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Resum
En aquest Annex E s’ha inclòs el càlcul del paviment de la nau, la justificació de com s’han
dimensionat les corretges i els tancaments, i d’una manera més aproximada, els criteris que
s’han seguit per dimensionar els canalons i les baixants per recollir l’aigua de pluja.
També s’inclou una breu descripció del pòrtic de dilatació, l’informe geotècnic, els resultats
del qual s’han emprat en el càlcul dels fonaments i un breu estudi d’impacte ambiental.
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1. Glossari
fck:

resistència característica del formigó a compressió

h:

cantell o alçada del paviment

φ

diàmetre de l’armadura

As:

secció d’acer de l’armadura

C:

designació per les corretges amb secció en forma de C

Z:

designació per les corretges amb secció en forma de Z

ELS:

Estat Límit de Servei

ELU:

Estat Límit Últim

CTE:

Codi Tècnic de l’Edificació

DB HS: Document Bàsic Salubritat
f:

factor corrector per la superfície servida

I:

intensitat pluviomètrica

S:

superfície

A:

secció

C:

subíndex referent al canaló

CL:

argila inorgànica poc plàstica o de plasticitat mitjana, argiles amb grava, argiles
arenoses, argiles llimoses o argiles magres

SP:

arenes mal granulades, arenes amb grava amb pocs fins o sense

SM:

arenes llimoses, mescles d’arena i llim

Nspt:

número de cops de l’assaig “SPT”

SPT:

Standard Penetration Test (test o prova de penetració estàndard)
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σ adm : tensió admissible del terreny
S:

sondatge

N30:

número de cops necessaris per endinsar 30 cm un tub de mostreig

EHE-08: normativa espanyola de formigó estructural
MAi-Sj: mostra número i del sondeig j
C:

cohesió del terreny

γ:

coeficient de seguretat del terreny

B ≡ a
 : dimensions en planta de la sabata
L ≡ b
N:

número de cops de l’assaig “SPT”

Càlcul del paviment, informe geotècnic i justificació de corretges i tancaments

Pág. 7

2. Paviment
2.1. Definicions prèvies
Paviment:
S’entén com el construït amb formigó lleugerament armat, que reposa directament sobre
l’esplanació o sobre una base, degudament compactades i que, per la rigidesa a flexió de la
llosa de formigó, transmet i reparteix les càrregues actuants sobre zones relativament
àmplies de la base o esplanada.
Base:
És la capa ferma situada directament sota el paviment. Pot no existir si l’esplanada és de
qualitat suficient per suportar directament el paviment.
Explanada:
És l’assentament del ferm i està constituïda pel material que ha quedat al descobert al
realitzar l’excavació, o bé pel material de farciment si el paviment s’ha de construir a una
cota superior que la del terreny natural.
Junta:
Es denomina així a les cantonades de cadascuna de les lloses en les que es divideix el
paviment.
Malla electrosoldada:
Barres d’acer electrosoldades a màquina, formant una malla ortogonal. El límit elàstic de
2
l’acer és de 5000 kp/cm .

2.2. Càlcul de l’espessor de formigó
A la taula següent s’indica una classificació de les esplanades segons el tipus de sòl, la
qual proporciona suficient exactitud per als casos usuals. Aquesta classificació intervé en el
càlcul de l’espessor del paviment.
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Tipus d’esplanada

Descripció del sòl

A

Llims orgànics, argiles orgàniques i argiles inorgàniques
d’alta plasticitat.

B

Argiles inorgàniques de baixa plasticitat, argiles arenoses,
arenes llimoses, mescles d’arena i argila i mescles
d’arena amb poca grava. (canviar arena per sorra?)

C

Graves, mescles d’arena i grava amb pocs fins, mescles
d’arenes i graves amb argila.

Taula 2.1 Classificació de les esplanades segons el tipus de sòl (Font: [21])
Base granular
Es disposarà una base entre el paviment i l’esplanada ja que crea un recolzament més
uniforme per aquest, encara que no en redueixi l’espessor.
La base pot ser una mescla de graves i arenes o graves amb mescla d’argiles i arena,
sempre que no siguin excessivament plàstiques. L’espessor de la base serà de 20 cm i es
compactarà enèrgicament (al 95 % de l’assaig PROCTOR modificat).
El gràfic de la figura 2.1 proporciona l’espessor de formigó necessari, en funció de les
dades següents:
•

Tipus d’esplanada (A, B o C);

•

Resistència específica del formigó a compressió;

•

Càrrega per eix.

Per dimensionar el paviment, és aconsellable considerar una càrrega mínima per eix de 4
tones, encara que no estigui previst el trànsit de camions. De 8 tones si el paviment ha de
suportar el tràfic de camions lleugers, i de 14 tones si ha d’estar sotmès a trànsit de
camions pesats.
Com que en principi es desconeix quina serà l’activitat que es realitzarà dins la nau, s’ha
dimensionat el paviment considerant una càrrega per eix de 8 tones.
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El terreny sobre el qual es pretén construir la nau està format per argiles llimoses,
desenvolupades de forma irregular, entre els 0 i 4,9 m de profunditat. S’assimila a un sòl CL
de mitjana plasticitat (veure taula 3.5 del present annex). Per tant, l’esplanada serà del tipus
B segons la classificació de la taula 2.1.
El formigó que s’utilitzarà té una resistència característica fck = 250 kp/cm2.
Per tant, considerant la possibilitat de trànsit de camions lleugers a l’interior de la nau
(càrrega per eix de 8 tones), el cantell del paviment necessari, segons l’àbac de la figura
2.1, és:

h = 20cm
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Fig. 2.1 Àbac per l’obtenció del cantell en lloses de paviment (Font: [21])
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2.3. Juntes
Les juntes en els paviments responen als següents motius:
•

Com a solució per les interrupcions necessàries de formigonat;

•

Com a precaució contra les tensions excessives de retracció que podrien fissurar el
formigó (a no ser que es disposin quanties molt elevades d’acer);

•

Per permetre la lliure dilatació del paviment, en el cas de grans superfícies.

La tendència actual és de reduir al màxim el número de juntes de dilatació, ja que al no
permetre la transmissió de càrregues entre lloses contigües, constitueixen zones molt
dèbils del paviment.
En els paviments industrials, les juntes de formigonat solen fer-se coincidir amb les de
retracció. Una junta de retracció eficaç en paviments industrials és la que es mostra a
continuació.

Fig. 2.2 Junta de retracció (Font: [21])
L’encadellat (o forma que se li dóna a la vora) assegura una bona transmissió de càrregues
entre lloses contigües, evitant que la vora treballi excessivament.
Les dimensions de la llosa, és a dir, la distància entre juntes, acostumen a oscil·lar entre 4 i
10 m. Com més gran sigui la distància entre les juntes, més acer es necessitarà.
En aquest cas, s’ha decidit fer el paviment a base de lloses de 6 m d’amplada (de manera
que la llum del pòrtic queda dividida en 6 parts) i 7 m de llargada (coincidint amb la
distància entre pilars).
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Normalment les juntes de dilatació no es col·loquen a menys de 30 m. En qualsevol cas, és
recomanable situar-les a les zones límit de la llosa amb els murs de façana, pilars, etc., per
tal d’impedir les empentes sobre aquests elements produïdes per la dilatació de la llosa.
Per tant, es faran juntes de dilatació al llarg de tot el perímetre de la nau, i una altra junta
transversal al centre de la nau dividint-la en dues parts (veure figura 2.5 del present annex).
Aquesta no estarà ben bé al mig ja que es farà coincidir amb les juntes de retracció del
novè pilar (comptant des de la façana principal, o des de l’esquerra a la figura 2.5).
Els tipus de juntes de dilatació que s’utilitzaran es mostren a continuació:

Fig. 2.3 Junta de dilatació entre dues lloses contigües (Font: [21])

Fig. 2.4 Junta de dilatació de vora o perimetral (Font: [21])
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A la figura 2.3 s’observa que per una millor transmissió de càrregues, es disposen tres
barres de 20 mm de diàmetre per metre lineal, ja que aquesta junta constitueix la zona més
dèbil del paviment i s’ha de reforçar.
La distribució final de les juntes (de retracció en magenta i de dilatació en cian) es mostra a
la següent figura:

Fig. 2.5 Distribució en planta de les juntes de retracció i de dilatació (Font: Autocad)
La junta de dilatació transversal del centre de la nau coincideix, encara que no es vegi a la
figura 2.5, amb una junta de retracció.

2.4. Dimensionament de l’acer (retracció i temperatura)
Una manera bastant pràctica de determinar la quantitat d’acer necessària és fent ús de
l’àbac de la figura 2.6.
S’han considerat les següents opcions per veure les diferents necessitats d’acer en cada
cas, però la més econòmica i per tant l’opció definitiva és la primera:
•

Llosa de 7 m de llargada i 6 m d’amplada:

0,9 cm2/ml

Però l’armadura mínima recomanada i per tant la definitiva és de:
•

Llosa de 14 m de llargada i 6 m d’amplada:

1,7 cm2/ml;

•

Llosa de 12 m de llargada i 7 m d’amplada:

1,6 cm2/ml;

1,31 cm2/ml;
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Fig. 2.6 Àbac pel dimensionament de l’armadura en lloses de paviment (Font: [21])
A les figures 2.7 i 2.8 es mostra un catàleg comercial [29] de malles estàndard per escollir
la més adient.
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Fig. 2.7 Classificació de les esplanades segons el tipus de sòl (Font: [29])

Fig. 2.8 Classificació de les esplanades segons el tipus de sòl (Font: [29])
Si es considera la primera opció, que és la que menys acer requereix, la malla estàndard
serà la C-131, 15x15 5-5 (malla de 15x15cm, amb diàmetre 5 mm2 en ambdues
direccions).
En la direcció curta, està formada per 15 elements (de 5 mm2 diàmetre), i per tant té una
amplada de:
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amplada = 0,15·15 = 2,25m
2

En la direcció llarga, està formada per 40 elements (també de 5 mm de diàmetre), i per
tant té una longitud de:

longitud = 40·0,15 = 6m
El solapament entre malles consecutives serà de 30 cm, i les malles es disposaran 7 cm
per sota de la cara vista del paviment.
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3. Corretges
Les corretges de la nau s’han calculat mitjançant un full de càlcul elaborat pels professors
F. Marimon i A. Guerrero per l’empresa MetalPerfil, segons la normativa EN 1993-1-3. No
s’han fet justificacions manuals addicionals.

3.1. Corretges de façana
Model de la corretja escollida:

h = 200mm
C 200 x 2 : 
e = 2mm

Els perfils tipus C, teòricament són més adients com a corretges de façana (encara que
molts projectes es fan amb perfils Z) ja que el seu eix principal de inèrcia coincideix amb la
direcció dels esforços generats per l’acció del vent.
Com que degut a la seva geometria no es poden solapar, es fan d’un sol tram.
Es comprova un pòrtic extrem, ja que en el cas de les corretges, a diferència de quan
s’estudien els elements principals d’un pòrtic, és més desfavorable que un pòrtic interior.

3.2. Resultats del full de càlcul
Els resultats obtinguts mitjançant el full de càlcul es mostren a la següent figura:

Fig. 3.1 Resultats del full de càlcul per les corretges de façana (Font: [32])
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91 % d’esgotament en ELS i 94 % en ELU.

3.3. Corretja de coberta
Model de la corretja escollida:

h = 225mm
Z 225 x 2 : 
e = 2mm

El perfils tipus Z són adequats com a corretges de coberta, especialment en cobertes
inclinades, ja que el seu eix principal de inèrcia coincideix amb la direcció dels esforços
generats per les accions exteriors.
Aquest tipus de perfil sí que es pot solapar, i les longituds de solapament són de 1 m. La
distància entre corretges, encara que en algun cas és més petita per motius constructius,
és en general de 1,5 m.
En aquest cas s’estudien 3 pòrtics consecutius (que generen la unitat mínima de corretges
que es va repetint), un dels quals és extrem.

3.4. Resultats del full de càlcul
Els resultats obtinguts mitjançant el full de càlcul es mostren a la següent figura:

Fig. 3.2 Resultats del full de càlcul per les corretges de coberta (Font: [32])
32 % d’esgotament en ELS i 99 % en ELU.
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4. Tancaments
Els tancaments de la nau es fan mitjançant perfils de xapa metàl·lica i llana de roca
entremig creant una cambra aïllant. Tots els perfils són de l’empresa Acieroid, d’acer
galvanitzat Z-275.

4.1. Tancament de façana
El tancament de façana està constituït per dues xapes diferents. L’exterior és la que
desenvolupa la funció d’element resistent, i és del perfil ACL-48S que es mostra a
continuació (es col·loca en format vertical, amb la greca ampla mirant cap a l’exterior):

Fig. 4.1 Xapa exterior de façana. Perfil ACL-48S d’Acieroid (Font: [30] p. 230)

La xapa interior és la d’acabat i és del perfil ACL 23. El seu aspecte es mostra a continuació
(col·locada com a la figura 3.2, amb la greca ampla mirant cap a l’interior de la nau):

Fig. 4.2 Xapa interior de façana. Perfil ACL-23 d’Acieroid (Font: [30] p. 207)
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En aquest cas no calen perfils per crear la cambra aïllant ja que les mateixes corretges
realitzen aquesta funció, quedant així amagades i donant un millor aspecte a l’interior de la
nau.

4.2. Tancament de coberta
El tancament de la coberta és diferent al de façana perquè com que les corretges queden
per sota del perfil interior, es necessiten uns perfils per crear la cambra aïllant. Aquests
perfils són d’acer galvanitzat S280 GD, en forma de “omega” i tenen l’aspecte que es
mostra a continuació:

Fig. 4.3 Perfils per generar la cambra aïllant del panell
sandwich (Autocad)
El tancament no és prefabricat sinó que s’executa a obra, disposant també llana de roca
entre les dues xapes per aconseguir un bon aïllament.
El fet que a sobre d’una de les dues vessant de la coberta s’hi disposi una instal·lació solar
fotovoltaica, pot suposar un problema durant l’execució de la mateixa si una de les dues
xapes és resistent i l’altra d’acabat. Per aquest motiu, s’ha decidit fer-les les dues iguals,
mitjançant el perfil ACL-30C (ambdues resistents). L’aspecte i les dimensions (en mm) del
perfil es mostren a la següent figura (col·locada tal i com es veu a la figura 3.4):

Fig. 4.4 Xapa interior i exterior de coberta. Perfil ACL-30C d’Acieroid (Font: [30] p. 209)
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El dimensionament de totes les xapes s’ha realitzat mitjançant les taules del propi catàleg
d’Acieroid [30], considerant en cada cas la càrrega màxima que ha de suportar el
tancament.
Pel que fa a l’espessor de la xapa, s’ha imposat un valor mínim de 0,7 mm per evitar
possibles problemes de corrosió.
Així, per la xapa de façana s’ha considerat l’acció del vent (cas més desfavorable), i la
distància màxima entre corretges. No s’ha tingut en compte la càrrega deguda a un
impacte, però per motius estètics s’ha escollit un perfil una mica superior a l’estrictament
necessari de manera que es disposa d’un plus de resistència (en cas de impacte).
Per dimensionar el perfil de la coberta, s’han considerat les càrregues degudes al pes de la
instal·lació fotovoltaica, la sobrecàrrega deguda al pes de la neu i les càrregues degudes a
l’acció del vent. En aquest cas, la resistència del perfil escollit està una mica més
optimitzada que en el cas del perfil de façana, però s’ha de tenir en compte que, encara
que no es consideri la resistència conjunta de les dues xapes (iguals) que conformen el
tancament, el fet que les dues siguin resistents també aporta un plus de seguretat.
En general, els tancaments de coberta també es fan amb un perfil resistent (interior) i un
d’acabat (exterior). En aquest cas, és convenient que el resistent sigui l’exterior per motius
constructius degut a la instal·lació fotovoltaica (es requereix un determinat cantell del perfil
per poder-hi fixar la subestructura del generador fotovoltaic), però a la vegada, si el perfil
interior és d’acabat pot suposar un problema pel que fa a l’execució de l’obra. Per això s’ha
decidit que els dos perfils siguin resistents.
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5. Junta de dilatació
En general, cada 50 m aproximadament és convenient disposar una junta de dilatació per
evitar que les deformacions degudes a les variacions tèrmiques generin càrregues no
previstes sobre l’estructura.
La nau en estudi fa 105 m de llargada, i per tant s’ha decidit que un dels dos pòrtics
centrals, concretament el pòrtic número 9 (comptant des de l’entrada principal) sigui un
pòrtic de dilatació.
Enlloc de solapar les corretges, en aquest pòrtic estan separades per una distància de 3
cm, i els forats pels cargols són ovalats de manera que permeten el lliure moviment de
l’estructura.
Aquest sistema s’ha disposat a totes les unions entre corretges, tant de façana com de
coberta, per permetre així la lliure dilatació o contracció de l’estructura.
A continuació es mostren unes figures que representen el que s’acaba d’explicar.

Fig. 5.1 Unió entre les corretges de coberta del pòrtic de dilatació (Font: Tekla)
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Fig. 5.2 Unió entre les corretges de façana del pòrtic de dilatació (Font: Tekla)
El dimensionament de la junta de dilatació s’ha realitzat manualment com s’explica a
continuació.
Suposant un element de 56 m, l’allargament que aquest experimenta es pot calcular
mitjançant la següent expressió:

∆l = α ·∆T ·l

(Eq. 5.1)

On:
•

∆l : allargament de l’element considerat;

•

α : coeficient de dilatació tèrmica de l’acer, que val: α = 1,2·10− 5

•

∆T : variació de temperatura considerada;

•

l : longitud de l’element considerat.

1
;
ºC

Llavors, avaluant l’equació 5.3:

∆l = α ·∆T ·l = 1,2·10− 5

1
·(± 20º C )·56m = ±0,01344m = ±13,44mm ≈ ±15mm
ºC
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Per tant, com que s’han de considerar les possibilitats de dilatació i contracció, el forat
ovalat pel cargol M16 ha de tenir una amplada mínima de:

15 + 15 + φ0 = 15 + 15 + 18 = 48mm
L’amplada definitiva del forat és doncs de 50 mm.
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6. Canalons i baixants per les aigües pluvials
Per poder dibuixar els canalons i els baixants d’acord amb la superfície de coberta de la
nau, s’ha fet un estudi senzill segons el CTE (DB HS Salubritat), per calcular el seu
dimensionament.

6.1. Canalons
El diàmetre nominal del canaló d’evacuació d’aigües pluvials de secció semicircular per una
intensitat pluviomètrica de 100 mm/h s’obté de la taula 6.1 en funció del seu pendent i de la
superfície a la que serveix.

Taula 6.1 Diàmetre nominal del canaló en funció del seu pendent i la superfície a la que
serveix (Font: [33] p. HS5-9)
La superfície de coberta en projecció horitzontal a considerar és:

18m·7 m = 126m 2
Per tant, considerant un pendent del canaló de l’1 %, el diàmetre nominal del canaló és de:

φcanaló = 200mm
Per un règim amb intensitat pluviomètrica diferent de 100 mm/h, s’ha d’aplicar un factor f de
correcció a la superfície servida tal que:

f =

i
100

On i és la intensitat pluviomètrica que es vol considerar.

(Eq. 6.1)
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La intensitat pluviomètrica del poble Santa Maria del camí, s’ha d’obtenir a partir de la figura
i la taula que es mostren a continuació:

Fig. 6.1 Diferents zones pluviomètriques de l’Estat Espanyol (Font: [33] p. HS5-27)
Ampliant la zona de les illes balears:

Fig. 6.2 Zones pluviomètriques de les Illes Balears (Font: [33] p. HS5-27)
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Taula 6.2 Intensitats pluviomètriques d’Espanya en mm/h (Font: [33] p. HS5-27)
El poble de Santa Maria del camí es troba a uns 20 km de Palma. Tenint en compte que
està compresa dins la zona B, la intensitat pluviomètrica màxima a considerar és de 150
mm/h.
Potser no caldria considerar una intensitat pluviomètrica tan gran, però és preferible
sobredimensionar els canalons que no que quedin petits.
Així, la superfície servida a considerar és de:

i
150
S servida = S proj .horitz . ·
= 126m 2 ·
= 189m 2
100
100
Per tant, considerant un pendent del canaló de l’1 %, el diàmetre nominal del canaló,
segons la taula 6.1, és:

φ canaló = 200mm
No obstant, si la secció adoptada pel canaló no és semicircular, la secció quadrangular
equivalent ha de ser un 10 % superior a l’obtinguda com a secció semicircular.
Per tant, si es considera la secció semicircular segons el diàmetre del canaló obtingut,
s’obté la secció quadrangular equivalent com es mostra a continuació:

AC .semicircular =

π ·r 2
2

=

π ·1002
2

= 15708,0mm2

⇒ AC .quadrangular = 1,1· AC .semicircular = 1,1·15708,0 = 17278,8mm2 ≈ 173,0cm2
Pel que fa al pendent del canaló, la solució constructiva per la que s’ha optat és la següent.
Enlloc de inclinar el canaló (molta gent opina que és antiestètic), es genera el pendent dins
el mateix canaló mitjançant poliuretà de manera que l’alçada màxima extra que hi ha
d’haver a l’extrem del canaló és de:

x
·100 = 1% ⇒ x = 70mm
7000mm
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Per tant, és més que suficient si es disposa un canaló amb 220 mm d’alçada, 120 mm
d’amplada i la paret exterior amb 15º d’inclinació (espessor de la xapa: 1mm), de manera
que la secció total de canaló (considerant només la secció rectangular) al punt més
desfavorable és:

A = A1 + A2 = (220 − 70 )·120 + A2 = 18000mm 2 + A2 > 17300mm2

6.2. Baixants
El diàmetre corresponent a la superfície, en projecció horitzontal, servida per cada baixant
d’aigües pluvials s’obté mitjançant la taula següent:

Taula 6.3 Diàmetre nominal del baixant (en mm) segons la superfície servida en projecció
horitzontal (Font: [33] p. HBS-9)
Cada baixant recollirà l’aigua de dos col·lectors, de manera que la superfície servida a
considerar és:

2·189 = 378m 2
Aquesta superfície s’ha de modificar de la mateixa manera que per al dimensionament del
canaló:

i
150
S servida = S proj.horitz . ·
= 378m2 ·
= 567 m2
100
100
Per tant, el diàmetre nominal del baixant segons la taula 6.3, és de:

⇒

φ baixant = 110mm
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7. Informe geotècnic
7.1. Resultats de l’estudi
7.1.1.

Consideracions prèvies

1. En el solar estudiat es projecta la construcció d’un nau industrial d’acer amb coberta
a dues aigües, amb una llum de 36 m i una llargada de 105 m.
2. Les fondàries que s’expressen en aquest estudi prenen com a cota zero la rasant
de la boca dels sondatges.
3. En el subsòl de la parcel·la s’han reconegut les unitats litològiques següents:
a. Unitat R. Horitzó edàfic amb una profunditat entre 0,00 i 0,60 m.
b. Unitat A. Argiles llimoses que es desenvolupen de forma irregular, entre els
0,00 i 4,90 m de profunditat. S’assimila a un sòl CL (veure taula 7.14 del
present annex) de mitjana plasticitat.
c. Unitat B. Sorres amb graves i gravetes i amb matriu llim-argilosa. Es tracta
d’un sòl SP/SM de baixa resistència amb valors de Nspt de 11.
d. Unitat C. Conglomerats amb matriu llim-argilosa i sorrenca i amb
intercalacions de lutites que configuren el substrat rocós d’edat paleocena
(Formació Pontils). Es correspon a una roca tova que presenta juntes
d’estratificació, de diaclasat.
4. En els talls geològics es dóna una representació interpretativa de la geometria que
poden presentar aquestes unitats litològiques reconegudes.
5. Durant els treballs de camp s’ha reconegut la presència d’un nivell freàtic en la
unitat B, entre 5,80 i 6,00 m de profunditat. L’analítica d’agressivitat realitzada indica
que l’aigua no és agressiva per al formigó.
6. Els assajos de concentració de sulfats en sòls realitzat indiquen que les unitats
reconegudes no són agressives per al formigó.
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Conclusions

Fent referència al nivell i tipus de fonamentació, amb la informació obtinguda dels
sondatges sol·licitats, i tenint en compte el tipus d’obra projectada, es conclou:
Es proposa una solució de cimentació mitjançant sabates aïllades a la unitat A;
Imposant un assentament màxim admissible i en funció de les dimensions de la sabata, la
tensió admissible del terreny és:

Unitat de
cimentació

Amplada a de la

Tensió admissible

Assentament

sabata (m)

σ adm (kp/cm )

màxim previsible s

2

(cm)
≤ 1,20

1,42

1,50

1,34

A

2,00

1,20

Nspt = 10

2,50

1,12

3,00

1,07

3,50

1,03

2,54

Taula 7.1 Càrrega admissible de la unitat A segons l’amplada de la sabata

7.2. Antecedents
Els sol·licitants han informat que a la parcel·la es preveu la construcció d’un edifici del tipus
nau industrial d’estructura metàl·lica amb coberta a dues aigües, amb 36 m de llum, i sense
soterrani o necessitat d’excavació inicial (si la capacitat portant del terreny ho permet).

7.2.1.

Objectius de l’estudi

Els objectius que s’han fixat en aquest estudi geotècnic, en relació a l’obra que es projecta,
són els següents:

Càlcul del paviment, informe geotècnic i justificació de corretges i tancaments

Pág. 31

1. Individualitzar les diferents unitats litològiques que formen el sòl i el subsòl de la
zona d’estudi (litologia, potència, geometria dels cossos i profunditat);
2. Determinar les característiques geotècniques d’aquestes unitats litològiques;
3. Determinar la profunditat del nivell freàtic i, si s’escau, l’agressivitat de l’aigua i del
sòl al formigó;
4. Determinar les càrregues admissibles i assentaments previsibles a la unitat de
cimentació;
5. Proposar el tipus i profunditat de la fonamentació a partir de les característiques
geotècniques dels materials reconeguts, la influència del nivell freàtic i altres factors
addicionals;

7.2.2.

Informació prèvia de la parcel·la

La parcel·la està situada al polígon industrial de Son Llaüt, al Poble de Santa Maria del
camí, a uns 20 km de la ciutat de Palma (Mallorca).

7.3. Treballs realitzats
7.3.1.

Sondatges

D’acord amb els promotors de l’obra per a l’estudi del subsòl d’aquest solar s’han realitzat 6
sondatges de reconeixement del terreny (S-1, S-2, S-3, S-4, S-5 i S-6) en què s’ha assolit
una fondària màxima de 12,00 m. S’han efectuat en cotes topogràfiques que coincideixen
amb la superfície actual del terreny (veure emplaçament dels sondatges a l’apartat 7.7).
En el text i les columnes estratigràfiques (veure apartat 7.8) les fondàries referides
s’expressen respecte la rasant del terreny per a cadascun dels sondatges. Els talls
geològics (veure apartat 7.9), també s’han dibuixat a partir de la superfície actual del solar.
La profunditat assolida a cada sondatge es mostra a la taula següent:
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Taula 7.2 Profunditat assolida a cada sondatge (Font: [34] p. 9)
Els sondatges s’han portat a terme amb una penetrosonda Tecoinsa TP-50/400.
La penetració en el terreny s’ha efectuat per rotació amb recuperació contínua de testimoni
mitjançant bateries senzilles de corona de widia de 86 i 101 mm de diàmetre.

7.3.2.

Assaigs in situ

Durant l’execució dels sondatges s’han realitzat un total de 36 assajos SPT (Standard
Penetration Test), seguint les especificacions de la norma UNE 103-800-92.
Un SPT és un tipus d’assaig de penetració dinàmica normalitzat, que consisteix en endinsar
60 cm un tub de mostreig dins el fons de la perforació, mitjançant el copejament amb una
massa que cau lliurement des d’una alçada determinada. El número de cops necessaris per
a endinsar els 30 cm centrals el tub de mostreig (N30), es pot relacionar amb la compacitat
o consistència dels materials i, conseqüentment, amb les pressions admissibles.
Les profunditats a les que s’ha portat a terme cada SPT i els resultats obtinguts es poden
veure a la taula següent:
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Taula 7.3 Resultats dels assaigs SPT realitzats, en funció de la
profunditat assolida a cada sondatge (Font: [34] p. 10)
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Taula 7.4 Resultats dels assaigs S.P.T. realitzats, en funció de la
profunditat assolida a cada sondatge (Font: [34] p. 11)
Nota: Rebuig: N30 > 100.

7.3.3.

Mostres obtingudes

Normalment les mostres que es prenen a qualsevol estudi geotècnic poden ser de dos
tipus: alterades o inalterades.
Les mostres alterades corresponen a fragments de testimoni obtinguts directament de les
bateries de perforació i serveixen per a establir la successió de materials interceptats en
cada sondatge. Se’n reconeixen les característiques litològiques i sovint es poden efectuar
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estimacions qualitatives d’alguns paràmetres geotècnics. De cara a l’estudi de laboratori
únicament són vàlides per als assaigs de identificació, d’estat i d’agressivitat del sòl.
En aquest estudi, a partir del reconeixement de les mostres alterades obtingudes s’han
confeccionat les columnes estratigràfiques dels sondatges i els talls geològics que es
poden veure als apartats 7.8 i 7.9 respectivament d’aquest mateix annex. També s’adjunten
les fotografies dels testimonis dels sondatges a l’apartat 7.10.
Pel que fa a les mostres inalterades habitualment aquestes s’agafen amb un tub
normalitzat el qual es fa penetrar al terreny mitjançant el copejament d’una massa, de
manera similar a l’assaig SPT. Posteriorment es recupera la mostra i es segella ràpidament
a fi que no perdi les seves propietats originals. Aquest tipus de mostres permet determinar
la humitat natural del sòl així com la realització d’assaigs de resistència i de compressibilitat,
entre d’altres.
En general les mostres inalterades es prenen únicament de sòls cohesius, degut a la
dificultat per extreure aquest tipus de mostres en sòls granulars, i al fet que alguns assaigs
no poden ser practicats sobre aquest darrer tipus de sòls, per la seva pròpia natura no
cohesiva. A més, les equacions habitualment utilitzades per calcular la capacitat portant i
els assentaments de terrenys granulars, utilitzen com a principal paràmetre de càlcul el
valor N30 obtingut directament de l’assaig SPT.
En aquest estudi s’ha portat a terme l’assaig de 2 mostres alterades preses en el sondatge
S1, una entre 3,00 i 4,00 m de profunditat representativa de sorres amb graves
quaternàries, i l’altra entre 8,50 i 8,70 m representativa del substrat paleocè. També s’ha
pres una mostra inalterada representativa d’argiles quaternàries.

7.4. Característiques geològiques de l’àrea d’estudi
7.4.1.

Estratigrafia

local

i

caracterització

geotècnica

dels

materials

reconeguts
A partir dels sondatges realitzats s’ha deduït la successió de materials que formen el sòl i el
subsòl del solar. Les característiques de les diferents unitats estratigràfiques reconegudes
(litologia, potència, geometria dels cossos, profunditat i paràmetres geotècnics) s’exposen a
continuació.
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7.4.1.1. Unitat R
Horitzó edàfic format per argiles llimoses i sorrenques amb arrels. S’ha identificat entre els
primers 0,20 i 0,60 m.
Els límits i gruixos de la unitat es presenten a la taula següent:

Taula 7.5 Límits i gruixos de la unitat R segons els sondatges realitzats
(Font: [34] p. 14)

Els materials de la unitat R no es consideren per a la fonamentació, ja que correspon a una
unitat de baixa resistència, amb presència materials de caràcter fungible.

7.4.1.2. Unitat A
Argiles llimoses i sorrenques amb quelcom de matèria orgànica.
A la taula següent es mostra la fondària a què s’ha identificat la unitat en les diferents
prospeccions realitzades.
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Taula 7.6 Límits i gruixos de la unitat A segons els sondatges realitzats
(Font: [34] p. 15)
S’assimila a un sòl CL sorrenc amb valors mitjans de Nspt de 10. A partir d’aquests valors se
li pot assignar una resistència a la compressió simple de 1,28 kp/cm2, una cohesió de 0,64
kp/cm2 i un angle de fregament intern de 18º.

7.4.1.3. Unitat B
Sorres de gra fi a mitjà i gravetes amb matriu llimosa, o bé graves i gravetes amb matriu
sorrenca i llimosa. La unitat ha estat identificada en la fondària que s’indica a la taula
següent, en els diferents sondatges perforats:

Taula 7.7 Límits i gruixos de la unitat B segons els sondatges realitzats
(Font: [34] p. 16)
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Segons els assajos de laboratori realitzats, es correspon a un sòl de tipus SP/SM amb
graves. Ofereix valors mitjans de Nspt de 11. En base als mateixos se li valora una densitat
seca de 1,59 g/cm3, una cohesió en el pitjor dels casos de 0,00 kp/cm2, un angle de
fregament intern de 29º i un mòdul d’elasticitat de 204 kp/cm2.

7.4.1.4. Unitat C
Alternança de conglomerats i microconglomerats amb còdols de quars i d’esquist i amb
matriu sorrenca i llim-argilosa de color vermell. S’intercalen amb lutites de color vermell.
Configuren el substrat rocós d’edat paleocena (Formació Pontils).
A la taula següent s’indica la fondària a què s’ha identificat la unitat en les prospeccions
realitzades:

Taula 7.8 Límits i gruixos de la unitat C segons els sondatges realitzats
(Font: [34] p. 16)
Es correspon a una roca estratificada i diaclasada. Els valors de Nspt en tots els casos són
de rebuig i a l’assaig de compressió simple de la mostra MA2-S1 s’ha obtingut un valor
d’aquest paràmetre de 6,95 kp/cm2, la qual cosa mostra que es tracta d’una roca tova. Per
tant, se li assigna un valor de la densitat de 2,20 g/cm3, un l’angle de fregament intern de
30º, una cohesió de 30 kp/cm2 i un mòdul de deformació elàstica de 30000 kp/cm2.

7.4.2.

Hidrogeologia i hidrologia

Durant els treballs de camp s’ha interceptat aigua subterrània en totes les prospeccions
realitzades, si s’ha comprovat la presència d’un nivell freàtic estabilitzat entre 5,80 i 6,00 m
de profunditat. A la taula següent s’observa la posició del nivell freàtic:
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Taula 7.9 Posició del nivell freàtic segons els sondatges realitzats (Font: [34]
p. 17)

S’ha pres una mostra de l’aigua present al subsòl del solar, per tal de determinar-ne
l’agressivitat al formigó. Segons la normativa EHE-08, l’aigua analitzada no és agressiva
per al formigó.
Respecte a la permeabilitat dels materials cal dir que la unitat A és de caràcter poc
permeable, en tractar-se d’un sòl cohesiu. La unitat B és de caràcter permeable, essent la
unitat a la qual es troba contingut el nivell piezomètric. La unitat C presenta una certa
permeabilitat per fissuració. Tot i que el nivell piezomètric es troba a una fondària
considerable no es pot descartar la possibilitat que el mateix pugui estar sotmès a
oscil·lacions de caràcter estacional.

7.4.3.

Agressivitat del sòl

Per tal de valorar l’agressivitat del sòl al formigó, s’han realitzat dos assajos quantitatius de
concentració de sulfats en mostres representatives de lla unitat A i de la unitat C. A la taula
següent es recullen els resultats obtinguts:

Taula 7.10 Concentració de sulfats i grau d’agressivitat de les unitats A i B
(Font: [34] p. 18)
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Els resultats obtinguts indiquen que les unitats assajades presenten un grau d’agressivitat
nul al formigó.

7.4.4.

Excavabilitat

Les unitats A i B es poden excavar, amb més o menys dificultat, mitjançant mètodes
convencionals, és a dir, per mitjà d’una pala retroexcavadora o giratòria. La unitat C és la
que presenta més dificultat de remoció, essent en els trams menys alterats de caràcter
inexcavable.

7.5. Nivells

de

fonamentació,

pressions

admissibles

i

assentaments
Tenint en compte les característiques geològiques i geotècniques del subsòl del solar i que
el tipus de construcció que es pretén realitzar, s’aconsella la següent solució de cimentació:
Cimentació superficial a la unitat A mitjançant sabates aïllades.
També es podria fer una cimentació superficial sobre la unitat B, o mitjançant pilotatges a la
unitat C, però com que no es tenen intencions de realitzar cap excavació, aquestes opcions
ja no s’han contemplat.

7.5.1.

Cimentació de l’edifici a la unitat A

El valor de la tensió admissible del terreny per a la unitat A s’ha volgut comprovar de
diverses maneres, ja que aquesta és la solució única de cimentació que es proposa.
a) Mitjançant fórmules aproximades
a.1) Per una sabata quadrada, la tensió admissible a partir de la cohesió del terreny, es pot
obtenir mitjançant la següent expressió:

1

σ adm = ·5,7·C
γ
On:
•

C: cohesió;

•

γ : coeficient de seguretat pel qual es pot prendre el valor de 3.

(Eq. 7.1)
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Avaluant l’Eq. 7.1:

1
3

σ adm = ·5,7·0,64

kp
kp
= 1,22 2
2
cm
cm

a.2) Per una sabata rectangular, la tensió admissible es pot obtenir mitjançant la següent
expressió:



1

B

σ adm = ·5,7·1 + 0,2· ·C
γ
L


(Eq. 7.2)

On:
•

B ≡ a
 dimensions en planta de la sabata.
L ≡ b

Avaluant l’Eq. 7.2:



1
3

σ adm = ·5,7·1 + 0,2·


3,4 
kp
kp
·0,64 2 = 1,50 2
2,9 
cm
cm

a.3) Per un cas general, la tensió admissible es pot obtenir aproximadament com:

N
8

σ adm =
σ adm =

per B ≤ 1,2m

N 
1 
·1 +

12  3,3·B 

(Eq. 7.3)

2

per B > 1,2m

On N és el número de cops promig d’acord amb l’assaig estàndard SPT.
Avaluant l’Eq. 7.3:
2

σ adm

10 
1 
kp
= ·1 +
 = 0,98 2
12  3,3·3,4 
cm

Nota: les expressions de l’Eq. 7.3 no són gaire exactes i el mateix autor (Meyerhof) va dir
posteriorment que se’n podien arribar a incrementar els resultats en un 50 %.
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b) Mitjançant taules

Nombre de cops (N)

Consistència

σ adm (kp/cm2)

2

Molt tova

< 0,25

2–4

Tova

0,25 - 0,5

4-8

Mitjana

0,5 - 1

8 - 15

PLÀSTICA

1-2

15 - 30

SEMIDURA

2-4

+ 30

DURA

>4

Taula 7.11 Tensió admissible i consistència del terreny segons el número de cops de
l’assaig SPT (Font: [21] )

Segons la taula 7.11, per un nombre de cops promig a la capa A de N = 10, s’obté el
resultat següent:
Terreny de consistència plàstica i una tensió admissible entre 1 i 2 kp/cm2.
Per arribar a un resultat més exacte es pot interpolar de manera que:

σ x =10 ≡ σ adm = 1,29

kp
cm2

A continuació es fa un recull de les tensions admissibles del terreny obtingudes segons els
diferents mètodes de càlcul:
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σ adm (kp/cm2)
sabata quadrada

1,22

sabata rectangular

1,50

cas general

0,98

taules

1,29

Taula 7.12 Recull dels valors obtinguts de la tensió admissible del
terreny

En qualsevol cas i a favor de la seguretat, és recomanable prendre el valor mínim obtingut
en els càlculs anteriors.
El CTE dóna les següents expressions per al càlcul aproximat de la tensió admissible:




σ adm = 12· N SPT ·1 +

D  s
·
3·B  25

per B ≤ 1,2m
(Eq. 7.4)

2

σ adm

D 
1  s

= 8· N SPT ·1 +
·
·1 +
 3·B   3,3·B  25

per B > 1,2m

On:
•

NSPT: valor mitjà dels resultats de l’assaig SPT;

•

D: profunditat del fonament;

•

B: amplada del fonament;

•

s: assentament total admissible en mm.

Nota: s’ha de complir que 1 +

D
≤ 1,3 . Aquest terme constitueix una correcció per
3·B

profunditat de les fórmules originals de Meyerhof de l’Eq. 7.3.
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El resultat de les expressions anteriors està en kN/m2. Les expressions que es mostren a
continuació són equivalents, però donen els resultats en kp/cm2 (unitats més intuïtives per
interpretar els resultats):

σ adm =

N SPT 
D  s
·1 +
·
8  3·B  25

per B ≤ 1,2m
(Eq. 7.5)

2

σ adm

N 
D 
1  s
= SPT ·1 +
·
·1 +
12  3·B   3,3·B  25

per B > 1,2m

Avaluant l’Eq. 7.5, suposant que l’assentament admissible és igual a una polsada:

σ adm =

σ adm

10 
0,5 
kp
·1 +
 = 1,42 2 ,
8  3·1,2 
cm

2
10 
0,5  
1 
kp
·1 +
 = 1,34 2
 ·1 +
cm
12  3·1,5   3,3·1,5 

2
10 ·1 + 0,5 ·1 + 1  = 1,20 kp
12  3·2,0   3,3·2,0 
cm2

2
10 
0,5  
1 
kp
=  ·1 +
·1 +
 = 1,12 2
cm
12  3·2,5   3,3·2,5 
2

10 ·1 + 0,5 ·1 + 1  = 1,07 kp
12  3·3,0   3,3·3,0 
cm 2

2
10 
0,5  
1 
kp
12 ·1 + 3·3,5 ·1 + 3,3·3,5  = 1,03 cm 2


 

per a ≤ 1,2m ;

per a > 1,2m .

A continuació es recullen els resultats obtinguts a la següent taula:
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Unitat de

Amplada a de

Tensió

Tensió

cimentació

la sabata (m)

admissible

admissible

màxim

σ adm (kp/cm )

σ adm (kN/m )

previsible s (cm)

≤ 1,20

1,42

142

1,50

1,34

134

A

2,00

1,20

120

Nspt = 10

2,50

1,12

112

3,00

1,07

107

3,50

1,03

103

2

Assentament
2

2,54

Taula 7.13 Càrrega admissible de la unitat A segons l’amplada de la sabata

7.6. Simbologia i nomenclatura
A continuació es mostra una taula amb la simbologia i nomenclatura dels tipus de sòls i una
petita descripció de cada categoria.
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7.7. Situació dels punts de sondatges
Els talls geològics realitzats es poden veure (vista en planta de la parcel·la) a la següent
figura:

Fig. 7.1 Situació dels punts dels sondatges a la parcel·la (Font: adaptació a la parcel·la real
realitzada a partir de [34] p. 30)
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7.8. Columnes estratigràfiques
A continuació es presenten els resultats de la columna estratigràfica de cada sondatge.

Fig. 7.2 Columna estratigràfica del Sondatge 1 (part 1) (Font: [34] p. 32)
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Fig. 7.3 Columna estratigràfica del Sondatge 1 (part 2) (Font: [34] p. 33)
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Fig. 7.4 Columna estratigràfica del Sondatge 2 (Font: [34] p. 34)
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Fig. 7.5 Columna estratigràfica del Sondatge 3 (Font: [34] p. 35)
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Fig. 7.6 Columna estratigràfica del Sondatge 4 (Font: [34] p. 36)
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Fig. 7.7 Columna estratigràfica del Sondatge 5 (part 1) (Font: [34] p. 37)
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Fig. 7.8 Columna estratigràfica del Sondatge 5 (part 2) (Font: [34] p. 38)
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Fig. 7.9 Columna estratigràfica del Sondatge 6 (part 1) (Font: [34] p. 39)
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Fig. 7.10 Columna estratigràfica del Sondatge 6 (part 2) (Font: [34] p. 40)
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7.9. Talls geològics
A continuació es mostren les diferents unitats que es veuen als talls geològics realitzats:

Fig. 7.11 Tall geològic 1 (Font: adaptació a la parcel·la real realitzada a partir de [34] p. 42)
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Fig. 7.12 Tall geològic 2 (Font: adaptació a la parcel·la real realitzada a partir de [34] p. 43)
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7.10. Mostres obtingudes
A continuació es mostren fotografies de les caixes de testimonis obtingudes per cada
sondatge:

Fig. 7.13 Caixes de testimonis corresponents al Sondatge 1
(0,00 – 10,50 m) (Font: [34] p. 45)

Fig. 7.14 Caixes de testimonis corresponents al Sondatge 2
(0,00 – 10,00 m) (Font: [34] p. 45)
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Fig. 7.15 Caixes de testimonis corresponents al Sondatge 3
(0,00 – 10,00 m) (Font: [34] p. 46)

Fig. 7.16 Caixes de testimonis corresponents al Sondatge 4
(0,00 – 8,00 m) (Font: [34] p. 46)
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Fig. 7.17 Caixes de testimonis corresponents al Sondatge 5
(0,00 – 12,00 m) (Font: [34] p. 46)

Fig. 7.18 Caixes de testimonis corresponents al Sondatge 6
(0,00 – 11,50 m) (Font: [34] p. 47)
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8. Estudi d’impacte ambiental
8.1. Acer o formigó i diferents tipologies estructurals
Tota l’estructura de la nau s’ha projectat amb acer menys la cimentació i el paviment que
són de formigó.
Avui en dia es construeixen una gran quantitat de naus industrials amb formigó prefabricat,
per la facilitat de muntatge, la reducció dels temps d’execució (en comparació amb el
formigó armat in situ), i segurament per motius econòmics ja que actualment el preu de
l’acer és bastant més elevat del que era fa uns quants anys.
No obstant, en el cas d’edificis amb grans llums encara s’imposa l’estructura metàl·lica ja
que el gran pes del formigó en comparació al de l’acer, fa que aquest darrer sigui més
adequat per salvar distàncies elevades.
A partir dels 30 m de llum (inclús amb distàncies inferiors) comença a ser recomanable la
utilització d’elements estructurals d’acer, com perfils armats o gelosies, per reduir al màxim
la quantitat de material utilitzat.
Mitjançant gelosies, sobretot si estan fetes a base de perfils tubulars, es poden arribar a
cobrir llums “tant grans com sigui necessari”. Evidentment hi ha certes limitacions, però
possiblement sigui la tipologia estructural que permeti cobrir llums més elevades. No
obstant, les estructures tubulars requereixen un càlcul molt específic, tallers molt
especialitzats (s’han de realitzar moltes soldadures), i costos de producció una mica
elevats.
Els perfils armats constitueixen una bona alternativa a les estructures tubulars (que en
general acostumen a ser més cares), ja que s’aconsegueixen cantells molt grans sense
necessitat de seguir les proporcions dels perfils laminats, estalviant així una gran quantitat
de material no necessari.
Els perfils armats poden ser de inèrcia constant o variable. En general, amb perfils de
inèrcia variable s’optimitza al màxim la quantitat d’acer utilitzada, però s’ha de tenir en
compte que també es requereix un taller bastant especialitzat, i que per obtenir els perfils
desitjats en molts casos hi ha quantitats de material sobrant que no es poden aprofitar.
Aquest material sobrant es pot reciclar i tornar a utilitzar, però inevitablement suposa un
encariment del producte final, i un aprofitament no del tot òptim del material utilitzat.

Càlcul del paviment, informe geotècnic i justificació de corretges i tancaments
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En el cas en estudi s’ha decidit fer els pilars amb perfils laminats (degut a les exigències per
evitar fenòmens de inestabilitat), ja que en general als pilars no s’hi acostumen a posar
tornapuntes i per tant es requereix una inèrcia en l’eix dèbil del perfil bastant més gran que
la d’un perfil armat.
En canvi les bigues s’han projectat amb perfils armats de cantell constant, de manera que
es minimitzen els tornapuntes necessaris (hi ha gent que els considera antiestètics), no és
necessària la disponibilitat d’un taller tant especialitzat i no es produeixen residus de
material sobrant.
D’aquesta manera, les bigues no estan tant optimitzades com si fossin de inèrcia variable i
es fa servir més material de l’estrictament necessari. No obstant, seria interessant estudiar
amb bastant detall a partir de quina llum és més òptima la construcció amb perfils armats
de inèrcia variable o com s’ha fet al present projecte (pilars laminats i bigues armades de
secció constant), considerant el preu final, l’energia requerida en el procés d’elaboració dels
perfils, el material desaprofitat, la disponibilitat d’un taller especialitzat, etc.

8.2. Anàlisi ambiental del projecte
Deixant de banda tot el que s’acaba de comentar, l’acer és un material totalment reciclable,
relativament fàcil de desmuntar en cas d’haver d’enderrocar l’edifici, i inclús versàtil i
adequat per a les possibles ampliacions o modificacions que es vulguin realitzar.
Un obra d’aquestes característiques no es pot dir que no tingui un determinat impacte
ambiental, com tota edificació que es pugui construir en general, però s’ha de considerar
que el fet de portar integrada una instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa a la coberta
és bastant positiu pel que fa al respecte al medi ambient.
És una molt bona manera de contribuir a la producció neta d’energia, descentralitzada i
pròxima a una zona de consum relativament elevat, de manera que constitueix un edifici
amb una doble funció; de producció energètica i de producció o desenvolupament
industrial, agrícola, etc. (en funció de l’ús que se li doni a l’edifici).
En aquest cas no s’han pensat altres maneres de reduir la demanda energètica de l’edifici
perquè tampoc entra dins els objectius del present projecte, però la construcció del futur,
tant per naus industrials com per edificació en general, passa per invertir cada vegada més
en l’execució de l’obra projectada, per tal de minimitzar les emissions i el consum energètic
que pugui tenir l’edifici durant el seu període de vida útil.
Hi ha moltes i molt diverses aplicacions d’energia solar tèrmica, d’energia geotèrmica o
procedent de la biomassa o dels biocombustibles entre d’altres, que poden contribuir
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notablement, juntament amb l’arquitectura bioclimàtica, al que podria ser un model de
desenvolupament molt més sostenible que l’actual, no només per disminuir emissions a
l’atmosfera, sinó també per establir unes pautes d’edificació el més respectuosa amb el
medi ambient com sigui possible.
Això no és cap utopia ni està lluny de la realitat. Ja existeixen edificis anomenats “de zero
emissions” com el de l’empresa ACCIONA solar, que consumeix un 52 % menys d’energia
que un edifici convencional, i cobreix la resta amb producció d’energia mitjançant fonts
renovables.
El seu cost és bastant elevat i aquest és un dels principals motius pels quals aquest tipus
d’edificis no són ja una realitat, però s’ha de tenir en compte que no s’ha de comptabilitzar
només el cost de l’obra en el moment de l’execució, sinó el cost energètic global i el cost
equivalent a les emissions de CO2 no emeses (derivats del protocol de Kyoto), durant tot el
seu període de vida útil.

