doncs, en la direcció que actua el vent (direcció 

longitudinal a la nau), el valor de µ  és igual a 0,04, ja que el vent ha de superar les 

muntanyes i les valls de la xapa. 
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Per altra banda, el valor de la pressió QW que es té en la coberta de la nau es determina 

segons l’Equació L.1 presentada anteriorment, per tant, és necessari conèixer els valors 

de Qb, Ce i Cpe.  

Els paràmetres Qb, Ce ja s’han determinat en l’Annex A, i valen 0,53 kN/m2 i 1,77 

respectivament i per determinar el valor de Cpe és necessari assimilar l’estructura 

estudiada a algun model que presenta el CTE.  

Llavors, com que s’estudia la coberta un pòrtic central, i considerant que actua un vent 

longitudinal sobre l’estructura, el model que millor s’adapta és el que correspon a la 

Figura L.4, amb uns valors de Cpe adjuntats en la Taula L.2. 

 

 

 

 

Figura L.4: Coberta a dos aigües sota vent longitudinal 
(Correspon a la Taula D.6 (b) del CTE SE-AE) 

 

Taula L.2: Valors de Cpe per una coberta a dos aigües 
(Correspon a la Taula D.6 (b) del CTE SE-AE) 
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El valor de e es determina segons l’Equació L.3 següent: 

( ), 2e mín b h= ⋅               (Eq.L.3) 

On b en aquest cas és igual a 44 m i h és igual a 10 m. Per tant, es té: 

( ) ( )44,2 10 44,20 20e mín mín m= ⋅ = =  

Si e=20 m, e/10 és igual a 2 m, per tant, com que s’estudia un pòrtic central de la nau 

industrial, la zona F i G de la Figura L.4 ja queden descartades (perquè la separació entre 

dos pòrtics consecutius és de 5 m). Llavors, un pòrtic central està comprès en la zona H 

i/o I. 

Observant els valors de Cpe de la Taula L.2 (corresponents a una inclinació de la coberta 

igual a 5º), es pot comprovar que si un pòrtic central pertany a la zona H, aquest adopta 

valors de Cpe més grans que no pas si pertany a la zona I, per tant, li correspondran 

valors de pressió QW majors. Llavors, treballant de cara a la seguretat i considerant el cas 

més desfavorable, un pòrtic central de la nau es classifica com a zona H. 

Per determinar el valor de Cpe, és necessari determinar el valor de l’àrea d’influència AH. 

Llavors, observant la Figura L.4, el valor de AH per una vessant de la nau es determina 

com: 

2 2
H

e b
A = ⋅  

On e és igual a 20 m, tal i com s’acaba de calcular i b, en aquest cas, val 22 m (perquè 

en la Figura L.4 només s’hi representa una nau de pòrtic simple i no de pòrtic doble). Per 

tant, substituint tots aquests valors en l’expressió anterior, es té: 

220 22
110

2 2
HA m= ⋅ =  

Llavors, com que aquest valor de AH és superior a 10 m2 i la coberta de l’estructura té un 

pendent de 5º respecte l’horitzontal, si es consulta la Taula L.2 anterior, s’obté un valor 

de Cpe igual a 0,70 negatiu. 

Un cop trobat aquest coeficient, ja es pot determinar el valor de la pressió QW segons 

l’Equació L.1 anterior. 
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2 2[ / ] [ / ]w b e pQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

( ) 20,53 1,77 0,70 0,66 /wQ kN m= ⋅ ⋅ − = −  

De manera que si es multiplica aquest valor pel coeficient de fricció (igual a 0,04), s’obté 

una força de fricció de: 

( ) 20,04 0,66 0,03 /fricció wF Q kN mµ= ⋅ = ⋅ − = −  

Aquest valor representa una càrrega superficial que actua al llarg de tota la superfície de 

la coberta. Però, al tenir arriostrats el primer i últim pòrtic de la nau, es modelitzaran 

aquestes forces de fregament suposant que únicament les absorbeixen aquests dos 

pòrtics. Per tant, a l’hora de fer l’anàlisi de l’estructura en tres dimensions amb Power 

Frame©, s’aplicaran aquestes forces de fregament sobre el primer i l’últim pòrtic.  

Aquestes forces de fregament s’han modelitzat com a càrregues puntuals, que es 

calculen en funció de l’àrea tributària que cobreixen, i amb el punt d’aplicació coincident 

amb un punt on es tingui una corretja arriostrada o un pilar (extrem o central). S’adjunta 

la Figura L.5 en la que es poden observar els punts d’aplicació d’aquestes càrregues. 

A continuació es determina el valor de cadascuna d’aquestes forces puntuals que cal 

aplicar, tant en el primer com en l’últim pòrtic de la nau, en funció de l’àrea tributària 

que cobreixen, veure Figura L.5. 

 

 

Recordant que la separació entre dues corretges consecutives és de 2,208 m 

aproximadament i considerant que cada pòrtic (primer i últim) cobreix la meitat de la 

llargada de la nau (és a dir, 25 m), es té: 

- Força de fricció sobre els pilars extrems de la nau (1): 

  ,1 2
0,03 1,104 25 0,83fricció

kN
F m m kN

m
= − ⋅ ⋅ = −  

Figura L.5: Coberta de la nau industrial i punts d’aplicació de les càrregues puntuals que 
simulen el fregament  
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- Força de fricció sobre el hastials extrems (2): 

( ),2 2
0,03 2,208 1,104 25 2,48fricció

kN
F m m kN

m
= − ⋅ + ⋅ = −   

 - Força de fricció sobre els hastials centrals (3): 

( ),3 2
0,03 2, 208 2,208 25 3,31fricció

kN
F m m kN

m
= − ⋅ + ⋅ = −  

 - Força de fricció en el pilar central (4): 

( ),4 2
0,03 1,104 1,104 25 1,66fricció

kN
F m m kN

m
= − ⋅ + ⋅ = −  

A continuació s’adjunta una figura de l’estructura, Figura L.6, on s’hi representen els 

valors de les càrregues uniformement repartides que afecten als hastials i als pilars de la 

façana frontal i posterior, i també les càrregues puntuals de fricció sobre la coberta de la 

nau (al primer i últim pòrtic) quan actua un vent longitudinal sobre l’estructura. 

 

 

Una vegada s’han trobat les càrregues tangencials de fricció sobre la coberta degudes al 

vent longitudinal, es determinen les càrregues de fricció provocades per un vent 

transversal a l’estructura. 

Figura L.6: Estructura de la nau industrial amb les càrregues de façana i de coberta 
que provoca un vent longitudinal sobre l’estructura 
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Per determinar el valor d’aquestes càrregues s’aplica l’Equació L.2 presentada 

anteriorment. 

2 2/ /fricció wF kN m Q kN mµ   = ⋅     

El CTE distingeix diferents valors del coeficient µ  en funció de la rugositat de la 

superfície estudiada. Quan el vent actua en la direcció transversal, no es creu correcte 

treballar amb el mateix coeficient de fricció que s’ha utilitzat per la direcció longitudinal, 

ja que el nervat de la xapa pròpiament dit (muntanya i vall) es troba en la direcció 

longitudinal. Però, en la direcció transversal, el vent es troba amb uns canals i tampoc es 

pot considerar una superfície llisa, per tant, es treballarà amb un valor de µ  igual a 

0,02. Recordar que les xapes estan posades de manera que es pugui desaiguar l’aigua de 

la pluja amb comoditat, és a dir, els canals de la xapa són seguint la direcció transversal 

de la nau. 

Per altra banda, el valor de Qw es determina segons l’Equació L.1 anterior com: 

2 2[ / ] [ / ]w b e pQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

Els paràmetres Qb i Ce ja s’han determinats anteriorment i valen 0,53 kN/m2 i 1,77 

respectivament. El valor de Cp correspon al valor del coeficient de pressió exterior, ja 

que, tal i com s’ha comentat anteriorment, les possibles obertures de la nau es considera 

que romanen tancades quan actua el vent. 

Es recorda al lector que en l’Annex A s’ha obtingut dues possibles combinacions de 

càrrega, anomenades “Vent 1” i “Vent 2”, quan actua el vent transversal sobre la nau. 

Per altra banda, per aquesta situació en la que actua un vent transversal, el CTE 

presenta diferents valors de Cpe en funció del vessant de la coberta de la nau. Així doncs, 

per determinar el valor de la força de fricció, es treballarà amb un valor promig de Cpe 

segons les combinacions de càrrega que es té. Es vol comentar que els càlculs referents 

a les succions i/o pressions que es produeixen en la coberta de la nau per a l’acció d’un 

vent transversal ja s’han calculat en l’Annex A, de manera que, per no repetir informació, 

es parteix de les combinacions de càrrega ja determinades en l’Annex A. 

A continuació s’adjunten les dues possibles combinacions de càrrega de vent que es 

tenen quan actua el vent transversal. Observar que en les dues es tenen forces de succió 

sobre la coberta de la nau industrial. 
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En la Figura L.7 anterior es pot observar com per cada tram de coberta s’ha diferenciat el  

que és la zona G i la zona H segons el que estableix el CTE. A cadascuna d’aquestes 

zones li correspon un valor de Cpe diferent. Per més informació, es convida al lector a 

consultar l’Annex A. 

Concretament de l’Annex A s’extreu la taula que es presenta a continuació, la Taula L.3, 

on es poden observar els valors de Cpe en funció de la zona i la coberta que s’estudia per 

les dues possibles combinacions de càrrega de vent, “Vent 1” i “Vent 2”. 

Recordar que la numeració de les cobertes (1, 2, 3 i 4) correspon a cada vessant anant 

d’esquerra a dreta segons la Figures L.7 i L.8. 

 

 

 

Figura L.7: Estat de càrrega sobre la coberta provocat pel vent transversal, combinació “Vent 1” 

Figura L.8: Estat de càrrega sobre la coberta provocat pel vent transversal, combinació “Vent 2” 
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ZONA COBERTA 1 COBERTA 2 COBERTA 3 COBERTA 4 

-1,20 -1,20 

G 

0,00 

-1,20 

0,00 

-0,72 

-0,60 -0,60 

H 

0,00 

-0,80 

0,00 

-0,48 

 

Observant les dues figures anteriors, on es representen les dues combinacions de 

càrrega de vent transversal (“Vent 1” i “Vent 2”), es pot comprovar com la primera 

combinació és més desfavorable que la segona, ja que hi ha més zones sotmeses a 

succió. És per aquest motiu que es determinarà el valor de Cpe segons aquesta 

combinació, “Vent 1”. 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, el valor del coeficient Cpe es calcularà fent un 

promig dels diferents valors que es tenen d’aquest paràmetre al llarg de la coberta de la 

nau en la combinació “Vent 1”, ja que, en funció de la zona i del vessant, es tenen 

diferents valors de Cpe. Per tant, observant la Figura L.7 i els valors de la Taula L.3, 

aquest valor promig es calcula com: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1,20 0,60 4 1, 20 0,80 4 1,20 0,60 4 0,72 0,48 4
0,712

20
C
pe

− + − ⋅ + − + − ⋅ + − + − ⋅ + − + − ⋅
= = −  

Un cop s’ha trobat aquest paràmetre, ja es pot determinar la força de fricció que actua 

sobre la coberta deguda al vent transversal: 

20,53 1,77 ( 0,712) 0,67 /w b e pQ Q C C kN m= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ − = −  

 ( ) 20,02 0,67 0,01 /fricció wF Q kN mµ= ⋅ = ⋅ − = −  

Aquesta càrrega de fricció actua per metre quadrat de coberta. Llavors, si es multiplica 

aquest valor de càrrega per l’àrea tributària de coberta que cobreix cada pòrtic de 

l’estructura, s’obté el valor d’una càrrega tangencial uniformement repartida al llarg de 

cada pòrtic. En el cas dels dos pòrtics extrems el valor de l’àrea tributària és de 2,50 m i 

pels pòrtics centrals és de 5 m (separació entre pòrtics). Per tant: 

Taula L.3: Valors de Cpe en funció de la coberta sota l’acció d’un vent transversal 
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 , _ 2
0,01 2,50 0,025 /fricció pilars extrems

kN
F m kN m

m
= − ⋅ = −  

 , _ _ 2
0,01 5 0,05 /fricció pilars pòrtics centrals

kN
F m kN m

m
= − ⋅ = −  

Per tenir una idea més visual de la càrrega que s’acaba de determinar, a continuació 

s’adjunta la Figura L.9, corresponent a la força de fricció deguda al vent transversal. 

 

 

Cal comentar que el CTE (3.3.2(3)) especifica que en les superfícies a barlovent i 

sotavent (és a dir en les façanes, tant sota l’acció del vent transversal com longitudinal), 

no és necessari considerar l’acció del fregament si el seu valor no supera el 10% de la 

força perpendicular deguda a l’acció del vent. Tot i que no s’han adjuntat els resultats en 

el present annex, s’ha obtingut un valor menor al 10% (tant pel vent transversal com pel 

vent longitudinal), de manera que no es té en compte aquesta força sobre les façanes 

esmentades. 

Per últim, a part d’aquestes càrregues de vent longitudinal i transversal que s’acaben de 

calcular (que són les que afecten a tota l’estructura en general i no a cada pòrtic), en 

l’anàlisi de l’estructura amb tres dimensions també es contemplen les càrregues que 

s’han considerat ja en l’estudi en dos dimensions (i que afecten a cada pòrtic de 

l’estructura). A continuació es recorda, de manera resumida, aquestes càrregues que 

provenen de l’estudi en dos dimensions i que actuen sobre cada pòrtic: 

Figura L.9: Representació de les forces de fricció sobre la coberta sota l’acció del vent transversal  



24  Annex L 
 

 

 - Càrrega permanent de 1,25 kN/m 

 - Càrrega de pes propi (que la calcula de manera automàtica el programa) 

 - Càrrega de neu de valor 2,84 kN/m 

 - Càrrega de vent transversal “Vent 1” (consultar Annex A) 

 - Càrrega de vent transversal “Vent 2” (consultar Annex A) 

 - Càrrega de vent longitudinal “Vent 3” (consultar Annex A) 

L.3.2  Anàlisi de l’estructura 

En aquest capítol es faran les comprovacions pertinents en quan a resistència, estabilitat 

i deformacions de l’estructura en tres dimensions, per tal de verificar el que fixa la 

normativa (CTE) sota la sol�licitació de càrrega que es té. 

Un cop introduïdes totes les càrregues en el programa de càlcul (tant les que afecten a 

cadascun dels pòrtics com les que afecten al global de l’estructura, calculades 

anteriorment), es generen les diferents combinacions de càrrega, especificant aquelles 

accions que són incompatibles entre elles. En aquest cas, les accions que són 

incompatibles són l’actuació de dos vents alhora en diferent direcció i/o sentit, ja que es 

considera que el vent només pot bufar en una direcció i sentit en un moment determinat. 

Un cop generades les combinacions de càrrega (E.L.U i E.L.S), es procedeix a fer l’anàlisi 

de l’estructura. Tal i com s’ha fet en l’anàlisi pla de l’estructura, aquí també es duu a 

terme un anàlisi de primer ordre tenint en compte les imperfeccions globals en 

l’estructura. 

Cal comentar que les longituds de vinclament dels diferents elements de cada pòrtic són 

les mateixes que s’han determinat en l’anàlisi pla. Els únics elements nous en aquest 

anàlisi en tres dimensions són els hastials i les corretges, tant de façana com de coberta. 

La longitud de vinclament d’aquests elements depèn de com estiguin units amb la resta 

de l’estructura. 

Concretament, els hastials estan encastats al sòl per la part inferior i articulats per la part 

superior amb la resta de l’estructura, de manera que la seva longitud de vinclament en el 

pla correspon al 70% de la longitud física de l’element. Esmentar que “en el pla” fa 
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referència al vinclament de l’element segons l’eix y del propi perfil de l’hastial (recordar 

que els hastials estan orientats al revés que els pilars, és a dir, les ales dels hastials són 

paral�leles a la direcció transversal de la nau i l’ànima és paral�lela a la direcció 

longitudinal). La resta de longituds de vinclament dels hastials, com ara la de fora del 

pla, la de bolcada lateral (tant per z>0 com z<0) i la torsional, donada la disposició de 

les corretges al llarg de la façana, els hi correspon una longitud de vinclament igual al 

25% de la longitud física de l’hastial. Es recorda que en la façana principal i posterior es 

tenen cinc corretges de perfil Z que s’han distribuït uniformement de la millor manera 

possible, tenint una separació màxima entre dues corretges consecutives de 2,25 metres, 

és a dir, aproximadament una quarta part de la longitud total de l’hastial (d’aquí ve el 

25% de la longitud física de l’element). 

Pel que fa a les corretges de l’estructura, aquestes tenen una longitud de vinclament 

igual al la seva longitud física, tant en el pla, com fora del pla, com la de bolcada lateral i 

la torsional. A continuació s’adjunta un quadre resum de les longituds de vinclament de 

tots els elements de la nau, Taula L.4. 

 

L.VINCLAMENT 
DINTELL 

1 

DINTELL 

2 

DINTELL 

3 

PILARS 

EXTREMS 

PILARS 

CENTRALS 

HASTIALS CORRETGES 

PLA [mm] 26.840 26.840 26.840 5.965,08 9.386 70% long. 100% long. 

FORA DEL PLA 

[mm] 
2.208 4.416 4.416 4.519 9.038 25% long. 100% long. 

BOLCADA 

LAT.Z>0 [mm] 
2.208 4.416 4.416 4.519 9.038 25% long. 100% long. 

BOLCADA 

LAT.Z<0 [mm] 
2.208 4.416 8.832 4.519 9.038 25% long. 100% long. 

TORSIONAL[mm] 2.208 4.416 8.832 4.519 9.038 25% long. 100% long. 

 

Per identificar quina part del dintell és la 1, 2 o 3 cal consultar l’Annex B. 

Un cop introduïdes totes aquestes dades en el programa informàtic, els resultats de 

resistència i vinclament que s’obtenen, després de fer l’anàlisi estàtic amb el Power 

Frame©, són respectivament els que es mostren a continuació en la Figura L.10 i L.11. 

Taula L.4: Quadre amb les longituds de vinclament de tots els elements de l’estructura de la nau industrial 
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En la Figura L.10 es pot observar com tots els elements de l’estructura compleixen la 

verificació de resistència, ja que cap d’ells està treballant per sobre del 100%, que és el 

màxim de resistència. El valor màxim que es té en l’estructura correspon a la part 

superior dels pilars extrems, que estan treballant al 61,70% de resistència. 

Per altra banda, en la Figura L.11 s’observa com els mateixos elements que estaven 

treballant al màxim de resistència, ara estan a un 101,18% de vinclament. Cal destacar 

també, que tots els pilars centrals de l’estructura treballen força descansats, excepte el 

del segon pòrtic, que està al voltant del 90% de vinclament. Per últim, només comentar 

que aquest valor del 101,18% és acceptable (ja que el Power Frame treballa molt a favor 

Figura L.10: Diagrama de resistència de l’estructura amb el pilar central del primer i últim 
pòrtic arriostrat amb cable  

 

Figura L.11: Diagrama de vinclament de l’estructura amb el pilar central del primer i últim pòrtic 
arriostrat amb cable  



Càlcul de l’estructura de la nau industrial i de l’edifici d’oficines en 3D 27 

 

de la seguretat tal i com s’ha comprovat en l’Annex K) però, donat que es supera el 

100% de vinclament i el pilar central del segon pòrtic treballa molt acurat, més endavant 

es proposarà una alternativa per tal d’obtenir un percentatge de vinclament global de 

l’estructura menor.  

Abans de proposar aquesta nova alternativa, es mostra una taula amb els valors de les 

fletxes i desplaçaments màxims obtinguts pel cas estudiat, en què tots els arriostraments 

són cables d’acer de 40 mm de diàmetre, Taula L.5. 

 

Desplaçaments i fletxes E.L.S C.R E.L.S C.P 

Dx [mm] 31 6 

Dy [mm] 56 23 

Dz [mm] 19 2 

 

De la mateixa manera que s’ha fet en l’anàlisi en dues dimensions de l’estructura, el 

valor dels desplaçaments màxims s’obté de les combinacions de càrrega corresponents 

als estats límits de servei (E.L.S), ja que són els que s’encarreguen de comprovar les 

deformacions de l’estructura. 

A continuació es comprova que els valors obtinguts de les fletxes verifiquen els valors 

màxims que fixa la normativa, en aquest cas, el CTE.  

Pel que fa als desplaçaments horitzontals que pateix l’estructura (és a dir, en la direcció x 

que correspon al pla de cada pòrtic), a la pràctica, per naus industrials d’una sola planta 

és suficient que el màxim valor obtingut dels desplaçaments horitzontals sigui menor que 

la relació h/150, on h és el punt de màxima altura de la nau corresponent a un element 

vertical. En aquest cas, aquest element és l’hastial que es té sota les cumbreres de la 

nau, i té una altura de 10.000 mm, per tant: 

10.000
66,67

150 150

31 66,67

6 66,67

h
mm

mm mm

mm mm

= =

<

<

 

Taula L.5: Valors de les fletxes i desplaçaments màxims que sofreix l’estructura de la 
nau industrial amb els arriostraments basats en cables d’acer 
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Es pot observar com els desplaçaments en x verifiquen el valor establert per la norma.  

Segons el CTE SE (4.3.3), quan es considera la integritat dels elements constructius, 

s’admet que l’estructura horitzontal d’un pis o coberta és suficientment rígida si, per 

qualsevol dels seus elements, amb qualsevol combinació de càrrega i considerant només 

les deformacions provocades després de la posada en obra de l’element, la fletxa 

(desplaçament vertical en y) és menor que el valor que estableix la normativa. En el 

present projecte, aquest valor val l/300, on l és la longitud del tram comprès entre dos 

suports consecutius, és a dir, 22.000 mm, per tant: 

22.000
73,33

300 300

56 73,33

23 73,33

l
mm

mm mm

mm mm

= =

<

<

 

Es pot comprovar com també es verifiquen els valors de fletxa. 

Per últim, cal verificar els desplaçaments en la direcció z de l’estructura. A la pràctica, 

per naus industrials amb tancaments metàl�lics, el valor màxim del desplaçament admès 

en aquesta direcció correspon a h/200, on h és el punt de màxima altura de la nau 

corresponent a un element vertical. En aquest cas, igual que quan s’ha estudiat la 

direcció x, aquesta altura màxima és igual a 10.000 mm, per tant: 

10.000
50

200 200

19 50

2 50

h
mm

mm mm

mm mm

= =

<

<

 

Aquest valor de desplaçament també és inferior al màxim admès, per tant, també 

compleix. 

Per últim, es determina el pes per metre quadrat de l’estructura de la opció que 

s’estudia, que és la que té com a sistema d’arriostrament cables d’acer de 40 mm de 

diàmetre. Cal esmentar que el pes que s’obté de l’estructura és només el corresponent 

als elements estructurals, sense tenir en compte el pes dels tancaments i dels acabats. 

Gràcies al programa Power Frame© es troba que el pes total de l’estructura és igual a 

687,60 kN. De manera que si es divideix aquest valor per les dimensions de la nau, que 

són 44 m x 50 m, es té: 
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2687,60 68.760
31,25 /

44 50 44 50

kN kg
kg m

m m m m
= =

⋅ ⋅
 

A continuació es planteja una solució alternativa a l’estudiada per tal d’obtenir uns millors 

resultats.  

Abans s’ha comentat que el pilar central del segon pòrtic de l’estructura destacava per 

estar sotmès a un vinclament superior a la resta de pilars centrals. El fet que aquest pilar 

estigui al 90% de vinclament és perquè, degut a l’acció del vent longitudinal que actua 

sobre l’estructura, el primer pòrtic (que està arriostrat) intenta bolcar sobre el segon 

pòrtic, de manera que el pilar 1 (de la Figura L.12) està traccionat i el pilar 2 (de la 

Figura L.12) està comprimit i per tant sofreix vinclament. Llavors, per intentar alleugerir 

aquest efecte, es proposa col�locar un tub circular en la diagonal que treballa a 

compressió, tal i com es mostra en la Figura L.12. Amb aquesta nova proposta el tub 

d’acer és rígid, ja que es vol que suporti càrregues de compressió; per tant no pot ésser 

un cable com fins ara perquè els cables només treballen a tracció. 

 

 

Cal comentar que la disposició del tub ha estat la que es mostra en la figura anterior, ja 

que d’aquesta manera, quan actua el vent longitudinal sobre l’estructura de la nau, el 

pilar 1 continua treballant a tracció (T), i el tub i el pilar 2 treballen a compressió (C). 

Aquest tub és un tub circular de diàmetre exterior 200 mm i gruix 10 mm. 

Esmentar que per la resta dels elements arriostrats es deixen els cables d’acer de 40 mm 

de diàmetre, de manera que només varia l’arriostrament dels pilars centrals (del primer i 

últim pòrtic) que és a base de tubs d’acer rígid. 

Aquesta nova solució que es proposa també s’ha dissenyat pensant en la possibilitat de 

circulació per l’interior de la nau, ja que si es té un arriostrament en forma de creu (tal i 

Figura L.12: Representació de les dues solucions proposades: arriostrament amb cable i tubular 
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com es tenia en la primera solució) no és possible el pas de persones per l’interior de la 

nau a través del primer i últim pòrtic. En canvi, fent el sistema d’arriostrament amb el 

tub en només una de les dues diagonals, sempre és més fàcil comunicar un costat de la 

nau amb l’altre. De tota manera, com que nau industrial està pensada per un magatzem 

logístic, aquest no és un factor decisiu, ja que les prestatgeries interiors de la nau fan 

que el pas entre nau i nau quedi força limitat. Tot i així es menciona aquest avantatge 

per si la nau industrial es destinés a una altre ús. 

Amb aquesta nova solució que es planteja, es torna a fer un anàlisi de primer ordre amb 

el Power Frame© incloent les imperfeccions globals en l’estructura. Les longituds de 

vinclament que s’introdueixen en aquest nou model són les mateixes que en l’anàlisi 

anterior (consultar Taula L.4). Les càrregues sobre l’estructura també són les mateixes 

que les de l’estudi anterior. 

Llavors, els resultats que s’obtenen de resistència i vinclament són els que es mostren a 

continuació en la Figura L.13 i L.14 respectivament. 

 

 
Figura L.13: Diagrama de resistència de l’estructura amb el pilar central del primer i 

últim pòrtic amb arriostrament tubular 
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En la Figura L.13 anterior es pot observar com tots els elements de l’estructura estan per 

sota del 100% de resistència, i per tant, es verifica aquesta condició.  

En quan al vinclament de l’estructura, es pot veure com mínimament s’ha millorat 

respecte l’estudi anterior, obtenint un valor de 101,16% d’estabilitat (Figura L.14). Cal 

comentar que els elements que més pateixen continuen sent els pilars extrems de la nau 

en el seu extrem superior, però en aquest estudi, el pilar central del segon pòrtic ja no 

treballa tant forçat com en l’estudi anterior. Concretament, amb aquesta nova proposta 

de disseny, s’observa com aquest element està treballant al voltant del 70% de 

vinclament, igual que la resta de pilars centrals de la nau.  

Així doncs, degut a la millora del vinclament global de la nau i concretament del 

vinclament del pilar central del segon pòrtic (i tenint en compte que aquest disseny 

permet una millor circulació per l’interior de la nau) es decideix treballar amb aquest nou 

model de l’estructura, ja que es creu que aquest disseny és millor que l’anterior. 

Cal comentar que, el fet de substituir l’arriostrament de cable (de diàmetre 40 mm) per 

un arriostrament tubular en els pilars centrals, afectarà al càlcul del pes per metre 

quadrat de l’estructura. Gràcies al Power Frame© s’obté que la nova estructura té un pes 

de 693,10 kN. Per tant, dividint aquest valor per la superfície total de la nau, es té: 

2693,10 69.310
31,50 /

44 50 44 50

kN kg
kg m

m m m m
= =

⋅ ⋅
 

Figura L.14: Diagrama de vinclament de l’estructura amb el pilar central del primer i 
últim pòrtic amb arriostrament tubular 
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S’observa com el valor que s’ha obtingut és lleugerament superior al de l’estudi anterior, 

però ja s’han explicat els motius del perquè es selecciona aquest disseny d’arriostrament 

de la nau industrial. 

A continuació s’adjunta una taula (Taula L.6) amb els valors de les fletxes i els 

desplaçaments màxims que pateix la nova estructura: 

 

Desplaçaments i fletxes E.L.S C.R E.L.S C.P 

Dx [mm] 31 6 

Dy [mm] 56 23 

Dz [mm] 16 5 

 

Observant els valors de la taula anterior, es veu com, en comparació amb el disseny 

anterior (arriostrament amb cable), l’únic desplaçament que varia és el que correspon a 

la direcció z. La resta de desplaçaments i fletxes prenen exactament els mateixos valors. 

Per tant, l’únic que cal comprovar és que els desplaçaments en la direcció z compleixin 

l’establert pel CTE.  

Tal i com s’ha vist anteriorment, per naus industrials amb tancaments metàl�lics, el valor 

màxim de desplaçament admès en aquesta direcció correspon a h/200, on h és el punt 

de màxima altura de la nau corresponent a un element vertical. En aquest cas, l’altura 

màxima també és igual a 10.000 mm, per tant; 

10.000
50

200 200

16 50

5 50

h
mm

mm mm

mm mm

= =

<

<

 

Es pot comprovar com en aquest cas també es compleix el que fixa la normativa (CTE) 

referent als desplaçaments d’una estructura. 

Finalment, s’adjunten unes figures on es mostren els desplaçaments soferts per la nau 

industrial (i que corresponen al segon estudi on es té l’arriostrament tubular), ja que 

Taula L.6: Valors de fletxes i desplaçaments màxims de l’estructura de la nau 
industrial amb arriostrament tubular en el pilar central 
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d’aquesta manera es podrà localitzar on es té el valor del desplaçament màxim i quin és 

l’element que el pateix. 

Només comentar que per cada direcció de desplaçament que s’estudiï s’obtenen dos 

diagrames, el corresponent als E.LS C.R i també als E.L.S C.P. Els E.LS C.R són aquelles 

combinacions de càrrega on es considera que els efectes produïts per les accions de curta 

durada poden resultar irreversibles per l’estructura, en canvi, els E.L.S C.P són aquelles 

combinacions que tenen en compte els efectes deguts a les accions de llarga duració. Per 

a més informació sobre els estats límits de servei, es convida al lector a consultar l’Annex 

A del present projecte. 

 

 

 

 

Figura L.15: Desplaçaments en la direcció x de la nau industrial deguts als E.L.S C.R 

Figura L.16: Desplaçaments en la direcció x de la nau industrial deguts als E.L.S C.P 
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En la Figura L.15 s’observa com el màxim valor de desplaçament que es té en la direcció 

x degut als E.L.S C.R és de 31 mm, i es produeix en la part superior dels pilars extrems 

de l’estructura. Pel que fa als E.L.S C.P (Figura L.16), aquests produeixen un 

desplaçament màxim de 6 mm i també en la part superior dels pilars extrems de la nau. 

Les fletxes (desplaçaments verticals en direcció y) que pateix l’estructura són les que es 

mostren a continuació: 

 

 

 

 

En la Figura L.17 es pot observar com el màxim valor del desplaçament vertical que 

pateix l’estructura, degut als E.L.S C.R, és igual a 56 mm i es produeix en el dintell, en la 

Figura L.17: Fletxes de l’estructura degudes als E.L.S C.R 

Figura L.18: Fletxes de l’estructura degudes als E.L.S C.P 
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zona de les cumbreres. Pel que fa a les fletxes degudes als E.L.S C.P, el valor màxim 

també es localitza per la zona de les cumbreres i té un valor igual a 23 mm, veure Figura 

L.18. 

Per últim, es mostren els desplaçaments que es tenen en la direcció z de l’estructura 

provocats pels E.L.S C.R i E.L.S C.P respectivament. 

 

 

 

 

En la Figura L.19 es pot observar com el valor màxim del desplaçament en la direcció z, 

degut als E.L.S C.R, és igual a 16 mm i el pateixen els hastials de l’estructura. De fet, 

Figura L.20: Desplaçaments en la direcció z de la nau industrial produïts pels E.L.S C.P 

Figura L.19: Desplaçaments en la direcció z de la nau industrial produïts pels E.L.S C.R 
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quan treballen més aquests hastials és quan actua el vent longitudinal sobre la nau, i per 

tant és quan es produeix aquesta deformació en la direcció z.  

Pel que fa als E.L.S C.P, el valor màxim que s’obté és igual a 5 mm i correspon al 

desplaçament sofert per l’arriostrament tubular de l’estructura, veure Figura L.20. 
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L.4  EDIFICI D’OFICINES 

De la mateixa manera que s’ha fet un anàlisi de l’estructura de la nau industrial en tres 

dimensions, tot comprovant que aquesta compleix les verificacions de resistència, 

vinclament i desplaçaments; a continuació es farà el mateix anàlisi per l’edifici d’oficines, 

comprovant també que compleix totes les especificacions establertes pel CTE. 

L.4.1  Càrregues sobre l’estructura 

En aquest capítol s’estudiaran les càrregues que actuen sobre les façanes principal i 

posterior de l’edifici d’oficines, i també les forces de fricció en la coberta d’aquesta 

estructura ocasionades tant pel vent longitudinal com pel vent transversal. 

L4.1.1  Càrregues sobre la façana frontal i posterior 

A diferència de la nau industrial, l’estructura de l’edifici d’oficines no té hastials en el 

primer i últim pòrtic per suportar la càrrega del vent longitudinal, ja que només té una 

llum de 8 m. Així doncs, la pròpia estructura porticada és la que aguanta aquesta 

càrrega.  

Per determinar el valor d’aquesta càrrega de vent longitudinal, s’aplica l’Equació L.1 

presentada anteriorment. 

2 2[ / ] [ / ]w b e pQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅    

On Qb és la pressió dinàmica del vent, Ce és el coeficient d’exposició i Cp és el coeficient 

de pressió. 

Cal esmentar que els paràmetres Qb i Ce ja han estat determinats en l’Annex A, de 

manera que per no repetir càlculs, es convida al lector a consultar dit annex (pàg.35 i 

36). Així doncs, aquests dos valors són igual a 0,53 kN/m2 i 1,36 respectivament. 

De la mateixa manera que s’ha fet per la nau industrial, per determinar el paràmetre Cp 

no es tenen en compte les obertures de l’edifici, ja que són mínimes i es considera que 

romanen tancades quan actua la força del vent. Per tant, el coeficient de pressió interior 

es menysprea, i de cara al càlcul de la càrrega de vent només es té en compte el 

coeficient de pressió exterior, Cpe. Per determinar el valor d’aquest coeficient de pressió 

exterior, és necessari assimilar l’edifici d’oficines amb algun dels diferents models que 
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presenta el CTE SE-AE (Annex D.3). En aquest cas, com que s’estudia l’acció d’un vent 

longitudinal sobre la façana frontal de l’edifici d’oficines (parament vertical), el model a 

utilitzar correspon al de la Figura L.2 (presentada anteriorment) amb els seus 

corresponents valors de Cpe mostrats en la Taula L.1. 

Primerament s’estudia la façana frontal de l’estructura (primer pòrtic). Segons la Figura 

L.2 anterior, aquesta façana de l’edifici d’oficines s’assimila a la zona D, donat que actua 

un vent longitudinal, de manera que li correspon una àrea d’influència igual a: 

[ ] [ ]2

DA m b m h m  = ⋅   

En aquest cas, b és igual a 8 m i h és igual a 5 m, per tant és té un valor de 240DA m= .  

Per altra banda, la relació h/d és el quocient entre h (que val 5 m) i el valor de d que 

correspon a la llargada total de l’edifici d’oficines (12,50 m), per tant: 

5
0,40

12,50

h

d
= =  

Llavors, considerant que l’àrea d’influència s’assimila a la zona D, i amb aquests dos 

valors de 240DA m= (que és major que 10 m2), i h/d = 0,40, si es consulta la Taula L.1 

anterior i s’interpola entre els valors de h/d compresos entre 0,25 i 1, s’obté un valor del 

coeficient de pressió exterior igual a: 

0,800,40 1
0,72

0,25 1 0,70 0,80

pe

pe

C
C

−−
= → =

− −
 

Un cop trobat aquest coeficient Cpe, ja es pot determinar el valor de l’acció del vent per 

metre quadrat segons l’Equació L.1 anterior: 

  2 2[ / ] [ / ]w b e pQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

 2 2[ / ] 0,53 1,36 0,72 0,52 /wQ kN m kN m= ⋅ ⋅ =  

Llavors, considerant que els elements que suporten aquesta càrrega de vent són els dos 

pilars extrems del primer pòrtic de l’estructura, si es multiplica aquest valor de 0,52 

kN/m2 per l’àrea tributària que cobreix cada pilar, s’obté el valor de càrrega per metre 

lineal que suporta cada pilar del pòrtic de la façana principal de l’edifici d’oficines. Per 
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tant, si entre els pilars extrems hi ha una separació de 8 m, cada pilar cobreix la meitat 

de la llum de la façana, és a dir: 

2
[ / ] 0,52 4 2,08 /w

kN
q kN m m kN m

m
= ⋅ =  

Un cop trobades aquestes forces uniformement repartides que actuen perpendiculars als 

pilars de la façana frontal de l’estructura, a continuació es determinen les mateixes 

forces però ara per la façana posterior de l’edifici d’oficines.  

Llavors, segons la Figura L.2 anterior, el pòrtic posterior de l’edifici d’oficines correspon a 

la zona E. El valor de l’àrea d’influència EA  és igual al producte de b per h, obtenint el 

mateix valor que en el pòrtic frontal de 40 m2. La relació h/d també és la mateixa que la 

obtinguda pel pòrtic principal, ja que els valors de b i h són exactament els mateixos, així 

doncs, s’obté un valor de h/d igual a 0,40. Llavors, amb totes aquestes dades i 

considerant la zona E, si es consulta la Taula L.1 anterior, i s’interpola pels valors de h/d 

igual a 1 i menor o igual a 0,25, s’obté un valor de Cpe igual a: 

0,500,40 1
0,34

0,25 1 0,30 0,50

pe

pe

C
C

+−
= → = −

− − +
 

Per altra banda, el valor de Qb continua sent 0,53 kN/m2 i el coeficient Ce és igual a 1,36. 

Ja s’ha comentat anteriorment que aquests valors s’han determinat en l’Annex A (pàg. 

35 i 36). Per tant, si s’aplica l’Equació L.1, s’obté un valor de: 

2 2[ / ] [ / ]w b e pQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

( ) 20,53 1,36 0,34 0,25 /wQ kN m= ⋅ ⋅ − = −  

El fet d’obtenir un valor negatiu indica que la façana posterior de l’edifici d’oficines està 

sotmesa a una força de succió ocasionada pel vent longitudinal, que actua en l’estructura 

incidint sobre la façana principal. 

Llavors, de la mateixa manera que s’ha fet per la façana frontal, si ara es multiplica 

aquest valor de càrrega superficial per la separació que correspon a cada pilar extrem (és 

a dir, per 4 m perquè és la meitat de la llum), es determina el valor de càrrega per metre 

lineal que suporta cadascun dels pilars del pòrtic posterior de l’edifici: 
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2
[ / ] 0,25 4 1 /w

kN
q kN m m kN m

m
= − ⋅ = −  

Observant els valors obtinguts de la càrrega de vent, es pot comprovar com la façana 

principal està sotmesa a pressió i la façana posteriors a succió.  

L.4.1.2 Càrregues sobre la coberta 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, l’acció del vent genera també unes forces 

tangencials paral�leles a la superfície de l’estructura, és a dir, sobre la coberta. Aquestes 

forces tangencials són ocasionades tant pel vent longitudinal com pel vent transversal 

que actua sobre l’estructura, i es calculen com el producte de la pressió exterior (QW) pel 

coeficient de fricció ( µ ) (veure Equació L.2). Esmentar que el valor d’aquest coeficient 

depèn de la rugositat de la superfície que s’estudia. 

Es recorda que la xapa utilitzada pels tancaments de coberta de l’edifici d’oficines és la 

ACL-39C tal i com s’ha calculat en l’Annex J del present projecte. Així doncs, com que 

aquest model té nervadures, en el cas que actuï un vent longitudinal sobre l’estructura el 

coeficient µ  és pren igual a 0,04, ja que en aquesta direcció es troba el nervat 

(muntanyes i valls) de la xapa de la coberta. Recordar que la xapa s’ha disposat sobre la 

coberta de manera que els canals de la xapa són paral�lels a la direcció transversal de 

l’edifici d’oficines.  

Per altra banda, el valor de la pressió QW es determina segons l’Equació L.1 presentada 

anteriorment, per tant, és necessari conèixer els valors de Qb, Ce i Cpe.  

Els valors de Qb i Ce ja s’han determinat en l’Annex A, tal i com s’ha dit anteriorment, i 

aquests valen 0,53 kN/m2 i 1,36 respectivament. Per altra banda, per determinar el valor 

de Cpe és necessari assimilar l’estructura estudiada a algun model dels que presenta el 

CTE.  

Llavors, tenint en compte que l’estructura de l’edifici d’oficines té la coberta plana i 

considerant que s’estudia un pòrtic central, el model del CTE que millor s’adapta a aquest 

cas, quan actua un vent longitudinal, és el que es mostra a la Figura L.21 següent, amb 

els corresponents valors de Cpe mostrats en la Taula L.7. 
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Un cop identificat el model del CTE amb el que es treballarà, és necessari determinar el 

valor del paràmetre e. Aquest valor es determina segons l’Equació L.3 presentada 

anteriorment com:   

( ), 2e mín b h= ⋅                

En aquest cas, b és igual a 8 m i h és igual a 5 m. Per tant, es té: 

( ) ( )8,2 5 8,10 8e mín mín m= ⋅ = =  

Si e=8 m, e/10 serà igual a 0,80 m, per tant, com que s’estudia un pòrtic central de 

l’estructura, la zona F i G de la Figura L.21 ja queden descartades, donat que la separació 

Figura L.21: Coberta plana sota vent longitudinal  
(Correspon a la Taula D.4 del CTE SE-AE) 

 

Taula L.7: Valors de Cpe per estructures de coberta plana 
(Correspon a la Taula D.4 del CTE SE-AE) 
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entre dos pòrtics consecutius és de 2,50 m. Llavors, un pòrtic central està comprès en la 

zona H i/o I. 

Observant els valors de Cpe de la Taula L.7 anterior, es pot comprovar que si un pòrtic 

central pertany a la zona H, aquest adopta valors de Cpe més grans que no pas si pertany 

a la zona I; però la zona I és més desfavorable en quan a l’estabilitat de l’estructura, ja 

que es tenen dues possibles combinacions de càrrega, una produint pressions sobre la 

coberta i l’altra provocant succions. Així doncs, es considera que el pòrtic que s’estudia 

correspon a la zona I perquè és més desfavorable. 

Per calcular el valor de Cpe, primer cal determinar el valor de l’àrea d’influència AI. 

Llavors, observant la Figura L.21 anterior, el valor de AI és igual a: 

2
I

e
A d b

 
= − ⋅ 
 

 

On d és igual a 12,50 m, e val 8 m i b és igual a 8 m. Per tant, substituint aquests valors 

en l’equació anterior, s’obté: 

28
12,50 8 68

2
IA m

 
= − ⋅ = 
 

 

Un cop trobat aquest valor de AI (68 m2), com que és més gran que 10 m2, i considerant 

que el pòrtic que s’estudia pertany a la zona I; es consulta la Taula L.7 anterior i s’obté 

un valor de Cpe igual a 0,20± .  

Cal comentar que el signe, en aquest cas, no afecta al resultat, ja que tal i com s’ha 

comentat en alguna ocasió, el signe positiu indica pressió i el signe negatiu indica succió, 

i alhora el fet de tenir pressions o succions només depèn de la direcció en la que bufa el 

vent. Esmentar que es treballarà amb el signe que representa una pressió sobre la 

coberta. 

Arribats a aquest punt, ja es pot determinar el valor de QW mitjançant l’Equació L.1. 

2 2[ / ] [ / ]w b e pQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

20,53 1,36 0,20 0,14 /wQ kN m= ⋅ ⋅ =  
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De manera que si es multiplica el valor obtingut de QW pel coeficient de fricció, que és 

igual a 0,04, s’obté una força de fricció de: 

20,04 0,14 0,01 /fricció wF Q kN mµ= ⋅ = ⋅ =  

Aquest valor representa una càrrega superficial que actua al llarg de tota la superfície de 

la coberta. Però, al tenir arriostrats el primer i l’últim pòrtic de l’estructura, es 

modelitzaran aquestes forces de fregament suposant que únicament les absorbeixen 

aquests dos pòrtics. Per tant, a l’hora de fer l’anàlisi de l’estructura en tres dimensions 

amb Power Frame©, s’aplicaran aquestes forces de fregament sobre el primer i l’últim 

pòrtic.  

Es recorda que l’arriostrament de l’edifici d’oficines consisteix en cables d’acer (que 

només treballen a tracció) de diàmetre 10 mm.  

Com en el cas de la nau industrial, la força de fregament obtinguda es modelitza com a 

càrregues puntuals, que es calculen en funció de l’àrea tributària que cobreixen, i 

aplicades en la part superior dels pilars extrems del primer i últim pòrtic. 

A continuació es determina el valor de cadascuna d’aquestes forces puntuals que cal 

aplicar, tant en el primer com en l’últim pòrtic de l’estructura, en funció de l’àrea 

tributària que cobreixen. Llavors, recordant que la separació entre els dos pilars extrems 

és de 8 m, i considerant que cada pòrtic (primer i últim) cobreix la meitat de la llargada 

de l’estructura (és a dir, 12,50/2 m) es té: 

  
2

0,01 4 6,25 0, 25fricció

kN
F m m kN

m
= − ⋅ ⋅ = −  

A continuació s’adjunta la Figura L.22, on s’hi representa els valors de les càrregues 

uniformement repartides que afecten a la façana frontal i posterior de l’estructura i 

també les càrregues puntuals de fricció que actuen sobre la coberta de l’edifici d’oficines, 

totes elles degudes a l’acció d’un vent longitudinal. 
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Un vegada s’han determinat les forces de fricció que provoca un vent longitudinal sobre 

la coberta de l’estructura estudiada, a continuació es calculen les forces de fricció que es 

tenen sobre la coberta degudes a l’acció d’un vent transversal. 

Per determinar el valor d’aquestes càrregues s’aplica l’Equació L.2 presentada 

anteriorment. 

2 2/ /fricció wF kN m Q kN mµ   = ⋅     

Quan el vent actua en la direcció transversal, no es creu correcte treballar amb el mateix 

coeficient de fricció que s’ha utilitzat pel vent actuant sobre la direcció longitudinal, ja 

que el nervat de la xapa pròpiament dit (muntanya i vall) es troba en la direcció 

longitudinal. De tota manera, en la direcció transversal, el vent es troba amb uns canals i 

tampoc és correcte considerar que la superfície és llisa, per tant, es treballarà amb un 

valor de µ  igual a 0,02.  

Per altra banda, el valor de Qw es determina segons l’Equació L.1 anterior com: 

2 2[ / ] [ / ]w b e pQ kN m Q kN m C C= ⋅ ⋅  

Els paràmetres Qb i Ce ja s’han determinat anteriorment i valen 0,53 kN/m2 i 1,36 

respectivament. El valor de Cp correspon al valor del coeficient de pressió exterior, ja 

que, tal i com s’ha comentat anteriorment, les possibles obertures de l’edifici d’oficines es 

considera que romanen tancades quan actua el vent. 

Figura L.22: Estructura de l’edifici d’oficines amb les càrregues de façana i de 
coberta que provoca un vent longitudinal sobre l’estructura 
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Recordar que en l’Annex A s’ha comprovat que es donen dues possibles combinacions de 

càrrega quan actua un vent transversal sobre l’estructura. A continuació, es mostren 

aquestes dues combinacions de càrrega provocades pel vent transversal. 

  

 

Igual que s’ha fet per la nau industrial, es trobarà el coeficient Cp a partir de les 

combinacions de càrrega que produeix el vent transversal sobre la coberta ja calculades 

en l’Annex A, i mostrades en les dues figures anteriors. 

Així doncs, observant les Figures L.23 i L.24 anteriors, es pot observar com el CTE 

estableix diferents zones en la coberta de l’estructura quan actua el vent transversal, i a 

cadascuna d’elles li correspon un valor de Cpe diferent. Llavors, de la mateixa manera que 

s’ha fet per la nau industrial, es determinarà el valor de Cpe fent el promig dels diferents 

valors de Cpe que es tenen en la coberta per la combinació de càrrega més desfavorable. 

Llavors, de l’Annex A s’extreu la següent taula, Taula L.8, on es poden observar els 

diferents valors de Cpe en funció de la zona de la coberta que s’estudia. En aquesta taula 

es contemplen les dues possibles combinacions de càrrega. 

 

 

 

 

 

 

Figura L.23: Càrregues de vent sobre la coberta 
provocades per la combinació 1 

Figura L.24: Càrregues de vent sobre la coberta 
provocades per la combinació 2 
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ZONA COBERTA PLANA 

G -1,30 

H -0,70 

-0,20  

I 0,20 

 

Segons la taula (Taula L.8) i les dues figures anteriors (que representen les dues 

possibles combinacions de càrrega davant un vent transversal), s’observa com el màxim 

valor que es pot obtenir de Cpe és treballant amb la primera combinació de càrrega, ja 

que al tenir tots els valors de Cpe del mateix signe (negatius, provocant succions) 

s’obtindrà un valor promig de Cpe més gran. Llavors, sabent que la zona G cobreix una 

distància de 1 m, la zona H una distància de 4 m i la zona I una distància de 3 m, i amb 

els valors de la Taula L.8, el valor promig de Cpe és igual a (per més informació, es 

convida al lector a consultar l’Annex A): 

( ) ( ) ( )1,30 0,70 4 0,20
0,59

8

1 3m
C
pe m

m m− + − ⋅ + −
= = −

⋅ ⋅
 

Un cop trobat aquest paràmetre, ja es pot determinar la força de fricció que actua sobre 

la coberta deguda al vent transversal: 

20,53 1,36 ( 0,59) 0,43 /w b e pQ Q C C kN m= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ − = −  

 ( ) 20,02 0,43 0,01 /fricció wF Q kN mµ= ⋅ = ⋅ − = −  

Aquesta càrrega de fricció actua per metre quadrat de coberta. Llavors, si es multiplica 

aquest valor de càrrega per l’àrea tributària de coberta que cobreix cada pòrtic de 

l’estructura, s’obté el valor d’una càrrega tangencial uniformement repartida al llarg de 

cada pòrtic. En el cas dels dos pòrtics extrems el valor de l’àrea tributària és de 1,25 m i 

pels pòrtics centrals és de 2,5 m (separació entre pòrtics). Per tant: 

 , _ 2
0,01 1,25 0,0125 /fricció pilars extrems

kN
F m kN m

m
= − ⋅ = −  

Taula L.8: Valors de Cpe segons la zona de coberta 
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 , _ _ 2
0,01 2,50 0,025 /fricció pilars pòrtics centrals

kN
F m kN m

m
= − ⋅ = −  

Per tenir una idea més visual de la càrrega que s’acaba de determinar, a continuació 

s’adjunta la Figura L.25, en la que es mostra la força de fricció sobre la coberta de 

l’edifici d’oficines deguda al vent transversal. 

 

 

 

Igual que succeïa per la nau industrial, la força de fregament sobre les façanes a 

barlovent i a sotavent és menyspreable, ja que el valor que s’obté d’aquesta càrrega és 

inferior al 10% de la força perpendicular deguda a l’acció del vent que actua sobre 

aquestes façanes.  

Per últim, només comentar que, a part d’aquestes càrregues de vent longitudinal i 

transversal que s’acaben de calcular (que són les que afecten a tota l’estructura en 

generals i no a cada pòrtic), en l’anàlisi de l’estructura amb tres dimensions també es 

contemplen les càrregues que ja s’han considerat en l’estudi en dos dimensions (i que 

afecten a cada pòrtic de l’estructura). A continuació es recorda, de manera resumida, 

aquestes càrregues que provenen de l’estudi en dues dimensions i que actuen sobre cada 

pòrtic: 

- Càrrega permanent de 0,63 kN/m i 5 kN/m en el dintell superior i inferior 

respectivament 

Figura L.25: Representació de les forces de fricció sobre la coberta sota l’acció del vent transversal 
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 - Càrrega de pes propi (que la calcula de manera automàtica el programa) 

 - Càrrega de neu de valor 1,43 kN/m 

 - Sobrecàrrega d’ús en el dintell inferior de valor 6,25 kN/m 

 - Càrrega de vent transversal “Vent 1” (consultar Annex A) 

 - Càrrega de vent transversal “Vent 2” (consultar Annex A) 

 - Càrrega de vent longitudinal “Vent 3” (consultar Annex A) 

 - Càrrega de vent longitudinal “Vent 4” (consultar Annex A) 

L.4.2  Anàlisi de l’estructura 

En el present capítol es duen a terme les comprovacions pertinents en quan a resistència, 

estabilitat i deformacions sofertes per l’estructura en tres dimensions, per tal de verificar 

el que fixa la normativa (CTE). 

Un cop introduïdes totes les càrregues en el programa de càlcul (tant les que afecten a 

cadascun dels pòrtics com les que afecten al global de l’estructura, i que s’han calculat en 

els capítols anteriors), es generen les diferents combinacions de càrrega, especificant 

aquelles accions que són incompatibles entre elles. En el cas que s’estudia, les accions 

que són incompatibles són l’actuació de dos vents alhora en diferent direcció i/o sentit, ja 

que es considera que el vent només pot bufar en una direcció i sentit en un moment 

determinat. 

Un cop generades les combinacions de càrrega (E.L.U i E.L.S), es procedeix a fer l’anàlisi 

de l’estructura. Tal i com s’ha fet en l’anàlisi pla de l’estructura, aquí també es duu a 

terme un anàlisi de primer ordre tenint en compte les imperfeccions globals en 

l’estructura. 

Per últim, cal comentar que les longituds de vinclament dels diferents elements de cada 

pòrtic són les mateixes que s’han determinat en l’anàlisi pla. Per altra banda, els únics 

elements nous en aquest anàlisi en tres dimensions són les corretges, tant de façana 

com de coberta. La longitud de vinclament de les corretges, tant en el pla, com fora del 

pla, com de bolcada lateral i torsional és igual al la seva longitud física, ja que les 

corretges es consideren articulades amb la resta d’elements. 
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A continuació s’adjunta un quadre resum on es mostren les longituds de vinclament de 

tots els elements de l’edifici d’oficines, Taula L.9. Per a més informació de com s’han 

obtingut aquestes longituds de vinclament, consultar l’Annex C del present projecte (que 

correspon a l’estudi de la millor alternativa per l’estructura de l’edifici d’oficines). 

 

LONG.VINCLAMENT 
DINTELL 

SUPERIOR 

DINTELL 

INFERIOR 

PILARS 

SUPERIORS 

PILARS 

INFERIORS 

PLA [mm] 4.589,01 8.000 4.803,75 7.248,50 

FORA DEL PLA 

[mm] 
4.000 0 2.500 2.500 

BOLCADA LAT.Z>0 

[mm] 
4.000 0 2.500 2.500 

BOLCADA LAT.Z<0 

[mm] 
4.000 0 2.500 2.500 

TORSIONAL[mm] 4.000 0 2.500 2.500 

 

Un cop introduïdes totes aquestes dades en el programa informàtic, es realitza un anàlisi 

de primer ordre tenint en compte les imperfeccions globals en l’estructura, i s’obtenen els 

següents resultats de resistència i vinclament, Figura L.26 i L.27 respectivament. 

 

Taula L.9: Quadre amb les longituds de vinclament de tots els elements de l’estructura de l’edifici d’oficines 



50  Annex L 
 

 

 

 

 

 

En la Figura L.26 es pot comprovar com l’estructura compleix la verificació de resistència, 

ja que tots els seus elements estan per sota del 100% de resistència. Concretament els 

elements que més saturats estan són els arriostraments dels pòrtics extrems (que són 

cables d’acer de 10 mm de diàmetre). 

Per altra banda, en la Figura L.27 es mostra el diagrama d’estabilitat de l’estructura, i 

s’observa com els elements que pateixen més a vinclament són els extrems dels dintells 

superiors de l’edifici d’oficines, ja que estan al 75,81%.   

Figura L.26: Diagrama de resistència de l’edifici d’oficines 

Figura L.27: Diagrama d’estabilitat de l’edifici d’oficines 
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Un vegada s’ha comprovat que l’estructura aguanta a resistència i a vinclament, a 

continuació es mostra una taula resum amb els valors dels desplaçaments màxims que 

aquesta pateix, Taula L.10. 

 

 DX[mm] DY[mm] DZ[mm] 

DESPLAÇAMENTS 

I FLETXES 
GLOBAL RELATIVA 

DINTELL 

SUP. 

DINTELL 

INF. 
GLOBAL RELATIVA 

E.L.S C.R 10 1 8 18 4 0 

E.L.S C.P 8 1 2 11 3 0 

 

Cal comentar que, a diferència de la nau industrial, ara s’ha de comprovar que els 

desplaçaments relatius de l’estructura també compleixen el que estableix el CTE, ja que 

l’estructura de l’edifici d’oficines consta de dues plantes. Així doncs, a continuació es 

comprova que els desplaçaments màxims anteriors verifiquen la normativa vigent (CTE). 

Quan es considera la integritat dels elements constructius, s’admet que l’estructura té 

suficient rigidesa lateral, si davant de qualsevol combinació característica d’accions, el 

desplom és menor que: 

- Desplom global: h/500  

- Desplom local o relatiu: h/250 

On h és, en el cas del desplom global, l’altura total de l’edifici; en canvi, en el cas del 

desplom relatiu, h és l’altura entre plantes. En aquest cas es parla de desplom referint-se 

al desplaçament horitzontal de l’estructura, és a dir, en la direcció x. 

A continuació es comprova que, tant el desplaçament global de l’estructura com el 

desplaçament relatiu (o local) en la direcció x, compleix el que fixa el CTE: 

 

 

 

Taula L.10: Valors dels desplaçaments globals i relatius màxims que sofreix l’estructura 
de l’edifici d’oficines 
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- Desplaçament global direcció x: 

5.000
10

500 500

E.L.S  C.R 10 10

E.L.S  C.P 8 10

h
mm

mm mm

mm mm

= =

→ <

→ <

 

- Desplaçament local direcció x: 

2.500
10

250 250

E.L.S  C.R 1 10

E.L.S  C.P 1 10

h
mm

mm mm

mm mm

= =

→ <

→ <

 

Es pot observar com en la direcció x (E.L.S C.R) s’està al valor límit establert per la 

norma.   

Pel que fa als desplaçaments segons l’eix y, o el que és el mateix, les fletxes que pateix 

l’estructura; quan es considera la integritat dels elements constructius, s’admet que 

l’estructura horitzontal d’un pis o coberta és suficientment rígida si per qualsevol dels 

seus elements, i davant qualsevol combinació d’accions característica, considerant només 

les deformacions que es produeixen després de la posada en obra de l’element, la fletxa 

relativa es menor que: 

 - l/500 en pisos d’envans fràgils o paviments rígids sense juntes 

 - l/400 en pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes 

 - l/300 en la resta dels casos 

On l és la separació entre dos suports consecutius. En el cas que s’estudia, l és la 

distància entre els pilars extrems d’un pòrtic qualsevol, 8 m. Llavors, en el cas del dintell 

superior es pot considerar que aquesta fletxa ha de ser inferior a l/300, en canvi, pel 

dintell inferior, com que per sobre d’ell es té l’encofrat perdut i es considera que és un 

paviment rígid, s’ha de complir la condició de l/400. 

- Fletxa local dintell superior: 

8.000
26,67

300 300

E.L.S  C.R 8 26,67

E.L.S  C.P 2 26,67

l
mm

mm mm

mm mm

= =

→ <

→ <

 

- Fletxa local dintell inferior: 

8.000
20

300 400

E.L.S  C.R 18 20

E.L.S  C.P 11 20

l
mm

mm mm

mm mm

= =

→ <

→ <

 

Pel que fa als desplaçaments en la direcció z, al tenir tancaments metàl�lics com en la 

nau industrial, s’ha de complir que el valor màxim, global i relatiu, sigui menor que 

h/200, on h en el cas del desplaçament global és 5 m (altura total de l’estructura) i en el 

cas del desplaçament local és de 2,50 m (altura entre plantes). 
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- Desplaçament global direcció z: 

5.000
25

200 200

E.L.S  C.R 4 25

E.L.S  C.P 3 25

h
mm

mm mm

mm mm

= =

→ <

→ <

 

- Desplaçament local direcció z: 

2.500
12,50

200 200

E.L.S  C.R 0 12,50

E.L.S  C.P 0 12,50

h
mm

mm mm

mm mm

= =

→ <

→ <

 

Amb les desigualtats anteriors es comprova com es compleixen totes les restriccions. 

Per últim, es determina el pes de l’estructura per metre quadrat, considerant només els 

elements estructurals, sense tenir en compte el pes dels tancaments i dels acabats. 

Gràcies al programa Power Frame© es troba que el pes total de l’estructura és igual a 

55,40 kN. De manera que si es divideix aquest valor per les dimensions de l’edifici 

d’oficines, que són 8 m x 12,50 m, es té: 

255,40 5.540
55,40 /

8 12,50 8 12,50

kN kg
kg m

m m m m
= =

⋅ ⋅
 

A continuació, per tenir una idea més visual dels desplaçaments soferts per l’estructura, 

s’adjunten unes figures que corresponen als desplaçaments horitzontals (en la direcció x i 

z) i als desplaçaments verticals (en direcció y) de l’edifici d’oficines. 

 

 

 

Figura L.28: Desplaçaments de l’estructura de l’edifici d’oficines en 
la direcció x segons els E.L.S C.R 
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En la Figura L.28 s’observa com els desplaçaments màxims, global i relatiu, són igual a 

10 i 8 mm respectivament (provocats pels E.L.S C.R). En canvi, el valor màxim dels 

desplaçaments, global i relatiu, ocasionats pels E.L.S C.P són igual a 1 mm, tal i com es 

pot observar en la Figura L.29. 

Cal comentar que en aquestes figures (que corresponen als desplaçaments soferts per 

l’estructura de l’edifici d’oficines) es mostren els valors dels resultats numèrics, ja que en 

aquest cas, a diferència de la nau industrial, els valors són llegibles. 

Les figures que vénen a continuació corresponen als desplaçaments verticals de 

l’estructura. 

 

Figura L.29: Desplaçaments de l’estructura de l’edifici d’oficines en 
la direcció x segons els E.L.S C.P 
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Pel que fa a les fletxes verticals que pateix l’estructura, en la Figura L.30 s’observa com 

la fletxa màxima, deguda als E.L.S C.R, es localitza en el dintell inferior i és igual a 18 

mm. En la Figura L.31 es pot veure com la fletxa màxima, deguda als E.L.S. C.P, també 

es troba en el dintell inferior i val 11 mm. 

Per últim, a continuació s’adjunten les Figures L.32 i L.33, on es poden observar els 

desplaçaments de l’estructura en la direcció z deguts als E.L.S C.R i E.L.S C.P 

respectivament. 

Figura L.30: Desplaçaments de l’estructura de l’edifici d’oficines en 
la direcció y segons els E.L.S C.R 

Figura L.31: Desplaçaments de l’estructura de l’edifici d’oficines 
en la direcció y segons els E.L.S C.P 
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En la Figura L.32 es pot comprovar com els desplaçaments màxims, global i relatiu, en la 

direcció z (deguts als E.L.S C.R) són igual a 4 i 3 mm respectivament; en canvi, els 

desplaçaments deguts als E.L.S C.P, són nuls en aquesta direcció, Figura L.33. 

Figura L.32: Desplaçaments de l’estructura de l’edifici d’oficines en la 
direcció z segons els E.L.S C.R 

Figura L.33: Desplaçaments de l’estructura de l’edifici d’oficines en 
la direcció z segons els E.L.S C.P 
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L.5  DIMENSIONAMENT DEL SISTEMA D’EVACUACIÓ 

D’AIGÜES PLUVIALS 

Un cop s’ha realitzat l’anàlisi de l’estructura en tres dimensions de la nau industrial i de 

l’edifici d’oficines, i s’ha comprovat que les dos estructures verifiquen les condicions de 

resistència, estabilitat i deformacions que fixa el CTE, es procedeix a dimensionar el 

sistema d’evacuació de les aigües pluvials. Inicialment s’estudia el circuit d’aigües 

pluvials de la nau industrial, i desprès el de l’edifici d’oficines. 

L.5.1 Nau industrial 

Per tal de determinar la xarxa d’evacuació de les aigües pluvials, s’aplicarà la normativa 

establerta pel CTE, concretament el capítol de salubritat (CTE HS). 

Primerament cal identificar la superfície que ha de cobrir el sistema d’evacuació d’aigües 

pluvials. En el cas de la nau industrial, aquesta superfície correspon a la pròpia superfície 

de la coberta de la nau, i el sistema d’evacuació pensat consisteix en col�locar canalons al 

llarg de la nau amb els seus corresponents baixants.  

Es recorda que la coberta de la nau consta de quatre vessants (ja que és una nau 

industrial de doble pòrtic), amb una inclinació de 5º respecte l’horitzontal.  

Cal esmentar també que la disposició dels canalons sobre la coberta és la següent: es 

posaran dos canalons als extrems de la nau (seguint la direcció longitudinal d’aquesta) i 

un tercer canaló al centre de la nau (també seguint la direcció longitudinal). Així doncs, 

cada canaló extrem recollirà l’aigua d’una vessant de coberta (el canaló de la dreta, la 

vessant de la dreta i viceversa), en canvi, el canaló central recollirà l’aigua de dues 

vessants de coberta (les dos vessant centrals). 

Com que la coberta de la nau té unes dimensions considerables, s’ha cregut convenient 

col�locar un baixant a cada extrem de la nau industrial i un situat en el sisè pòrtic, just a 

la meitat de la nau industrial, tenint així tres baixants al llarg de la nau en els dos 

extrems. Pel que fa al canaló central, aquest té un baixant a cadascun dels seus extrems. 

Així doncs, considerant la totalitat de la coberta de la nau industrial, es tenen 8 baixants 

distribuïts segons la Figura L.34 següent. 
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A continuació, es dimensionen els tres canalons de la nau (distingint només dos tipus, 

canaló extrem i canaló central) segons la distribució que s’acaba de mostrar. 

L.5.1.1  Canaló extrem 

Segons la Figura L.34 anterior, els canalons extrems de la nau cobreixen, cadascun 

d’ells, una superfície corresponent a la suma de: 

 .1 .2 .1totalSup Sup Sup Sup= + +  

 211 12,50 11 25 11 12,50 550totalSup m m m m m m m= ⋅ + ⋅ + ⋅ =  

Com que es tenen tres baixants distribuïts al llarg de l’estructura, el canaló extrem es 

dimensiona per aquell baixant que hagi de cobrir una major superfície, és a dir, la 

superfície 2 de la Figura L.34 (superfície més desfavorable). Llavors, el canaló extrem de 

la nau industrial (tant el dret com l’esquerra, ja que és una estructura simètrica) es 

dimensiona per una superfície de 275 m2 (11x25). 

El CTE HS-5 (4.2.2) especifica que el diàmetre nominal del canaló d’aigües pluvials de 

secció semicircular, per una intensitat pluviomètrica de 100 mm/h, s’obté consultant la 

Taula L.11 (que s’adjunta a continuació) en funció del seu pendent i de la superfície que 

cobreix el canaló. 

Figura L.34: Coberta de la nau industrial amb les zones que 
cobreix cada canaló i cada baixant 
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Cal comentar que, en aquest cas, es considera que el canaló té una pendent del 2%. 

Llavors, si la superfície màxima a cobrir, en projecció horitzontal, és igual a 275 m2 (Sup. 

2, tal i com s’acaba de calcular) i el canaló té una pendent del 2%, es consulta la Taula 

L.11 anterior i s’obté un diàmetre nominal igual a 200mm. Concretar que en la Taula 

L.11 s’hi ha entrat amb una pendent del 2% i una superfície de 370 m2 (ja que és el 

valor immediatament superior al real, 275 m2). 

El CTE especifica que per altres valors de pluviometria, diferents a 100 mm/h, s’ha 

d’aplicar un factor de correcció, f, a la superfície estudiada, tenint així: 

100

i
f = , on i és la intensitat pluviomètrica del lloc on es troba ubicada la nau. 

Així doncs, com que la nau industrial d’estudi es vol situar al municipi d’Agramunt 

(província de Lleida), es consulta l’Annex B del CTE HS i s’obté el valor de la intensitat 

pluviomètrica de la zona.  

En la Figura L.35 (que es mostra a continuació), es pot comprovar com el municipi 

d’Agramunt està situat a la zona B del mapa, concretament a la isoyeta 40, de manera 

que, consultant la Taula L.12 (que també es mostra a continuació) s’obté una precipitació 

màxima per aquesta zona de 90 mm/h. 

 

Taula L.11: Valors del diàmetre nominal d’un canaló segons el seu pendent i l’àrea màxima a cobrir, per 
una pluviometria de 100 mm/h (Correspon a la Taula 4.7 del CTE HS) 

Taula L.12: Valors de pluviometria màxima en funció de la zona i la isoyeta 
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Per tant, el factor de correcció f que s’ha d’aplicar a la superfície estudiada, que és de 

370 m2, és igual a: 

90
0,90

100 100

i
f = = =  

Tenint així, un valor de: 

2 20,90 0,90 370 333Sup Sup m m′ = ⋅ = ⋅ =  

Es pot comprovar com per aquest valor d’àrea, igual a 333 m2, encara es manté el valor 

de 200 mm de diàmetre nominal del canaló determinat segons la Taula L.11. 

Un cop determinat el diàmetre del canaló extrem de la nau, es calcula l’àrea de la secció 

transversal d’aquest, considerant que té una secció semicircular tal i com especifica la 

normativa. 

  
2

_
2

canaló semicircular

r
A

π ⋅
= , on r és el radi del canaló, en aquest cas 100 mm 

Llavors s’obté: 

 
2

2

_

100
15.707,96

2
canaló semicircularA mm

π ⋅
= =  

Figura L.35: Mapa d’isoyetes i zones pluviomètriques 
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Cal comentar que, a l’hora de dissenyar el canaló extrem de la nau industrial, s’ha 

escollit que aquest tingués secció quadrangular i no semicircular. El motiu de triar aquest 

tipus de perfil és degut a la comoditat que es té per unir-lo amb els pilars extrems dels 

diferents pòrtics, ja que un canaló amb secció semicircular té un muntatge més 

complicat. 

Per altra banda, el CTE HS (4.2.2(3)) especifica que, per canalons que no tinguin 

seccions semicirculars, la secció quadrangular equivalent ha de ser un 10% superior a 

l’obtinguda com a secció semicircular. Per tant es té: 

_ _1,10canaló quadrangular canaló semicircularA A= ⋅  

2

_ 1,10 15.707,96 17.278,76canaló quadrangularA mm= ⋅ =  

Un cop determinat el valor final de la secció del canaló es determinen les mides d’aquest 

aproximant-lo a una secció rectangular. S’ha de tenir en compte que aquest canaló anirà 

cargolat a l’ala dels pilars extrems de cada pòrtic, per tant, s’ha de deixar un espai 

suficient per tal que aquesta unió sigui possible. Per altra banda, és necessari que el 

canaló sobresurti respecte les corretges de les façanes laterals perquè desaigüi 

correctament. Aquestes corretges són perfils Z amb una altura màxima de 150 mm, per 

tant, es tria una amplada del canaló igual a 160 mm. Fixant un costat del rectangle, 

l’altra dimensió també queda fixada, de manera que, arrodonint aquesta distància, s’obté 

que l’alçada del canaló extrem és igual a 110 mm. El gruix del canaló és igual a 2,50 

mm, ja que per gruixos superiors ja es tenen problemes amb el galvanitzat. Per tenir una 

idea més visual de com és la secció d’aquest canaló s’adjunta la Figura L.36. 

 

 

En la figura anterior s’observa com un dels costats està inclinat 20º respecte la vertical. 

El motiu d’aquest disseny és per facilitar l’evacuació de l’aigua i, a més a més, es guanya 

una mica d’àrea de la secció transversal del canaló. Es pot observar també com l’àrea de 

Figura L.36: Secció quadrangular del canaló extrem de la nau industrial 
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la secció quadrangular que s’obté és igual a 17.600 mm2, valor superior al mínim 

requerit, que era de 17.278,76 mm2. 

Per últim, només comentar que per obtenir més informació en quan al disseny i a la unió 

d’aquest canaló amb els pilars, es convida al lector a consultar l’Annex M, annex referent 

als plànols tant de la nau industrial com de l’edifici d’oficines. 

L.5.1.2  Canaló central 

Per determinar el diàmetre nominal del canaló central de la nau es seguirà el mateix 

procediment que s’ha realitzat pels canalons extrems d’aquesta.  

Tal i com s’ha vist anteriorment (Figura L.34), aquest canaló cobreix la superfície 

compresa per les dues vessants centrals, tenint: 

.3 .4totalSup Sup Sup= +  

222 25 22 25 1.100totalSup m m m m m= ⋅ + ⋅ =  

Per dimensionar el diàmetre d’aquest canaló s’utilitza la superfície més desfavorable, és a 

dir, la superfície més gran que hagi d’absorbir un dels seus baixants. Es pot observar 

(Figura L.34) com aquestes dues superfícies són idèntiques (Sup.3 i 4), ja que s’han 

col�locat dos baixants situats un a cada extrem del canaló central. Llavors, la superfície 

amb la que es treballa és igual a 22 m x 25 m, és a dir, 550 m2. 

Es recorda que el CTE HS (4.2.2) especifica que el diàmetre nominal del canaló d’aigües 

pluvials de secció semicircular, per una intensitat pluviomètrica de 100 mm/h, s’obté 

consultant la Taula L.11 (mostrada anteriorment) en funció del pendent i la superfície 

màxima que cobreix el canaló. 

En aquest cas també es considera que la pendent del canaló és del 2%. Llavors, si la 

superfície màxima a cobrir, en projecció horitzontal, és igual a 550 m2 (tal i com s’acaba 

de calcular) i el canaló té una pendent del 2%, es consulta la Taula L.11 anterior i s’obté 

un diàmetre nominal igual a 250mm. Concretar que en la Taula L.11 s’hi ha entrat amb 

una pendent del 2% i una superfície de 670 m2 (ja que és el valor immediatament 

superior al real, 550 m2). 

Per altra banda, el CTE HS especifica que per valors de pluviometria diferents a 100 

mm/h, s’ha d’aplicar un factor de correcció f a la superfície estudiada. Cal comentar que 
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aquest paràmetre, f, ja s’ha determinat quan s’ha estudiat el canaló extrem de la nau, 

obtenint un valor per la zona d’Agramunt igual a 0,90. Així doncs: 

2 20,90 0,90 670 603Sup Sup m m′ = ⋅ = ⋅ =   

Es pot comprovar com per aquest valor d’àrea, igual a 603 m2, encara es manté el valor 

del diàmetre nominal del canaló a 250 mm (veure Taula L.11). 

Un vegada determinat el diàmetre del canaló central de la nau, es calcula l’àrea de la 

secció transversal d’aquest considerant que té una secció semicircular, tal i com 

especifica la normativa. 

  
2

_
2

canaló semicircular

r
A

π ⋅
= , on r és el radi del canaló, en aquest cas 125 mm 

Llavors s’obté: 

 
2

2

_

125
24.543,69

2
canaló semicircularA mm

π ⋅
= =  

Cal comentar que, a l’hora de dissenyar el canaló central de la nau industrial, s’ha escollit 

que aquest tingués secció quadrangular i no semicircular. El motiu de triar aquest tipus 

de perfil és degut a la comoditat que es té a l’hora del muntatge. A continuació s’adjunta 

una imatge d’un perfil molt utilitzat industrialment com a canaló central per una nau 

industrial, Figura L.37. 

 

 
Figura L.37: Muntatge típic d’un canaló central d’una nau industrial 
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En la figura anterior es pot observar com la secció transversal del canaló té unes 

extensions que queden recolzades sobre les corretges de coberta i pressionades pel propi 

pes dels tancaments. Per conèixer més detalls d’aquesta unió es convida al lector a 

consultar l’annex referent als plànols de l’estructura, Annex M. 

Anteriorment també s’ha vist com el CTE HS (4.2.2 (3)) especifica que per canalons que 

no tinguin seccions semicirculars, la secció quadrangular equivalent ha de ser un 10% 

superior a l’obtinguda com a secció semicircular. Per tant es té: 

_ _1,10canaló quadrangular canaló semicircularA A= ⋅  

2

_ 1,10 24.543,69 26.998,06canaló quadrangularA mm= ⋅ =  

Un cop determinat el valor final de la secció transversal del canaló central, es determinen 

les mides d’aquest aproximant-lo a una secció rectangular. Observant la geometria de la 

unió (Figura L.37 anterior), es pot determinar un valor orientatiu de la base de la secció 

transversal del canaló com: 

_2pilar placa testabase h t= + ⋅  

On el valor de pilarh  és igual a 180 mm (ja que el pilar central de cada pòrtic és del tipus 

HEB 180) i el gruix des plaques testa és de 20 mm. Per tant, es proposa un valor per la 

base del canaló igual a 220 mm.  

Un cop determinat el valor de la base i sabent la superfície de la secció transversal del 

canaló, ja queda fixada l’altura del canaló central, ja que es vol una secció quadrangular. 

Així doncs, s’obté una altura de 125 mm aproximadament. Per tant: 

2 2220 125 27.500 26.998,06mm mm m mm⋅ = ≥  

Per tenir una idea més visual de com és aquest canaló s’adjunta la Figura L.38 següent. 
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Per últim, només comentar que el gruix d’aquest canaló també és igual a 2,50 mm, igual 

que pels canalons extrems de la nau. 

L.5.2 Edifici d’oficines 

En l’edifici d’oficines també és necessari la instal�lació d’un sistema d’evacuació d’aigües 

pluvials. El sistema utilitzat és el mateix que el que s’ha dissenyat per la nau industrial, 

així doncs, es col�locaran uns canalons que recullin les aigües pluvials i s’evacuaran 

mitjançant uns baixants que es distribuiran al voltant de l’estructura. 

La coberta de l’edifici d’oficines no és tant gran com la de la nau, de manera que només 

es posaran dos canalons extrems i no caldran tants baixants. De fet, en la Figura L.39 

següent es pot observar la distribució que s’ha fet pels canalons i pels baixants en la 

coberta de l’edifici d’oficines.  

 

 

Figura L.38: Secció quadrangular del canaló central de la nau industrial 

Figura L.39: Coberta de l’edifici d’oficines amb les zones que 
cobreix cada canaló i cada baixant 
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Llavors, segons la Figura L.39 anterior, els canalons extrems cobreixen, cadascun d’ells, 

una superfície corresponent a la suma de: 

 .1 .3 .2 .4totalSup Sup Sup Sup Sup= + = +  

 24 6,25 4 6,25 50totalSup m m m m m= ⋅ + ⋅ =  

Però al tenir dos baixants distribuïts al llarg de cada canaló, aquest es dimensiona per 

aquell baixant que hagi de cobrir una major superfície. En aquest cas les quatre 

superfície són idèntiques, per tant, el canaló es dimensiona per un valor igual a 4 m x 

6,25 m , és a dir, 25 m2. 

Com ja s’ha vist anteriorment, el CTE HS (4.2.2) especifica que el diàmetre nominal del 

canaló d’aigües pluvials de secció semicircular, per una intensitat pluviomètrica de 100 

mm/h, s’obté consultant la Taula L.11 adjuntada anteriorment, en funció del pendent i la 

superfície màxima que cobreix el canaló. 

En el cas de l’edifici d’oficines, es considera que el canaló té una pendent del 1%. 

Llavors, si la superfície màxima a cobrir, en projecció horitzontal, és igual a 25 m2 (tal i 

com s’acaba de calcular) i es té una pendent del 1%, es consulta la Taula L.11 anterior i 

s’obté un diàmetre nominal del canaló igual a 100 mm. Concretar que en la Taula L.11 

s’hi ha entrat amb una pendent del 1% i una superfície de 45 m2 (ja que és el valor 

immediatament superior al real, 25 m2).  

El CTE HS especifica que per altres valors de pluviometria diferents a 100 mm/h, s’ha 

d’aplicar un factor de correcció f a la superfície estudiada. Cal comentar que aquest 

paràmetre f ja s’ha determinat anteriorment, obtenint un valor per la zona d’Agramunt 

igual a 0,90. Així doncs: 

2 20,90 0,90 45 40,50Sup Sup m m′ = ⋅ = ⋅ =   

Es pot comprovar com per aquest valor d’àrea, igual a 40,50 m2, encara es manté el 

valor de 100 mm de diàmetre nominal del canaló, determinat segons la Taula L.11. 

Així doncs, una vegada determinat el diàmetre del canaló extrem de l’edifici d’oficines, es 

calcula l’àrea de la secció transversal d’aquest considerant que té una secció 

semicircular, tal i com especifica la normativa. 
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2

_
2

canaló semicircular

r
A

π ⋅
= , on r és el radi del canaló, en aquest cas 50 mm 

Llavors s’obté: 

 
2

2

_

50
3.926,99

2
canaló semicircularA mm

π ⋅
= =  

Cal comentar que, a l’hora de dissenyar el canaló extrem de l’edifici d’oficines, s’ha 

escollit que aquest tingués secció quadrangular i no semicircular. El motiu de triar aquest 

tipus de perfil és degut a la comoditat que es té per unir-lo amb els pilars extrems dels 

diferents pòrtics, ja que un canaló amb secció semicircular té un muntatge més 

complicat. 

Llavors, el CTE HS (4.2.2 (3)) especifica que per canalons que no tinguin seccions 

semicirculars, la secció quadrangular equivalent ha de ser un 10% superior a l’obtinguda 

com a secció semicircular. Per tant es té: 

_ _1,10canaló quadrangular canaló semicircularA A= ⋅  

2

_ 1,10 3.926,99 4.319,69canaló quadrangularA mm= ⋅ =  

Un cop determinat el valor final de la secció transversal del canaló es determinen les 

mides d’aquest aproximant-lo a una secció rectangular. S’ha de tenir en compte que 

aquest canaló anirà cargolat a l’ala dels pilars extrems de cada pòrtic, per tant, s’ha de 

deixar un espai suficient per tal que aquesta unió sigui possible. Per altra banda, és 

necessari que el canaló sobresurti respecte les corretges de les façanes laterals perquè 

desaigüi correctament. Aquestes corretges són perfils Z amb una altura màxima de 

100mm, per tant, es tria una amplada del canaló igual a 104 mm. Fixant un costat del 

rectangle, l’altra dimensió també queda fixada, de manera que, arrodonint aquesta 

distància, s’obté que l’alçada del canaló extrem de l’edifici d’oficines és de 78 mm. De fet, 

aquesta última distància ha vingut condicionada pel tema de distàncies mínimes entre 

cargols, ja que és una unió cargolada. Per últim, només comentar que el gruix del canaló 

és igual a 2,50 mm, ja que per gruixos superiors ja es tenen problemes amb el 

galvanitzat. Per tenir una idea més visual de com és la secció d’aquest canaló s’adjunta 

la Figura L.40. 
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En la figura anterior s’observa com un dels costats està inclinat 45º respecte la vertical. 

El motiu d’aquest disseny és per facilitar l’evacuació de l’aigua i, a més a més, es guanya 

una mica d’àrea de la secció transversal del canaló. Es pot observar també com l’àrea de 

la secció quadrangular que s’obté és igual a 8.112 mm2, valor superior al mínim requerit, 

que era de 4.319,69 mm2. 

Per últim, només comentar que per obtenir més informació en quan al disseny i a la unió 

d’aquest canaló amb els pilars de l’estructura de l’edifici d’oficines, es convida al lector a 

consultar l’Annex M, annex referent als plànols tant de la nau industrial com de l’edifici 

d’oficines. 

Figura L.40: Secció quadrangular del canaló extrem de l’edifici d’oficines 
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L.6 SOLERA DE LA NAU INDUSTRIAL I DE L’EDIFICI 

D’OFICINES 

En aquest capítol s’explicaran alguns detalls de la solera i de l’armat d’aquesta, tant per 

la nau industrial com per l’edifici d’oficines. 

La solera més emblemàtica és la solera contínua de formigó armat i està present a 

gairebé tots els edificis de planta baixa, com ara grans magatzems, cinemes, naus 

industrials, etc. El gruix i armat de la solera depenen de les càrregues estàtiques i 

dinàmiques a les que aquesta està sotmesa. 

Pel que fa a la solera de la nau industrial, no es coneix el valor exacte de les càrregues 

que actuen sobre el paviment, perquè no entra dins l’abast del present projecte calcular 

les càrregues que suposarà l’activitat logística a la que es destinarà la nau. De tota 

manera, s’ha fixat el gruix de la solera de la nau a 320 mm, assegurant així que pot 

suportar càrregues importants. 

Pel que fa a l’armat de la solera de la nau industrial, es realitza mitjançant fibra 

metàl�lica, ja que es preveuen càrregues importants sobre el paviment degut a l’activitat 

logística a la que es destina la nau. Cal comentar que la determinació de la quantitat de 

fibra metàl�lica, en kg/m3, queda també fora de l’abast del present projecte, ja que 

actualment és el propi fabricant de les fibres el que determina els kg/m3 necessaris per 

una determinada solera en funció del tipus i forma d’aquestes fibres. 

Per altra banda, la solera de l’edifici d’oficines no ha de suportar càrregues tant 

importants com la de la nau industrial, és per aquest motiu que el gruix d’aquesta s’ha 

fixat a 150 mm, ja que es creu que és un valor suficient. 

Pel que fa a l’armat d’aquesta solera, s’ha cregut convenient utilitzar una malla 

electrosoldada enlloc de fibres metàl�liques, ja que aquestes últimes tenen un cost força 

elevat i per tant, només s’utilitzen quan han de suportar grans càrregues. 

Tal i com ja s’ha comentat anteriorment, les càrregues que ha de suportar la solera 

d’estudi són mínimes, donat que l’edifici d’oficines, tal i com el seu nom indica, es destina 

a ús administratiu. Així doncs, la malla electrosoldada es calcularà segons l’armadura 

mínima recomanada. 
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Inicialment es proposa una malla electrosoldada amb rodons de diàmetre 6 mm separats 

entre ells una distància de 15 cm per cada metre lineal de solera. Amb aquestes 

condicions, es té: 

100
º 6,67 6

15

cm
n rodons rodons rodons

cm
= = →  

Esmentar que s’escull 6 rodons i no 7 (arrodoniment més correcte) perquè d’aquesta 

manera s’estudia el cas més desfavorable. 

A continuació es determina l’àrea corresponent a tenir 6 rodons de diàmetre 6 mm: 

 
2

nº rodons
4

rodonsA
π φ ⋅

= ⋅ 
 

 

 
2

2 26
6 169,65 1,6965

4
rodons rodonsA mm A cm

π ⋅
= ⋅ = → = 

 
 

Llavors aquesta àrea ha de ser superior a la corresponent a l’armadura mínima 

recomanada. Aquest valor es pot observar en la Figura L.41 següent. 

En aquesta figura es pot observar com el valor mínim recomanat és igual a 1,30 cm2 per 

metre lineal de solera, per tant: 

2 2

1,6965 1,30rodons

cm cm
A CORRECTE

ml ml
= ≥ →  

Per últim, només comentar que si amb 6 rodons de diàmetre 6 mm es compleix el 

requisit d’armadura mínima, amb 7 rodons de diàmetre 6 mm també es complirà. 
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Figura L.41: Àbac per dimensionar l’armadura en lloses de paviment 


