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1. INTRODUCCIÓ
Fa només un segle, el 20% de la població mundial residia en zones urbanes. Als països
d'ingressos baixos, aquesta proporció només era del 5%. Avui, aproximadament la meitat
de la població mundial viu a les ciutats (3,500 milions de persones).
A la Conferència de les Nacions Unides sobre Assentaments Humans l’any 1976
(Vancouver, Canadà), es va cridar a la comunitat internacional a comprometre's amb les
polítiques d'assentaments humans per pal·liar les pitjors condicions d’"urbanització
descontrolada" en un marc de justícia social. Dues dècades després, dins de la definició
dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), els líders mundials van donar
forma a una àmplia visió per lluitar contra la pobresa en les seves múltiples dimensions
durant els propers 15 anys. Entre aquests objectius, i pel que fa als temes d'urbanització, es
va incloure un objectiu específic per assolir, a l'any 2020, una millora significativa en la vida
d'almenys 100 milions d'habitants dels barris marginals. El resultat durant el període dels
ODM va ser una reducció de la proporció de població urbana que viu als barris marginals de
les regions de baixos ingressos d'aproximadament del 39.4% al 29.7%. No obstant això, els
darrers anys han sorgit reptes clau actuals i nous reptes urbans. El 2015, els països van
adoptar l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i els seus 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS). En aquest context, es va definir un espectre més
ambiciós: "fer que les ciutats siguin inclusives, segures, resilients i sostenibles" (Objectiu
11).
Sens dubte, els enginyers, així com altres professionals, tenen un paper clau a l'hora
d'aconseguir ciutats més sostenibles, i simplement aplicar solucions tècniques és poc
realista. En aquest sentit, es necessita un canvi cap a una perspectiva més àmplia i es
demana als professionals que ampliïn el seu paper per garantir que es compleixin les
necessitats reals de tots els usuaris finals existents, així com reconèixer els impactes tant en
el medi natural com en les futures generacions.
En aquest cas, l’alumnat està convidat a aplicar les seves habilitats tècniques i, alhora, se
l’anima a discutir diferents aspectes que integrin una perspectiva més àmplia en la presa de
decisions. Per fer-ho, es proporciona una introducció al context internacional que s'ocupa
dels assentaments humans i del concepte de desenvolupament sostenible. A més d'això, es
proporcionarà un coneixement bàsic sobre la construcció d'índexs per donar suport a la
presa de decisions. Finalment, s'introduirà un problema i un context específic per establir el
punt de partida pel desenvolupament de les activitats proposades.
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1.1. DISCIPLINES COBERTES
La principal disciplina coberta en aquest cas d’estudi fa referència a les estructures de
formigó pretensat. No obstant això, diversos conceptes, inclosos la metodologia docent,
poden ser la base per a disciplines relacionades amb estructures de formigó armat o amb
estructures d'acer.
Paral·lelament, es promou el treball en equip, ja que les activitats proposades es duran a
terme en grups reduïts, que en última instància haurien d'estimular les discussions de grup
enriquidores i un debat general a l'aula.

1.2. RESULTATS D’APRENENTATGE
S'espera que, com a resultat d'aquest cas d’estudi, l’alumnat podrà:


Comprendre la situació actual dels assentaments humans i la importància dels
enfocaments sostenibles;



Tractar la definició d'una solució per a un projecte real, tractant d'entendre el
problema plantejat des de la seva concepció;



Aprendre a pensar com a enginyer/a, resolent problemes amb múltiples solucions i
tractar de triar l’òptima;



Ampliar les seves perspectives a l'hora d'abordar qualsevol projecte, integrant en la
seva decisió diversos aspectes, no només els tècnics;



Definir la solució estructural (geometria, reforç intern actiu i passiu) mitjançant
l'acompliment de les condicions donades pels codis de formigó existents (en aquest
cas, la Instrucció del Formigó Estructural EHE-08 i l’Eurocodi-2).

1.3. ACTIVITATS
En aquest cas d’estudi, es demana a l'alumnat dues activitats. La primera serà una reflexió
sobre la complexitat del desenvolupament humà des de la perspectiva de l'enginyeria civil.
Això ha de fomentar no només un debat enriquidor, sinó també una discussió que superi els
aspectes tècnics i econòmics que solen ser els considerats durant el disseny d'un projecte.
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I la segona activitat, que està dissenyada per resoldre's durant un semestre acadèmic,
pretén treballar en la solució tècnica associada al problema presentat. A més, s'espera que
les solucions proposades siguin justificades i vinculades al codi deontològic dels enginyers.

2. DESCRIPCIÓ DEL CONTEXT
En aquesta secció es presenta una introducció del context internacional que aborda els
assentaments humans i una visió global de la urbanització, per així, proporcionar a l’alumnat
una perspectiva general d'aquest tema global. A més, s’introdueix una breu descripció d'un
exemple relacionat amb el que s'entén com una ciutat sostenible, així com un marc
conceptual per als enginyers civils per tal d'integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en les seves activitats. A continuació, es donen alguns coneixements bàsics
sobre indicadors compostos, per donar suport a la presa de decisions. Finalment, es
presenta el cas d’estudi per contextualitzar les activitats relacionades.

2.1. CONTEXT INTERNACIONAL ABORDANT ELS ASSENTAMENTS HUMANS
El Programa de les Nacions Unides per als Assentaments Humans (ONU-Hàbitat) va
començar el 1976 amb la Conferència de les Nacions Unides sobre Assentaments Humans
a Vancouver, Canadà, en un moment en què els governs van començar a percebre
seriosament les ciutats sota les seves jurisdiccions com a "futurs emergents" pel seu propi
dret (United Nations Human Settlements Programme, 2016). Hi va haver dos resultats
principals d'aquest esdeveniment pioner. El primer va ser la Declaració de Vancouver, que
va instar tant als països individuals com a la comunitat internacional, a comprometre's amb
les polítiques dels assentaments humans que combinen la planificació territorial amb
elements de pensament econòmic, social i científic, per pal·liar les pitjors condicions
d"urbanització descontrolada" dins un marc de justícia social. El segon resultat, anunciat en
un document de l'Assemblea General de les Nacions Unides el desembre de 1977, va ser
l'establiment del Centre de les Nacions Unides per als Assentaments Humans com a punt
focal per coordinar activitats dins de l'ONU (United Nations General Assembly, 1977).
Dues dècades més tard, el juny de 1996, a Istanbul, la Segona Conferència de les Nacions
Unides sobre Assentaments Humans (Hàbitat II) va contribuir en augmentar la consciència
global sobre qüestions d'assentaments urbans i humans. Com a punt d'inflexió notable, era
la primera vegada que en una conferència de l'ONU, es convidava a ONGs i organitzacions
de la societat civil, a parlar i participar en recomanacions de redacció (United Nations
Human Settlements Programme, 2016). Els principals temes tractats van ser el
reconeixement de les ciutats com a avantguarda en estratègies de desenvolupament, tot i
que la incidència a la pobresa i les condicions d'habitatges deficients augmentaven. A més
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d'això, les agrupacions ciutadanes, les organitzacions comunitàries i les ONG es van
identificar com a actors importants als quals cal prestar més atenció. Finalment, es va
ressaltar el paper clau de la governança, afirmant que els governs futurs serien més
facilitadors que proveïdors.

Figura 1 Esdeveniments internacionals rellevants de 1976 a 2002 associats amb assentaments
humans. Font: United Nations Human Settlements Programme, 2016.

A principis del nou mil·lenni, els líders mundials es van reunir a les Nacions Unides per
donar forma a una visió àmplia per lluitar contra la pobresa en les seves múltiples
dimensions. Aquesta visió, que es va traduir en vuit Objectius de Desenvolupament del
Mil·lenni1 (ODM), que va continuar sent el marc de desenvolupament global del món durant
els propers 15 anys (United Nations, 2015). En aquest context, i en relació amb els temes
d'urbanització, es va incloure un objectiu específic (7.D) que tenia com a objectiu assolir, per
al 2020, una millora significativa en la vida d'almenys 100 milions d'habitants dels barris
marginals. El resultat durant el període dels ODM va ser una reducció de la proporció de la
població urbana que viu als barris marginals de les regions de baixos ingressos,
d'aproximadament del 39,4% a l’any 2000, al 29,7% l’any 2014 (United Nations, 2015). En
altres paraules, entre 2000 i 2014, més de 320 milions de persones van obtenir accés a
aigua millorada, a un sanejament millorat, a un habitatge durador o amb unes condicions de
menys acumulament habitacional, el que significa que l'objectiu dels ODM va ser superat en
gran mesura. Encara que es va complir aquest objectiu, el nombre absolut de residents
urbans que viuen en barris marginals continua creixent, en part a causa de l'acceleració de
la urbanització, el creixement de la població i la manca de polítiques adequades del territori i
l'habitatge. Es va estimar que més de 880 milions de residents urbans vivien en barris
marginals l’any 2015, en comparació amb els 792 milions de persones registrades el 2000 i
689 milions l’any 1990.

1

Podeu trobar més informació relacionada amb els ODM a http://www.un.org/millenniumgoals.
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Figura 2 Esdeveniments internacionals referents als assentaments humans des de 2002 fins a la
data. Font: United Nations Human Settlements Programme, 2016.

El 2015, els països van adoptar l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i els
seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible2 (ODS). Aquests ODS pretenen anar
més enllà per acabar amb totes les formes de pobresa. Aquests nous Objectius globals són
únics en el sentit que s’insta a tots els països (ja siguin rics, pobres o d’ingressos mitjans) a
adoptar mesures per a promoure la prosperitat alhora que protegeixen el planeta. Els ODS
reconeixen que les iniciatives per acabar amb la pobresa han d'anar de la mà d'estratègies
que afavoreixin el creixement econòmic i abordin una sèrie de necessitats socials, entre les
quals cal assenyalar l'educació, la salut, la protecció social i les oportunitats d'ocupació, a
alhora que lluiten contra el canvi climàtic i promouen la protecció del medi ambient (United
Nations). Concretament, l'Objectiu 11 es proposa "aconseguir que les ciutats siguin
inclusives, segures, resilients i sostenibles", i per fer-ho, es centra en 10 Metes3.
El 2016, la Conferència de les Nacions Unides sobre Habitatge i Desenvolupament Urbà
Sostenible va tenir lloc a Quito, Equador. Va ser la primera cimera mundial de l'ONU sobre
urbanització des de l'aprovació de l'Agenda 2030 del Desenvolupament Sostenible l'any
anterior. Allà, els líders mundials van adoptar la Nova Agenda Urbana que estableix
estàndards mundials en l’assoliment del desenvolupament urbà sostenible, repensant la
manera com es construeixen, gestionen i viuen les ciutats, combinant la cooperació amb
aliats compromesos, actors rellevants i actors urbans en tots els nivells de govern així com
en la societat civil i el sector privat (United Nations). Sobretot, aquesta agenda urbana
hauria de prescriure condicions que facilitin un canvi cap a patrons d'urbanització més
sostenibles, que busquin assolir un desenvolupament inclusiu, centrat en les persones i el
desenvolupament global sostenible. Per tant, les polítiques que sorgeixen han de ser
implementables, universals, sensibles i rellevants per al context local. Han de ser
participatives i col·laboratives. Han de ser inclusives i reconèixer els drets de les minories i
els grups vulnerables. Per sobre de tot, les polítiques han de ser sostenibles (United Nations
Human Settlements Programme, 2016).

2
3

Es pot consultar informació detallada sobre els ODS a http://www.un.org/sustainabledevelopment
Podeu trobar una descripció de les 10 Metes a http://www.un.org/sustainabledevelopment/cities
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2.2. URBANITZACIÓ: VISIÓ GLOBAL
És destacable que fa només un segle, el 20% de la població mundial residia a les zones
urbanes. Als països d'ingressos baixos, aquesta proporció només era del 5%. El món ha
estat ràpidament urbanitzat, i el 2008, per primera vegada en la història, la població urbana
va superar en nombre a la població rural. Aquesta fita va marcar l'aparició d'un nou 'mil·lenni
urbà'. El 2050, s'espera que dos terços de la població mundial visqui a les zones urbanes
(United Nations Human Settlements Programme, 2015).
Avui, aproximadament la meitat de la humanitat viu a les ciutats (3.500 milions de
persones). Com a resultat directe d'aquesta situació, les ciutats del món ocupen només el
3% de les terres de la Terra, però representen entre el 60% i el 80% del consum d'energia i
el 75% de les emissions de carboni. Per tant, la ràpida urbanització està exercint pressió
sobre el subministrament d'aigua dolça, les aigües residuals, el medi ambient i la salut
pública. No obstant això, l'alta densitat de les ciutats pot aportar guanys d'eficiència i
innovació tecnològica a la vegada que redueix el consum de recursos i energia (United
Nations). La planificació urbana requereix d’un canvi de visió de la urbanització
principalment vista com un problema, per a considerar-la com una poderosa eina de
desenvolupament (United Nations Human Settlements Programme, 2015).

Figura 3 Tendències globals en la urbanització des de 1950 fins a 2050 (% urbà). Font: United
Nations Human Settlements Programme, 2015.

Sens dubte, les ciutats són un centre d'idees, comerç, cultura, ciència, productivitat,
desenvolupament social i molt més. En el millor dels casos, les ciutats han permès a les
persones avançar socialment i econòmicament. No obstant això, les claus existents i els
nous reptes urbans han sorgit al llarg dels anys. Diversos exemples es presenten a l'Informe
d'Activitats Mundials de l'Hàbitat, en anglès, Habitat Global Activities Report (2015).
Com a primer exemple, l'informe UN-Hàbitat destaca que els fenòmens meteorològics (és a
dir, tempestes, pujades del nivel del mar, inundacions continentals, sequeres, etc.) associats
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al canvi climàtic han produït grans pèrdues, especialment entre els habitants de les zones
marginals i poblacions més pobres (principalment a les zones costaneres). Com a resultat,
la mitjana de persones mortes com a conseqüència d'aquests fenòmens va passar de
53,678 a 106,597, i el dany econòmic anunciat es va elevar a partir d'una mitjana anual de
55 milions de dòlars a 156,000 milions, en els períodes compresos entre 1994-2003 i 2003 2012. Per tant, és fonamental reconèixer que les ciutats també han de formar part de la
solució al problema del canvi climàtic.
Un segon repte s'associa amb les desigualtats a l'accés a oportunitats, ingressos, consum,
ubicació, informació i tecnologia, que ara són la norma més que l'excepció. L'informe
assenyala que les desigualtats de gènere persisteixen en molts països i contextos (taxes
més baixes d'educació secundària, menys accés a un treball digne, menor representació
política, etc.). A més d'això, les desigualtats juvenils es manifesten en la discriminació a
l'accés a l'educació, en els nivells diferenciats d'ocupació i d’oportunitats de subsistència, en
la manca de participació en la presa de decisions i en els prejudicis contra les preferències
sexuals. Finalment, l'informe conclou que les desigualtats d'ingressos combinades amb
altres formes de desigualtats socials reforcen la privació que afronten molts grups i
persones en funció del gènere, edat, origen ètnic, procedència, la discapacitat i altres
factors. Així, les desigualtats generen una geografia urbana de desavantatge concentrat.
Un últim exemple detallat a l'informe UN-Hàbitat és l'aparició de noves formes de pobresa,
risc i marginació urbana en els països rics. Un nombre creixent de residents urbans en
països d'ingressos alts experimenten o estan en risc de pobresa i/o exclusió social. A la
Unió Europea, el 24% de la població es troba en aquesta categoria, amb una de cada deu
persones que viuen amb greus desavantatges materials i un 17% que viu amb menys del
60% dels ingressos mitjans del país. A moltes altres ciutats, la persistència de la pobresa
intergeneracional i el desavantatge econòmic estan intrínsecament lligats a la ubicació
geogràfica i al lloc. Tanmateix, a més d'aquestes formes de pobresa "convencionals",
s'estan creant noves formes d'exclusió social i marginació, entre elles " manca o deficiència
d'infraestructura", pobresa dels immigrants, joves en situació de risc i gent gran vulnerable,
entre d'altres.

2.3. CIUTATS SOSTENIBLES I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE EN L’ENGINYERIA CIVIL
Tal i com es defineix a l'informe desenvolupat per BCNecologia (2010) sobre la ciutat de
Vitoria-Gazteiz (Espanya), la ciutat és un ecosistema, i els contactes, la regulació,
l'intercanvi i la comunicació són l'essència del seu funcionament. A més d'això, es considera
que l'estructura i la forma d’elaborar una ciutat constitueixen el marc per al
desenvolupament de la interacció entre els ciutadans a través de les seves activitats.
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L'informe de BCNecologia també assenyala que la ciutat com a sistema requereix cada
vegada més, la renovació de les seves estructures funcionals, amb l'objectiu de construir
una ciutat més sostenible i, alhora, un model de coneixement. Així, l'objectiu és augmentar
el grau d'organització del territori, així com el seu potencial per a l’intercanvi d'informació i
disminuir el consum de recursos locals, és a dir, aconseguir la màxima eficiència del
sistema urbà.
En aquest context, l'informe de BCNecologia presenta un conjunt d'indicadors amb l'objectiu
d'avaluar quantitativament i qualitativament el procés d'urbanització de la ciutat estudiada,
des d'un punt de vista integral i sistèmic amb criteris de sostenibilitat. Aquesta metodologia
basada en indicadors, s'ocupa de les grans àrees implicades en la consecució d'un model
de ciutat sostenible des d'una visió ecosistèmica: ocupació del sòl, espai públic i
habitabilitat, mobilitat i serveis, complexitat urbana, metabolisme urbà, espais verds i
biodiversitat urbana i la cohesió social.

Figura 4 Proposta de marc conceptual per avaluar els processos d'urbanització des d'una
perspectiva sostenible. Font: Barcelona Urban Ecology Agency, 2010.

El desenvolupament sostenible es podria convertir en un concepte orientador per als
enginyers del segle XXI. En el context de l'enginyeria civil, significa que la construcció
d'infraestructures i la prestació de serveis associats s’haurien de distribuir per satisfer una
àmplia diversitat d'interessos i responsabilitats (Fenner, et al., 2006). Els enginyers han de
seguir complint les obligacions dels clients, garantir la viabilitat del negoci i esforçar-se per
l'excel·lència i la robustesa en l'aplicació dels principis d'enginyeria. A més, mitjançant
l'adopció d'una perspectiva de desenvolupament sostenible, han d'ampliar el seu paper per
garantir que es compleixin les necessitats reals de tots els usuaris finals presents, així com
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reconèixer els impactes (i l'oportunitat per a la mitigació i benefici) tant al medi natural com a
les generacions futures (Fenner, et al., 2006).
El terme "desenvolupament sostenible" està intrínsecament carregat de valor i està obert a
una àmplia interpretació, amb molt de debat sobre la seva definició. Hi ha un veritable debat
sobre si la complexitat dels problemes actuals és tan gran que només es confia en solucions
tècniques, que per si soles no són realistes. No obstant això, els enginyers en el seu rol
professional encara es basen en l'aplicació de solucions tècniques als problemes, com la
provisió d'energia i l'adaptació al canvi climàtic. Per arribar a aquestes solucions, la pràctica
de l'enginyeria (civil) ha d'aprendre a gestionar una varietat de reptes no tècnics poc
freqüents i desconeguts. La dificultat consisteix a trobar maneres d'afrontar aquests reptes a
través d'operacions d'enginyeria pràctiques i quotidianes. Idealment, el concepte de
desenvolupament sostenible es pot utilitzar simplement per ajudar a definir un límit de
problemes més ampli que els límits tradicionalment adoptats pels enginyers. Això condueix
a la creació d'un espai de disseny més ampli on es poden formular solucions concebudes
de forma més holística per a qualsevol problema donat.

Figura 5 Avançant cap al desenvolupament sostenible. Font: The Royal Academy of Engineering,
2005.
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Com s'explica de forma acurada a Fenner et al. (2006):
"Aquest repte es pot ressaltar tenint en compte les tres grans etapes que passa un
projecte d'enginyeria civil: i) definir el problema, ii) triar una solució, i iii) implementar-lo
a través del disseny, la construcció i l'operació. La definició del problema requereix el
reconeixement que la majoria de serveis d'enginyeria, necessaris per a la societat,
s'enmarquin en la realitat social, econòmica i ambiental. A l'altre extrem del procés, el
disseny, la construcció i l'operació requereixen l'ús de la mecànica clàssica
determinística i l’ús de tècniques analítiques reduccionistes, que han demostrat ser molt
apropiades durant els últims tres segles per proporcionar un entorn segur, amb
solucions de treball, i que aquestes es basin completament en els mesuraments. I entre
aquestes dos etapes, hi ha triar una solució, que requereix fer la transició entre
aquestes dues ciències diferenciades. Per aconseguir-ho, s'han de considerar i avaluar
més opcions i desenvolupar més criteris d'elecció, que els que sovint s'adopten utilitzant
l'enfocament tradicional. A més, diversos d'aquests criteris no són fàcilment
quantificables. Els enginyers es veuran obligats a reconèixer que és necessari aplicar
valors, així com també criteris matemàtics, als intercanvis i compromisos implicats en
les decisions. Aquests també han de ser transparents i facilitar la rendició de comptes a
un ampli ventall de parts interessades.
El desenvolupament sostenible es discuteix sovint en termes d'equilibrar les limitacions
dels tres pilars referents als factors econòmics, socials i ambientals (vegeu la Figura 5).
Per a molts, això segueix sent ambigu. En resposta, i com a exemples, el Govern del
Regne Unit va ampliar aquests tres pilars a un conjunt de cinc principis clau: i) viure
dins dels límits mediambientals, ii) garantir una societat sòlida, sana i justa, iii) assolir
una economia sostenible, iv) promoure el bon govern, i v) utilitzar la ciencia
fonamentada amb responsabilitat. D'altra banda, la Reial Acadèmia d'Enginyeria 4 (RAE)
ha publicat recentment un conjunt de dotze principis rectors. Els principis de la RAE
ofereixen assessorament d'alt nivell, com ara: "Practica el que prediques", "Planifica i
gestiona eficaçment" i "Fes les coses bé, havent decidit el correcte". Un últim exemple,
presentat per Fenner et al. (2006), proporciona una visualització d'un mapa de
coneixement desenvolupat per Jabareen (2004). Aquest últim autor va proporcionar una
representació integral del pensament del desenvolupament sostenible, englobat en vuit
àmbits: ètica, justicia, forma urbana, preservació del capital natural, gestió integradora,
discurs global, ambició utòpica i gestió financera5".

4

Més informació a http://www.raeng.org.uk/publications/other/engineering-for-sustainable-development
Es pot trobar una explicació detallada de cada domini a Fenner, R. A., Ainger, C. M., Cruickshank, H. J., i
Guthrie, P. M. 2006. " Widening Engineering Horizons: Addressing the Complexity of Sustainable Development ".
In Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Engineering Sustainability 159, pp. 145-154.
5
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Figura 6 Marc sostenible per als enginyers civils. Font: Fenner et al., 2006.

2.4. ÍNDEXS I INDICADORS COM A EINES PER RECOLZAR LA PRESA DE DECISIONS
En termes generals, un indicador és una mesura quantitativa o qualitiva derivada d'una sèrie
de fets observats que poden revelar posicions relatives (per exemple, d'un país) en una
àrea determinada. Quan s'avalua a intervals regulars, un indicador pot assenyalar la
direcció del canvi a través de diferents unitats i al llarg del temps. En el context de l'anàlisi
de polítiques, els indicadors són útils per identificar tendències i cridar l'atenció sobre
qüestions particulars. També poden ser útils per establir prioritats de política, així com per
fer comparatives o supervisar el rendiment. D'altra banda, un indicador compost es forma
quan es compilen indicadors individuals en un sol índex sobre la base d'un model subjacent.
L'indicador compost hauria de mesurar idealment els conceptes multidimensionals que no
poden ser capturats per un únic indicador, per exemple, competitivitat, industrialització,
sostenibilitat, integració del mercat únic, societat basada en el coneixement, etc. (Nardo et
al., 2005).
En termes de mètode i tècnica, la construcció d'índexs es basa en un procediment pas a
pas proposat inicialment per Nardo et al. (2005), que posteriorment es va aplicar a diferents
marcs conceptuals6 (per exemple, el sector de l'aigua i el sanejament). En aquest cas
d’estudi, el focus es dirigirà a alguns passos concrets, però cal destacar que, idealment, cal
considerar tot el procediment per a la construcció d'índexs compostos. Aquest procediment
6

Exemples detallats per a la construcció d'indicadors compostos es mostren a Flores-Baquero et al. (2016) i
Giné-Garriga & Pérez-Foguet (2010; 2013).
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complet es detalla a Nardo et al. (2005); i a continuació es detallarà breument la informació
explicativa sobre cada pas.
Pas 1. Selecció de dades. Els indicadors haurien de ser seleccionats sobre la base de la
seva solvència analítica, mesurabilitat, cobertura del país, rellevància per al fenomen que es
mesura i relació entre ells. Idealment, i com a pas previ, s'hauria de desenvolupar un marc
teòric que proporcioni la base per a la selecció i la combinació d'indicadors individuals en un
indicador compost significatiu sota un principi adequat a la finalitat.
Pas 2. Normalització. Els indicadors s'han de normalitzar per fer-los comparables. S'ha de
prestar atenció als valors extrems, que poden influir en els passos posteriors al procés de
construcció d'un indicador compost. Les dades esbiaixades també s'han d'identificar i
comptabilitzar.
Es requereix la normalització abans de qualsevol agregació de dades, ja que els indicadors
d'un conjunt de dades solen tenir unitats de mesura diferents. Com a exemple de
normalització, presentem l'anomenat procés de "re-escalat" o "min-max", en què els
indicadors es normalitzen per tenir un rang idèntic [0, 1] restant el valor mínim i dividint-se
pel rang dels valors dels indicadors. En aquest sentit, s'ha de prestar atenció als valors
extrems o "valors atípics", ja que podrien distorsionar l'indicador transformat. D'altra banda,
la normalització "min-max" podria ampliar el rang d'indicadors que es trobaven dins d'un
petit interval, augmentant l'efecte en l'indicador compost. Matemàticament, es representa
mitjançant les següents expressions:

Itqc

on

xtqc - minc (xtq )
maxc xtq - minc (xtq )

(eq. 1)

és el valor de l'indicador normalitzat, xtqc el valor de l'indicador de mostra per a un

temps t d'anàlisi, maxc (xtq ) el valor màxim de l'indicador de mostra per a un temps t d'anàlisi,
i minc (xtq ) el valor mínim de l'indicador de mostra per a un temps t d'anàlisi.

La fórmula anterior tracta d'un tipus d’indicador "més és millor". Tanmateix, com que el
contrari també pot ser cert, l'indicador seria d’un tipus "menys és millor" (per exemple,
menys concentració d'immigrants en una àrea determinada és millor en termes de societat
integrada). En aquest sentit, la primera expressió hauria de prendre la següent forma:

Itqc

1-

xtqc - minc (xtq )
maxc xtq - minc (xtq )

(eq. 2)
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Pas 3. Pesos i agregació. Els indicadors s'han d'agregar i ponderar d'acord amb el marc
teòric subjacent. A més, cal tenir en compte les qüestions de correlació i compensabilitat
entre els indicadors i corregir-les o tractar-les com a característiques del fenomen que es
conservarà en l'anàlisi.
Per a les metodologies de ponderació o de pes, hi ha diversos processos numèrics i
participatius, amb l'objectiu d'avaluar la importància relativa entre els indicadors i els
indicadors compostos disponibles. En aquest sentit, hi ha la possibilitat de proporcionar
pesos iguals a les variables considerades o d'utilitzar algun dels mètodes existents per
definir els diferents pesos. Pel que fa a l'ús, els pesos iguals es consideren més
transparents quan es tracta d'indicadors compostos, i faciliten la interpretació dels resultats.
D'altra banda, els pesos diferents poden ser més ajustats a la realitat, però els resultats són
més difícils d'interpretar amb precisió.
Es presenten dues alternatives per als mètodes d'agregació, encara que hi ha més
possibilitats disponibles. Són l'agregació additiva (càlcul de la mitjana aritmètica) i
l'agregació geomètrica (càlcul de la mitjana geomètrica).
El mètode d'agregació additiva té l'avantatge de compensar el valor final d'un indicador
compost. Tanmateix, aquesta compensació comporta la pèrdua de poder comunicar
clarament la informació. És a dir, un indicador compost pot tenir un valor desitjable com a
resultat de dos indicadors. Aquest valor podria ser el resultat d'un valor molt alt d'un dels
indicadors i un valor indesitjable de l'altre. En utilitzar aquest mètode d'agregació, aquesta
informació no es pot transmetre de manera adequada, i es poden produir errors comparatius
entre els contextos avaluats. L'expressió matemàtica d'aquest mètode es pot representar de
la següent manera:
(eq. 3)

on IC és el valor de l'indicador compost i wi el pes assignat als n indicadors considerats Xi.
El mètode d'agregació geomètrica, d'altra banda, implica penalitzar la dispersió de les
variables que s'agreguen. En aquest sentit, i per aconseguir valors alts de l'indicador
compost, cal tenir valors alts en tots els indicadors considerats. Per contra, un dels
inconvenients és que si un dels indicadors és zero, la mitjana geomètrica també serà zero.
Matemàticament, aquest mètode s'expressa de la següent manera:
(eq. 4)
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Com s'ha esmentat anteriorment, un dels avantatges de l'agregació additiva és que permet
la compensació entre diferents indicadors, en particular, la compensació d'un valor nul en
alguna de les variables a agregar. A més d'això, és conceptualment més senzill, tant en el
nivell d'implementació com en la interpretació dels resultats obtinguts. Tanmateix, aquest
mètode oculta l'existència de valors molt baixos (compensació), que no es recomana en
alguns casos.
En aquest context, quan es tracta de la construcció d'indicadors compostos, s'han de tenir
en compte els diferents aspectes descrits anteriorment. No es pot assenyalar una
metodologia millor, ja que depèn de l'ús potencial de l'indicador compost, del públic a qui es
transmetran els resultats, etc. En aquest sentit, es recomana, sempre que sigui possible,
aplicar un exercici de comparació per avaluar els impactes de l'opció seleccionada.

2.5. CAS D’ESTUDI DE BARCELONA
Barcelona és la capital i la ciutat més gran de Catalunya i el segon municipi més poblat de
l’Estat español, amb una població d'1.6 milions dins dels límits de la ciutat. La seva àrea
urbana s'estén més enllà dels límits administratius de la ciutat, amb una població de prop de
4.7 milions de persones, la qual cosa la converteix en la sisena zona urbana més poblada
de la Unió Europea. És la metròpoli més gran del mar Mediterrani, situada a la costa entre
les desembocadures dels rius Llobregat i Besòs, i que limita a l'oest per la serra de
Collserola, on el punt més alt és de 512 metres d'alçada. Barcelona es divideix en 10
districtes. Aquests són administrats per un regidor designat per l’Ajuntament, i cadascun
d'ells té algunes competències relacionades amb temes com l'urbanisme o la infraestructura
de la seva àrea. La divisió actual de la ciutat en diferents districtes va ser aprovada el 1984.
El 2009 es va implementar una nova divisió de 73 barris (els 10 districtes encara estan en
ús), una divisió que es va fer perquè l’Ajuntament pogúes oferir un millor servei.
El desenvolupament urbà a Barcelona en els últims anys, el seu compromís amb el disseny
i la innovació, i la vinculació de l'urbanisme amb valors ecològics i de sostenibilitat han
convertit Barcelona en una de les ciutats europees més importants de l'àrea urbana. Aquest
fet ha estat reconegut amb nombrosos premis i distincions, com ara el Premi Príncep de
Gal·les a l'Urbanisme de la Universitat de Harvard el 1990 i el Royal Institute of British
Architects Gold Medal el 1999. El treball realitzat i els premis rebuts han permès parlar d'un
"Model de Barcelona" en l'urbanisme, que ha servit de guia per a moltes ciutats que han
emprès camins similars.
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Figura 7 Divisió dels diferents districtes de la ciutat de Barcelona. Font: Elaboració pròpia, de
w33.bcn.cat.

No obstant això, Barcelona segueix lluitant amb aspectes relacionats amb la sostenibilitat i
amb l'entrada a una societat d'informació i coneixement. El compacte i divers model de
ciutat és aquell que es posiciona millor en aquest procés cap a la sostenibilitat en l'era de la
informació. Aquest model permet augmentar la complexitat de les seves parts internes, les
quals són la base d'una vida social cohesionada i una plataforma econòmica competitiva. Al
mateix temps, l'objectiu és estalviar territori, energia i recursos materials, i contribuir a la
preservació dels sistemes agrícola i natural.

Figura 8 Les principals artèries de mobilitat a Barcelona, on la Ronda de Dalt es troba a la part
superior. Font: http://www.ub.edu/biometa/lugarcelebracion.html.
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Avui en dia s'estan realitzant diversos projectes a Barcelona per aconseguir una ciutat més
sostenible i cohesiva. Concretament, aquest cas d’estudi presenta el projecte de la Ronda
de Dalt, que és una artèria de mobilitat que travessa diversos districtes de la ciutat (vegeu la
Figura 8). Els diferents barris d'aquests districtes es veuen afectats pel soroll i el nivell de
contaminació generat per la Ronda de Dalt. El Plenari del Consell Municipal va acordar que
era necessari millorar aquesta situació i ajudar a humanitzar l'entorn urbà de la Ronda de
Dalt. El canvi de la percepció que tenen els districtes muntanyencs, així com la millora de
les condicions ambientals i acústiques, i la connexió dels districtes de Gràcia, HortaGuinardó i Nou Barris amb la resta de la ciutat, són objectius primordials. La idea principal
és cobrir algunes seccions de la Ronda de Dalt, amb l'objectiu de recuperar i crear nous
espais per augmentar les zones verdes i les instal·lacions públiques, així com per potenciar
les activitats cíviques, veïnals i comercials i mobilitzar recursos i inversions en la zona.

3. ACTIVITAT A L’AULA
L'activitat proposada pretén fomentar una discussió més enllà d'aquells aspectes tècnics i
econòmics que solen considerar-se durant el disseny d'un projecte. Aquests aspectes
addicionals no pretenen substituir l'enfocament tradicional de cost/temps/qualitat, que
encara s'ha de considerar com a ingredients essencials en projectes satisfactoris. No
obstant això, els requeriments d'enginyeria tradicional han evolucionat per abastar una
àmplia gamma de consideracions. Aquests són necessaris perquè l'enginyeria civil
contribueixi eficaçment al desenvolupament sostenible.
Aquesta activitat es divideix en dues seccions o blocs, amb una durada total de dues hores.
Per a la metodologia, proposem treballar en grups reduïts (és a dir, de 3 a 4 persones); es
donen més detalls a cada bloc de l'activitat.
Activitat a l’aula: Bloc I
En la primera part de l'activitat de classe, programada durant una hora de treball, els
estudiants haurien de llegir el document titulat “Widening engineering horizons: addressing
the complexity of sustainable development” (Fenner et al., 2006).
En grups reduïts, l’alumnat hauria de llegir primer les vuit dimensions detallades dins de
l'article acadèmic i, a continuació, seleccionar i justificar quina d'aquestes dimensions
sembla més rellevant per a ells. Per a això, es donaran 20 minuts per a la lectura i de 10 a
15 minuts, per discutir i seleccionar la dimensió més rellevant des del seu punt de vista.
Finalment, l'alumnat ha de compartir els punts de vista del grup en un debat general que
s'espera que duri entre 25 i 30 minuts.
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Activitat a l’aula: Bloc II
Aquesta segona part s'espera que trigui una altra hora de treball. Us suggerim que es
mantinguin els mateixos grups de treball. Com en el bloc I, la idea és fomentar la discussió,
primer en cada grup i després amb tots els participants per tancar l'activitat, amb 30 minuts
assignats per a cada debat.
Durant l'activitat proposada, s'haurà d'omplir la Taula 1. En aquesta taula, s'identifiquen
diversos indicadors, amb una breu definició de cadascun d'ells. Els indicadors proposats
s'han extret de l'informe desenvolupat per BCNecologia (2010). No recomanem que
proporcioneu l'origen de referència a l’alumnat; més aviat, el docent hauria de destacar que
aquests indicadors podrien ser utilitzats en la presa de decisions, tant pel disseny d’un
projecte com per prioritzar on executar-lo, com a l'exemple de Barcelona (és a dir, quina
part de la Ronda de Dalt es cobriria primer). L'objectiu d'aquest exercici és detallar els
impactes directes i indirectes relacionats amb un valor (puntuació) alt dels indicadors
proposats. Un valor baix tindria impactes oposats, de manera que s'evita que no sigui
redundant.
Taula 1 Indicadors proposats sobre els quals s'ha de basar la discussió sobre possibles impactes
directes i indirectes.

Indicador
Densitat de
població

Definició
Població existent per hectàrea

Índex
d’envelliment

Relació quantitativa entre persones grans i joves en un
territori determinat

Població
estrangera

Distribució espacial de la població immigrant, tenint en
compte el seu nombre i el de la població total

Educació
superior

Persones amb estudis superiors, tenint en compte el seu
nombre i el de la població total

Habitatge
protegit

Accés a l'habitatge per a aquelles persones amb menys
nivell adquisitiu

Transport
públic

Accés a una xarxa de transport públic assequible i eficaç

Espais verds

Impactes Impactes
directes indirectes

Proximitat a zones verdes en una part determinada
d'una ciutat
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3.1. SOLUCIÓ I CRITERIS D’AVALUACIÓ
Activitat a l’aula: Bloc I
No hi ha cap solució específica per a aquesta activitat, ja que és una resposta oberta. La
idea principal és donar a l’alumnat la possibilitat de seleccionar la dimensió que considerin
més rellevant i, més important, compartir i defensar els seus arguments.
Com a suport per al docent, qui ha de ser el moderador/a d'aquesta activitat, oferim
orientació addicional (extreta de Fenner et al., 2006):


Una base ètica i la justícia a través de la participació condueixen a nous valors
aplicables en la presa de decisions d'enginyeria;



Una visió de futur, escales d'interconnexió i un context del sistema, constitueixen la
base per a nous processos que es poden utilitzar per definir millor els problemes i
oferir orientació a l'hora d'escollir les estratègies adequades per al desenvolupament;



La rendició de comptes financera holística, el manteniment del capital natural i la
provisió eficient d'infraestructures coordinades proporcionen noves limitacions a
l'hora de formular solucions.

En el cas que tots els grups hagin seleccionat la mateixa dimensió, es pot dir que la
discussió pot anar dirigida a exposar els motius per no haver escollit cap altra dimensió com
a més rellevant.
Activitat a l’aula: Bloc II
Per avaluar la segona part de l'activitat, hem proporcionat diversos impactes quan aquell
indicador adquireix un valor alt (Taula 2). Tingueu en compte, però, que aquestes solucions
només es proporcionen per oferir orientacions per donar suport a la discussió general.
Taula 2 Exemples de possibles impactes directes i indirectes sobre els indicadors proposats.

INDICADOR

IMPACTES
DIRECTES
- Congestió en termes d'espai públic i serveis

IMPACTES
INDIRECTES
- D'alguna manera, representa un cost en
termes de temps en accedir a diversos
serveis. Menys espai s'associa amb cada

Densitat de
població

individu, que pot causar problemes de salut
- Compacitat de la ciutat

- Menor consum de recursos (és a dir, el
transport per proporcionar aliments). En
àrees disperses, seria menys eficient
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IMPACTES
DIRECTES

INDICADOR

IMPACTES
INDIRECTES

- Menys cohesió de diversos grups d'edat a

- Pèrdua de transferències d'experiència

través del contacte en el mateix espai físic

intergeneracional

- Canvis en les demandes socials (més

- Pèrdues potencials en diverses activitats

assistència sanitària i social)

socioeconòmiques

Població

- Menys cohesió de grups de diferents països

- Prevalença dels estereotips existents

estrangera

a través del contacte en el mateix espai físic

Índex
d’envelliment

- Menor cohesió dels grups amb diversos

- Generació potencial de nous estereotips

Educació

ingressos a través del contacte en el mateix

associats a aspectes d'ingressos

superior

espai físic. Grups de població menys
diversos

Habitatge
protegit
Transport
públic

Espais verds

- Mitigació de la segregació espacial dins de

- Augment de la cohesió social

la ciutat
- Facilitat per millorar la mobilitat col·lectiva

- Els costos de transport són possiblement
inferiors als de l'ús de cotxes

- Menor contaminació atmosfèrica i acústica

- Efectes positius sobre la salut

- Augment de les activitats recreatives

- Augment de la cohesió social

- Menys contaminacions atmosfèriques

- Efectes positius sobre la salut

- Manteniment dels ecosistemes urbans i la

- Satisfacció de la "necessitat de la

biodiversitat

naturalesa humana"

Criteris d’avaluació
Per tal d'oferir a l’alumnat un sistema d'avaluació objectiu i transparent, us suggerim que
utilitzeu la rúbrica proporcionada (vegeu l'Annex IX), que detalla: i) el coneixement que
s'espera que adquireixi l’alumnat, i ii) els criteris que s'utilitzaran per avaluar el contingut de
la resolució associada a les activitats proposades.
Abans de dur a terme aquestes activitats, cal compartir la rúbrica entre l’alumnat amb
l'objectiu d'informar de quins continguts seran avaluats. D'aquesta manera, se l’hi dona
algunes orientacions perquè pugui dur a terme les activitats proposades.
Concretament, per avaluar els dos blocs I i II, cada grup ha de presentar un document escrit
responent les preguntes plantejades. Aquestes respostes seran avaluades en funció de la
rúbrica proposada. Tanmateix, el professorat pot triar un mètode d'avaluació alternatiu si ho
considera més apropiat.
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4. ACTIVITAT AUTÒNOMA FORA DE L’AULA
Aquesta activitat s'organitza en dues parts complementàries diferents. La primera s'ocupa
de la construcció d'un indicador compost com a eina de suport a la presa de decisions. I la
segona consisteix a proposar un disseny tècnic mitjançant l'ús de solucions amb formigó
pretensat. En ambdós casos, les activitats sol·licitades s'aplicaran al context de Barcelona,
que s’ha introduït prèviament.
Tota l'activitat es desenvoluparà en grups reduïts (és a dir, de 3 a 4 persones). Recomanem
utilitzar els mateixos grups creats a l'aula, per tal de facilitar-ne l'avaluació. Mentre que la
primera part requereix d’unes 2-4 hores de treball, la segona part es podria desenvolupar
durant tot un semestre acadèmic. En aquest sentit, i amb el suport constant del docent,
aquesta última part es pot associar a la metodologia de l'Aprenentatge Basat en Projectes
(PBL de les sigles en anglès). PBL és un mètode d'ensenyament en el qual l’alumnat
adquireix coneixements i habilitats treballant durant un període prolongat de temps, durant
el qual se'l convida a investigar i respondre a una pregunta, problema o desafiament
autèntic, atractiu i complex. Per tant, l’alumnat desenvoluparà la competència genèrica del
treball en equip i, a més, experimentarà en un periòde curt, un ambient professional.
Concretament, en termes de metodologia, l'assoliment d'aquesta activitat s'organitza a
través de diversos tallers, que són paral·lels a la progressió dels continguts del curs (per a
un exemple aplicat, vegeu l'Annex X). En aquests tallers, el docent haurà de fer una
presentació guiada al començament de la sessió, i l’alumnat haurà de treballar amb els seus
equips per desenvolupar el projecte. S'aconsellaran alguns objectius específics al
començament de cada sessió. Per tant, s'espera que l’alumnat progressi en els seus
projectes fixant el seu propi ritme d'aprenentatge. Breument, i després de rebre el plànol
topogràfic, l’alumnat haurià d'establir una llista de condicions de contorn. Tenint en compte
les diferents condicions de contorn, l’alumnat hauria de definir la vista en planta i en alçat de
la coberta per a vianants de la Ronda de Dalt. A més, l’alumnat haurà de definir prèviament
les dimensions dels elements estructurals (coberta, piles i estreps). Després, s’haurà de
desenvolupar un model estructural per obtenir els envolupants d’esforços axils, d’esforços
tallants i de moments de flexió per a les combinacions d’Estat Límit Últim (ELU) i d'Estat
Límit de Servei (ELS). A continuació, els equips de treball hauran de calcular l’armadura
interior de l'acer i l’armadura pretensada necessària per aconseguir els diferents ELU i ELS.
Finalment, s'haurà d'incloure un pressupost dels materials necessàris per a la construcció
de la coberta de vianants, considerant els següents elements: formigó, encofrat, armadura
pretensada i armadura interior de l'acer. El darrer dia de classe, l’alumnat pot presentar un
breu resum justificant l’actuació de l’àrea seleccionada i de la solució estructural, mostrant
plànols de la vista en planta, en alçat i la secció transversal, juntament amb el pressupost de
l'estructura.
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Activitat autònoma fora de l’aula: Part I
En aquesta primera part, l’alumnat ha de dissenyar un indicador compost com a eina de
decisió per prioritzar quina secció de la Ronda de Dalt s'ha de cobrir primer. A més, s’haurà
de reflexionar i vincular les solucions des de la perspectiva del codi deontològic d'enginyers
(codi ètic) que figura a l'Annex XI.
Taula 3 Divisió de districtes i barris seleccionats en diferents grups.

Grup

Districte

Barris afectats

I

Horta - Guinardó

La Vall d’Hebron
Horta

II

Nou Barris

La Guineueta
Canyelles

III

Nou Barris

Les Roquetes
Verdun

IV

Nou Barris

La Prosperitat
La Trinitat Nova

Tal com assenyala el Ple del Consell Municipal, els districtes que tenen més necessitat
d'intervenció urgent són Horta-Guinardó i Nou Barris. Tenint en compte la ubicació de la
Ronda de Dalt i els barris d'aquests districtes, és possible definir quatre grups separats
(Taula 3). La intervenció potencial s'unirà als barris d'aquests grups.
Per dissenyar l'indicador compost, s'han de seguir els diferents passos introduïts a la secció
2.4. Almenys s'ha d'utilitzar un conjunt d'indicadors, així com una metodologia de
ponderació i un mètode d'agregació. Pel que fa a aquest últim punt, es podria desenvolupar
un indicador jeràrquic compost utilitzant diversos índexs parcials. Els indicadors i les dades
estan disponibles en els Annexos de l'I al VIII. Es poden utilitzar dades addicionals de la
web del Consell de Barcelona: http://www.bcn.cat/estadistica/angles/dades/barris/index.htm.
Finalment, l’alumnat ha de proporcionar una discussió sobre l'indicador compost dissenyat,
inclosos els motius per haver seleccionat els indicadors i els mètodes emprats.
Activitat autònoma fora de l’aula: Part II
Un cop seleccionada la ubicació de l’àrea d’intervenció a cobrir de la Ronda de Dalt, segons
l'indicador compost desenvolupat, s'ha de dur a terme la solució constructiva del projecte.
En aquest sentit, cal tenir en compte diversos aspectes.
L'Ajuntament proporciona la topografia de la zona a una escala d'1:1000 (vegeu l'Annex
XII), i estableix com a condició que l'estructura sigui independent de la que existeix. El gàlib
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mínim de la Ronda de Dalt i les rampes serà de 5.0 m. Un estudi específic considerant el
pendent de les rampes i el gàlib permetrà definir l'àrea que es cobrirà en el projecte.
Atès que l'activitat fa referència a l’assignatura/curs de formigó pretensat, el disseny girarà
al voltant d’una proposta empleant formigó pretensat (in situ o prefabricat). La secció
transversal pot ser una llosa sòlida, una llosa alleugerida o una secció calaix, depenent de la
decisió del dissenyador. La profunditat de la llosa pot ser constant o variable.
L'àrea coberta estarà dedicada a l'espai públic i a una possible zona enjardinada, que
requerirà un recobriment de terra d'aproximadament 1.50 m de gruix.
La llosa seguirà un esquema de dues mènsules, recolzant-se en una paret al llarg de la
franja central de la Ronda de Dalt.
Les càrregues s'han de tenir en compte d'acord amb la normativa “Instrucción sobre las
Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de carretera” (IAP-11). Aquest document
es pot descarregar del Ministeri de Foment7. D'una manera simplificada, es pot assumir la
càrrega variable amb un valor uniforme de 15 kN/m2. Les càrregues horitzontals, de vent i
tèrmiques es despreciaran en aquesta activitat.
En el cas que s'adopti una solució postensada, el sistema emprat s’ajustarà al catàleg
comercial existent (és a dir, Mk4, Diwidag, Stronghold, VSL, etc.), els ancoratges actius es
col·locaran en un o ambdós extrems, i les seves dimensions s'establiran d'acord amb el
catàleg. L'ancoratge mecànic tindrà una penetració de 5 mm de falca, μ

0.21, k/μ

-1

0.008m .
El control de qualitat serà intens.
Tots els càlculs de l’activitat s’ajustaran segons les Instrucciones de Hormigón Estructural
de Espanya (EHE-088 o Eurocodi-2). Les suposicions s'han d'explicar al llarg de la solució.
Els punts que calen incloure són:
A) Pre-disseny de la llosa pretensada


Definir la geometria de la proposta final a través d'un dibuix de la planta i l’alçat,
col·locant suports intermedis utilitzant la topografia local i el programari Autocad

7

https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/2E268DB6-87AC-41C9-A331-32C63C25195C/111523/0820303.pdf
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/MASORGANOS/CPH/in
strucciones/EHE_es
8
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(Annex XII). El format de presentació hauria de ser prou clar com per presentar-lo a
l'Ajuntament;


Realitzar el pre-disseny de la secció transversal de la coberta, incloent-hi un esbós;



Obtenir l’envolupant dels esforços axils i tallants, i els moments de flexió de les
combinacions d'estat límit últim (ELU) i d'estat límit de servei (ELS);



Obtenir les propietats mecàniques de la secció transversal de la llosa.

B) Disseny de la llosa pretensada


Pre-dissenyar la força de pretensat i l'excentricitat requerida a la secció de suport
per satisfer l'estat del límit de fissura;



Obtenir la força de pretensat en l'ancoratge mecànic, l'àrea de pretensat, el nombre
de tendons i el diàmetre de la beina. Per a la secció de suport (extrem de la
mènsula), dibuixeu el diagrama de Magnel i proposeu una solució per a aquesta
secció en termes de "P" i "e". Basant-se en els resultats obtinguts fins a aquest punt,
reflexioneu i discutiu sobre la idoneïtat d'aquesta secció per resistir les càrregues
externes. Dibuixa el traçat de l’armadura activa en diverses seccions, així com el
traçat del tendó equivalent, verificant que es trobi dins del nucli límit aproximat;



Obteniu les tensions a curt i llarg termini per almenys 20 seccions de la coberta i
verifica l’ELS de fissura. Es recomana calcular l'estat tensional a totes les seccions
equidistants 0.50 m entre si;



Calcular l’allargament del tendó, així com el desplaçament vertical degut a la força
de pretensat en l’extrem lliure de la mènsula. Calcular també el desplaçament
vertical a llarg termini;



Comproveu l’ELU de flexió en la pitjor secció, fixant l’armadura passiva longitudinal
necessària;



Comprovar l’ELU tallant, calculant l’armadura transversal necessària;



Seleccionar els dispositius d'ancoratge adequats, comprovant els esforços en el
formigó que es troba a sota la placa d’ancoratge i definir l’armadura passiva
necessària;
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Presentar els plànols de la geometria general de la proposta final i els plànols de les
armadures passives i actives.

C) Obtenir el pressupost per al projecte de disseny

4.1. SOLUCIÓ I CRITERIS D’AVALUACIÓ
Activitat autònoma fora de l’aula: Part I
En primer lloc, es presenten els indicadors utilitzats per a la construcció de l'indicador
compost (vegeu la Taula 4). A més, també es detallen les definicions dels indicadors i
l'estructura de l'indicador compost. La raó de ser de l'índex general, anomenat "Índex de
prioritat", és avaluar els aspectes socioeconòmics dels barris disponibles. També s'avalua
l'accés als serveis públics. Com que la coberta de la Ronda de Dalt està dissenyada per
proporcionar una connexió verda entre els barris, no es tenen en compte els aspectes
mediambientals per tal de simplificar l'indicador compost. No obstant això, la proposta es pot
amplificar amb aquells indicadors i aspectes que els estudiants considerin rellevants.

Com que es mesuren els indicadors seleccionats en diferents unitats, es du a terme un
procés de normalització per tal de poder treballar-los tots junts. Els indicadors de densitat de
població i Índex de renda de la població s'han triat per il·lustrar la metodologia emprada. Per
tant, els barris amb més densitat i de baixos ingressos (índex de renda familiar disponible,
"RFD") tindran valors més baixos (veure equacions 1 i 2). La normalització d'aquests
indicadors es calcula per al barri de La Guineueta, i els resultats per a la resta es presenten
a la Taula 5.

Densitatnorm 1

RFDnorm

xtqc minc (xtq )
max

xtq

minc (xtq )

xtqc minc (xtq )
max

xtq

minc (xtq )

674 622
0.54
957 622

55.9 47.
92.6 47.

0.36
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Taula 4 Estructura de l’"Índex de prioritat" en indicadors i índexs parcials i general.

Índex
general

Índexs
parcials

Indicadors
S.1. Densitat
S.2. Percentatge
d'immigrants

Aspectes
socials

S.3. Índex d'envelliment

Definició
habitants / àrea residencial
Població estrangera / població total
(Persones de 65 anys / persones de 15 anys) *
100

S.4. Percentatge de
persones amb

Persones amb discapacitat / població total

discapacitat
ÍNDEX DE

E.1. Índex de renda

PRIORITAT

familiar disponible (RFD)
Aspectes

E.2. Desocupació

econòmics

registrada
E.3. Educació superior
P.1. Biblioteques
públiques

Equipament
públic i cultural

P.2. Ús de l'àrea
d'equipament públic

Nivell mitjà de renda familiar disponible per
càpita dels habitants del barri en relació amb la
mitjana de Barcelona (Índex 100)
Percentatge d'aturats / població entre 16 i 65
anys (variació interanual)
Població amb educació superior / població major
de 16 anys
Valor absolut

(Àrea d'ús d'equipament públic / àrea total) * 100

Taula 5 Resultats associats al procés de normalització dels indicadors de densitat i RFD.

Barri

Densitat Densitat norm. RFD RFD norm.

La Vall d’Hebron

732

0.42

92.6

1.00

Horta

419

1.00

80.9

0.80

La Guineueta

674

0.53

55.9

0.36

Canyelles

622

0.62

55.6

0.35

Les Roquetes

846

0.21

47.8

0.21

Verdun

859

0.18

55.4

0.35

La Prosperitat

957

0.00

54.0

0.32

La Trinitat Nova

577

0.71

35.6

0.00

A continuació es presenten els resultats relacionats amb tots els indicadors normalitzats:
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Taula 6 Resultats associats al procés de normalització de tots els indicadors.

Barri

S.1

S.2

S.3

S.4

E.1

E.2

E.3

P.1

P.2

La Vall d’Hebron

0.42

0.73

0.25

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

Horta

1.00

0.60

0.24

0.83

0.80

1.00

0.74

1.00

0.18

La Guineueta

0.53

0.80

0.00

0.18

0.36

0.68

0.57

1.00

0.39

Canyelles

0.62

1.00

0.07

0.00

0.35

0.68

0.22

1.00

0.48

Les Roquetes

0.21

0.00

1.00

0.47

0.21

0.68

0.06

0.00

0.18

Verdun

0.18

0.07

0.51

0.46

0.35

0.68

0.20

1.00

0.00

La Prosperitat

0.00

0.40

0.25

0.69

0.32

0.83

0.27

0.00

0.17

La Trinitat Nova

0.64

0.07

0.95

0.16

0.00

0.77

0.00

0.00

0.29

En aquest punt, cal esmentar que un mètode alternatiu, pot ser tenir en compte la tendència
dels indicadors, en lloc d'una imatge fixa del 2016. Considerar els aspectes temporals pot
proporcionar una anàlisi diferent i, en conseqüència, conduir a prendre decisions diferents.
Això s'ha fet per l'indicador relacionat amb l'atur registrat.
Taula 7 Estructura del "Índex de prioritat": i) indicadors i índexs parcials i generals; ii) assignació de
peses; i iii) metodologia d'agregació.

Índex general

Índexs parcials

Indicadors
S.1. Densitat

ÍNDEX DE
PRIORITAT (IP)

Pesos iguals i agregació geomètrica

S.2. Percentatge
Aspectes socials

Pesos iguals

d'immigrants

&

S.3. Índex d'envelliment

Agregació additiva

S.4. Percentatge de
persones amb
discapacitat
E.1. Índex de renda

Aspectes
econòmics

Pesos iguals

familiar disponible (RFD)

&

E.2. Desocupació

Agregació additiva

registrada
E.3. Educació superior
P.1. Biblioteques

Equipament públic i
cultural

Pesos iguals

públiques

&
Agregació additiva

P.2. Ús de l'àrea
d'equipament públic

El següent pas per a la construcció de l’indicador compost és assignar pesos i seleccionar la
metodologia d'agregació. Per al primer aspecte, es trien pesos iguals per a l'agregació dels
dos indicadors i dels índexs parcials. No obstant això, és possible utilitzar diferents pesos en
funció de les prioritats del dissenyador. En relació amb el segon aspecte, primer es
selecciona l'agregació additiva per a la construcció d'índexs parcials. La raó principal rau en
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l'existència de valors nuls com a conseqüència del procés normalitzat. D'aquesta manera,
es permet la compensació entre els indicadors. Finalment, s'utilitza una agregació
geomètrica per a la construcció de l’índex general. Com que la primera compensació ja s'ha
dut a terme, la idea principal és penalizar aquells índexs parcials que ja són baixos. En la
Taula 7 es mostra una representació de totes aquestes consideracions.
Finalment, els resultats dels índexs parcials i el general es presenten a la Taula 8. Com es
pot veure, el barri de Les Roquetes seria el candidat on executar la cobertura de la secció
de la Ronda de Dalt, segons l'indicador compost desenvolupat (IP = 0.23). No obstant això,
l'execució del projecte pretén unir a dos barris. A partir d'això, i tenint en compte els valors
dels barris agrupats (vegeu Taula 3), la decisió cauria sobre La Prosperitat i La Trinitat Nova
(IP = 0.24 i IP = 0.26, respectivament).
Taula 8 Resultats sobre índexs parcials i general. Els valors més baixos indiquen una prioritat més
alta tal com es reflecteix en el rànquing (on 1 indica la prioritat més alta, i 8, la més baixa).

Barri

Aspectes
socials

Aspectes
econòmics

Equipament
públic i
cultural

ÍNDEX DE
PRIORITAT
(IP)

Rànquing

La Vall d’Hebron

0.60

0.67

0.50

0.59

7

Horta

0.67

0.85

0.59

0.69

8

La Guineueta

0.38

0.53

0.69

0.52

6

Canyelles

0.42

0.42

0.74

0.51

5

Les Roquetes

0.42

0.32

0.09

0.23

1

Verdun

0.31

0.41

0.50

0.40

4

La Prosperitat

0.34

0.48

0.09

0.24

2

La Trinitat Nova

0.47

0.26

0.15

0.26

3

El vincle amb el codi deontològic d'enginyeria (Annex IX) dependrà dels indicadors
seleccionats. En aquest cas, per exemple, dissenyar i utilitzar l'índex proposat compliria els
dos primers principis del codi ètic:


Millora del benestar humà i del medi ambient;



Honestedat i imparcialitat, servint amb fidelitat al públic

A més, també es segueixen alguns dels cànons fonamentals:


Complir amb els principis del desenvolupament sostenible;



Realitzar serveis només en àrees de la seva competència;
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Emetre declaracions públiques només de manera objectiva i veraç;



Evitar conflictes d'interès.

Activitat autònoma fora de l’aula: Part II
Un cop seleccionats els barris, la propera decisió és quina àrea hauria d'estar coberta. En
aquest cas, s'ha triat la secció entre Via Julia i el carrer de Fenals. Cal assenyalar que, a
causa de l'existència de dues rampes (Sortida 2 de Ronda de Dalt), no serà possible cobrir
tota la secció esmentada anteriorment. Es realitzarà un estudi específic analitzant l'alçat.
A les pàgines següents, es proporciona una solució pas a pas pel que fa als aspectes i
càlculs més rellevants. A l'Annex XIII es pot fer una consulta detallada de tots els càlculs. Es
preveu que els estudiants proporcionin una solució similar per a l'avaluació de l'activitat.
A) Pre-disseny de la llosa pretensada


Geometria de la solució proposada.

Les Figures 9 i 10 mostren un esquema dels dibuixos inclosos a l'Annex XIV.

Figura 9 Vista en planta de la zona a cobrir.
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Figura 10 Secció transversal.



Pre-disseny de la secció transversal de la coberta, incloent-hi un croquis.

La llosa pretensada postesada tindrà un esquema de la mènsula amb una llum de 14.85 m.
La llosa serà d'1.2 m de gruix amb alleugeriments de Poliestirè expandit i amb una secció
transversal de 0.80 x 0.80 m i un espai d'1.3 m entre els eixos. Aquesta no és l'única solució
possible, i l’alumnat en pot seleccionar una altra.


L’envolupant d’esforços axils, tallants i moments de flexió de les combinacions ELU i
ELS.

Les càrregues considerades en els càlculs d'acord amb les directrius de l'IAP-11 són:
Pes propi del formigó

c

25 kN/m3

Pes del reblert (càrrega morta)
Càrrega variable

k1 -IAP11

sòl

20 kN/m3 , 1.5 m gruix

5 kN/m2

Combinació d'accions:
Estat límit últim
Situacions permanents o temporals:
n
,j

k,j

P Pk

,1

k1

j 1

Estats límit de servei
Només es consideren situacions de disseny persistents per a aquests estats límits.
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Combinació poc probable o característica:
n
,j

k,j

P Pk

,1

k,1

j 1

Combinació freqüent:
n
,j

k,j

P Pk

1,1

,1

k,1

j 1

Combinació quasipermanent:
n

n
,j

j 1

k,j

P Pk

2,i

,i

k,i

i 1

Els valors representatius de les accions s'han calculat d'acord amb el IAP-11.
La Taula 9 mostra la càrrega total de cada combinació i els moments màxims de flexió a la
secció més desfavorable de la llosa (per exemple, en la connexió amb el suport).
Taula 9 Valors de càrrega i moments de flexió a la secció de connexió del suport.

VALORS DE CARGA I
MOMENTS DE FLEXIÓ
Estat Límit Últim (ELU)
qELU (kN/m)

98.5

MELU (kN.m)

10,855.22

Estat Límit de Servei (ELS)



qPP (kN/m)

23.0

MPP (kN.m)

-2,536.01

qp-p (kN/m)

68.5

Mp-p (kN.m)

-7,552.90

qFREC (kN/m)

54.6

MFREC (kN.m)

-7,122.88

qcp (kN/m)

62.0

Mcp (kN.m)

-6,836.20

Propietats mecàniques de la secció transversal de la llosa.

Ac = 0.92 m2, Ic = 0.153 m4, v

0.6m, v’ -0.6 m
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Figura 11 Secció de la llosa.

Materials
Formigó: HP-50/B/20/IIa
Armadura activa: Y1860/S7 fpuk =1860 N/mm2 fpyk
μ

0.21, k/μ

1770 N/mm2; ρ∞

7 %; Ep = 190 GPa,

-1

0.00 m , sistema d'ancoratge: a = 5 mm

Armadura passiva: B500 SD, fyk = 500 N/mm2; Es=200GPa
B) Disseny de la llosa pretensada


Força de pretensat i excentricitat requerida.



Força de pretensat a l'ancoratge mecànic, àrea de pretensat, nombre de tendons i
diàmetre de la beina. Diagrama de Magnel i solució en termes de "P" i "e". Reflexió i
discussió. Traçat de l’armadura activa en diverses seccions i disposició del tendó
equivalent;



Tensions a curt i llarg termini en 20 seccions de la coberta.
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Figura 12 Traçat de l’armadura pretensada.

La Figura 12 mostra el traçat de l’armadura pretensada, que s’ha definit mitjançant un
procediment iteratiu intentant satisfer les condicions del nucli límit al llarg de tota la longitud
de la mènsula. Inicialment a la secció de suport es va adoptar l'excentricitat màxima segons
les especificacions de durabilitat.
La força de pretensat a l'ancoratge Po
Ap po Ap ·min 0.75fp,max ; 0. 5fpk .

hauria de ser inferior o igual que

Segons la classe d'exposició IIa de la Instrucció EHE-08 (XC2 d'acord amb l’Eurocodi-2,
UNE-EN_1992 § 4.2), l'amplada màxima de fissura hauria de limitar-se a 0.2 mm per a la
combinació freqüent, i la beina de l’armadura activa hauria d’estar comprimida de la secció
sota la combinació de càrregues quasipermanents. La primera condició es compleix
directament si les tensions de tracció en el formigó estan limitades a la resistència a tracció
del formigó, fctm.
Per evitar l'aparició de fissures per compressió, per a la combinació més desfavorable de
totes les combinacions persistents d’estat límit de servei, les tensions de compressió del
formigó han de ser

c

0.60fck t , on fck t

és la resistència característica del formigó el dia

t.
La secció més desfavorable és la secció de suport a la mènsula. Per tant, la força de
pretensat es calcula verificant l’ELS de fissura en aquesta secció; en altres paraules, les
inequacions de Magnel s'han de satisfer en buit i en servei a llarg termini.
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Taula 10 Propietats del material a tenir en compte al dissenyar la força de pretensat

PROPIETATS DEL MATERIAL
FORMIGÓ
fck (MPa)

50

fyp

1,770

fcm, 28 (MPa)

58

fup

1,860

fck, 7 (MPa)

35.2

Ep

190,000

30

εpyd

8.10E-03

fctm, IIa (MPa)

(frec: fctm, 7 - p-p:0)

εpu

8.90E-03

fctm, 7 (MPa)

2.9

γp_fav

0.9

fctm, 28( MPa)

4.1

γp_des

1.1

Ec, 7 (MPa)

27,808

np, 7300

5.57

Ec, 28 (MPa)

30,887

Ec, 7300 (MPa)

34,084

EC-2

EHE-08

ns, 28

6.47

12,499.20

12,499.20

np, 28

6.15

max,

1

2

460 mm

460 mm

460 mm

Fpmax, Ap (kN)

'
p Pki ep v

Ic

Ic

p Pki

max ,c 7

Ac

21.12

Pa

Pki 9 770 kN
pp v'

' '
p Pki ep v

Ic

Ic

p Pki

Ac

fctm,7

2.9

4.1

Pa

Pa

Pki 16 299 kN
'
p P∞ ep v

frec v

Ic

p P∞

Ic

Ac

'
p P∞ ep v'

p P∞

fctm,2

P∞ 9 15 kN
p p v'

Servei: finferior

per a e'p
5

460 mm

Servei: fsuperior

per a e'p
4

pp v

Transferència: finferior

per a e'p
3

c (MPa)

Transferència: fsuperior

per a e'p

ARMADURA ACTIVA

Ic

Ic

Ac

max ,c 2

30

Pa

P∞ 611 kN

Servei: ftendó pretesat

per a e'p

460 mm

Pmin,max

9 244kN, 9 770kN

'
cp ep

Ic

' '
p P∞ ep ep

Ic

p P∞

Ac

0

P∞ 9 244 kN
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Suposant el 25% de les pèrdues de pretensat, P0 = 12,295 kN, i dividint aquest valor pel
màxim valor d'esforç, l'àrea pretensada requerida és de 8,813 mm2. Es van triar dos
tendons de 33 cordons de 0.6", on la superfície total pretensada és igual a 9,240 mm2, i s'ha
assumit una beina de 120 mm de diàmetre. Per tant, l'excentricitat màxima permesa a
causa dels requisits de la coberta de formigó és igual a 0.46 m.
Després de definir el traçat del pretensat, es calculen les pèrdues de força i, a continuació,
es calcula el nucli límit del formigó pretensat al llarg de tota la longitud de la mènsula. Si el
traçat del pretensat és a l'interior del nucli límit, i l’armadura activa està sempre pretensada
per a la combinació quasipermanent, s'ha aconseguit dimensionar l’armadura de pretensat
satisfactòriament. Durant el dimensionament s'ha d'aplicar un procediment iteratiu per
verificar totes les inequacions de Magnel.

8000
IN1 (CL)

P x ep' [kNm]

7000

IN2 (CL)

6000

IN3 (CL)

9,770; 4,495
5000

IN4 (CL)

4000

e(x)
9,158; 4,213

3000
2000

23000

21000

19000

17000

15000

13000

11000

9000

7000

5000

1000

P [kN]
Figura 13 Inequacions de Magnel.

Pèrdues de pretensat

1) Pèrdues instantànies de pretensat
a. Pèrdua de l'esforç a causa de la fricció
P1 x
μ

P0 (1 e (μ

x kx)

)

0.021
x

e' x -e'

x 0
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0.00 m-1

u

x

Distancia m entre la secció estudiada i l'ancoratge actiu
b. Pèrdua per penetració de la falca
P2 x
P2,(x

0)

la x
la

P2,(x

0)

2P

1e

μ la

aEp Ap
aEp Ap
P1 (la ) P (1 e (μ la

la

kla

1052.13 kN

kla ) )

21. 3m

c. Pèrdua a causa de l’escurçament elàstic del formigó

P3 (x)

cp

x

n1
2n
p (Po

cp (x)

Ap Ep
Ec 7

P1 P2 )

p (Po

P1 P2 )e'p

Ac

Pins (x) Po

P1 (x)

2

(

'
pp (x))ep

Ic
P2 (x)

Ic

P3 (x)

13000
12,889.80

12,889.80

Pre-stessed force [kN]

12800
12,565.17

12600
12400

12,363.7370974520

12200

12,193.11

12,179.48

12000
11,837.67

11800

11,837.67

11600
0

3

5

8

10

13

15

18

20

23

25

28

Length xi [m]
Po- P1 (1L)

Po- P1 (2L)

Figura 14 Pèrdues de pretensat a causa de la fricció i la penetració de la falca quan s'aplica l'esforç
de tracció en els dos extrems lliures de la mènsula.
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2) Pèrdues diferides de pretensat
Pdif (x)

n

t,to
1 n

yp x e'p x

cp (x)

Ep εcs t,to 0, 0 pr (x)
Ap
Ac y2p (x)
1
1
t,to
Ic

Ap
Ac

460mm; np

εcs (t,to ) εcs 7300 -εcs

cp

p Pki

x

x

Ac

Ec

5.57;

t,to

o c

t,to

1.5036;

2. 3x10-4

7

p Pki

Ep

2
x e'p

(

Ic

PP C

(x))e'p

Ic

;

pr (x)

ρf

Pki (x)
;
Ap

ρf 7%;

0. 0

Taula 11 Força de pretensat després de les pèrdues instantànies i diferides

x

e(x)

Pki

ΔPi(x)

%

P∞

ΔPdif(x)

%

0.00

0.34

11,459.12

1,431

11.10

9,300.56

3,589.24

27.85

1.49

0.36

11,474.05

1,416

10.98

9,377.70

3,512.10

27.25

2.97

0.38

11,495.73

1,394

10.82

9,365.48

3,524.32

27.34

4.46

0.40

11,525.28

1,365

10.59

9,388.68

3,501.12

27.16

5.94

0.42

11,563.57

1,326

10.29

9,450.94

3,438.86

26.68

7.43

0.43

11,611.23

1,279

9.92

9,554.83

3,334.97

25.87

8.91

0.44

11,668.63

1,221

9.47

9,701.79

3,188.01

24.73

10.40

0.45

11,735.91

1,154

8.95

9,892.22

2,997.58

23.26

11.88

0.46

11,812.95

1,077

8.35

10,125.42

2,764.38

21.45

13.37

0.46

11,899.39

990

7.68

10,399.63

2,490.17

19.32

14.85

0.46

11,994.62

895

6.94

10,712.00

2,177.80

16.90

16.34

0.46

11,899.39

990

7.68

10,399.63

2,490.17

19.32

17.82

0.46

11,812.95

1,077

8.35

10,125.42

2,764.38

21.45

19.31

0.45

11,735.91

1,154

8.95

9,892.22

2,997.58

23.26

20.79

0.44

11,668.63

1,221

9.47

9,701.79

3,188.01

24.73

22.28

0.43

11,611.23

1,279

9.92

9,554.83

3,334.97

25.87

23.76

0.42

11,563.57

1,326

10.29

9,450.94

3,438.86

26.68

25.25

0.40

11,525.28

1,365

10.59

9,388.68

3,501.12

27.16

26.73

0.38

11,495.73

1,394

10.82

9,365.48

3,524.32

27.34

28.22

0.36

11,474.05

1,416

10.98

9,377.70

3,512.10

27.25

29.70

0.34

11,459.12

1,431

11.10

9,300.56

3,589.24

27.85
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12500
12,193.11
11,994.62

12000

Pre-stessed force [kN]

11500

11,837.67

11,837.67

11,459.12

11,459.12

11000
10,712.00
10500
10000
9,554.83

9,377.70
9,300.56

9500

9,554.83

9,377.70
9,300.56

9000
8500
-0.30

4.70

9.70

14.70

19.70

24.70

29.70

Length [m]

P∞

Pki

Po- P2- P1

Figura 15 Esforç de pretensatge després de les pèrdues instantànies i diferides.

Finalment, el nucli límit s'ha obtingut al llarg de la longitud de la mènsula. Com s'observa a
la Figura 16a, on la secció s'ha traçat juntament amb l'excentricitat i la compressió del nucli
límit, l'excentricitat es troba entre els dos límits relacionats amb les inequacions (1) i (4) de
Magnel. Per tant, ambdues inequacions es troben directament al llarg de tota la longitud de
la llosa estudiada. A més, la Figura 16b mostra que l'excentricitat encaixa entre la tracció del
nucli límit, verificant les inequacions de Magnel (2) i (3).

1.60

e(x)
e1-C

1.20

e4-C
0.80
0.40
0.00
0

5

10

15

20

25

30

-0.40
-0.80
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1.60
e(x)
1.20

e2-T
e3-T

0.80
0.40
0.00
0

5

10

15

20

25

30

-0.40
-0.80

Figura 16 a) Compressió del nucli límit; b) Tracció del nucli límit.
Taula 12 Esforç de l'armadura pretensada per a la combinació de càrrega quasipermanent.

x



Inequa. (5) Magnel

0.00

15,537

ok

1.49

16,385

ok

2.97

16,690

ok

4.46

16,591

ok

5.94

16,056

ok

7.43

15,067

ok

8.91

13,612

ok

10.40

11,694

ok

11.88

9,321

ok

13.37

6,512

ok

14.85

3,297

ok

16.34

6,512

ok

17.82

9,321

ok

19.31

11,694

ok

20.79

13,612

ok

22.28

15,067

ok

23.76

16,056

ok

25.25

16,591

ok

26.73

16,690

ok

28.22

16,385

ok

29.70

15,537

ok

Allargament del tendó i desplaçament vertical degut a la força de pretensat en
l’extrem lliure de la mènsula. Desplaçament vertical a llarg termini.
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A partir la força de pretensat després de les pèrdues de fricció, l’allargament del tendó es
pot obtenir com la integral d'aquest perfil al llarg de la longitud de la mènsula, dividit pel
mòdul d'elasticitat pretensat i l’àrea pretensada.
P0 - P1 x 0

l

P0 - P1 x 14. 5
2Ap Ep

14. 5

0.108 m

La contrafletxa vertical total de l'extrem lliure de la mènsula a causa de la força de
pretensat, és la suma de la contrafletxa instantània i la contrafletxa a llarg termini.
p,tot

p,inst

p,inst

p,long term

2
Pki sin L3 Pki cos ·ep x 0 ·L
3Ec,7 Ic
2Ec,7 Ic

4
pL

Ec,7 Ic

1 .39·14. 53
1167 ·0.34·14. 52
3·29 619 000·0.153 2·29 619 000·0.153
p

Pki e''p

11 65 · 0.0010

p,long term

p,tot



p,inst

∞,7d

p,inst

p,long term

Pki P∞
2·Pki

12.6 x 14. 54
·29 619 000·0.153

0.125 m

12.6 kN/m

1.50·0.125·

11 6 0.0 9 06.9
2·11 6 0

0.172m

0.125 0.172 0.297 m

Estat límit últim de flexió (ELU) en la pitjor secció, disposant les armadures passives
longitudinals necessàries.

Després de verificar l'ELS de fissura, s'ha de comprovar l’ELU de sol·licitacions normals i
l’ELU tallant per saber si cal afegir armadura passiva.
ELU de sol·licitacions normals amb esforços axials (força de pretensat)
La profunditat del bloc de compressió es calcula primer per comprovar si està dins de l’ala;
és a dir, si és inferior a 200 mm. Si és així, el moment últim de flexió es pot calcular de
manera similar al d'una secció rectangular.
y

Ap fpyd dp
U0

on U0 fcd bdp

0.32 m

0.20 m

hf

45 933 kN, dp 1.06 m, Ap 2·33·140

9 240mm2, fpyd fpyk γp 1770/1.15
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Per tant, la verificació a l’ELU s'ha de fer assumint una secció T. L'ample de la secció
s'assumeix com el gruix de l’ànima i, a continuació, les ales s'assumeixen com una
armadura de compressió fictícia la capacitat de la qual és igual a:
Us0

50
·0. ·0.2·1 000
1.5

fcd b b hf

U0

fcd b dp

17 666 kN

Ap fpyd dp Us0
d
U0
U0 p

y

0. 532

Ap fpyd -Us0 dp -y/2

u

5 333.3 1.06
d (x

5 333.33 kN

0.2
2

14. 5m)

5 333
1.06
17 666

Us0 dp - hf 2

0.533m
14 6 - 5 333.3 1.06 - 0.533/2 +

12 6 4 kN.m

10 55 kN.m

u

12 6 4 kN.m

El moment de càlcul per la combinació ELU en la secció més desfavorable és inferior al
valor últim que proporciona l'àrea de la secció transversal tenint en compte només
l’armadura de pretensat.


ELU tallant, calculant les armadures transversals necessàries.

La secció més desfavorable és la connexió amb el suport en què l’esforç tallant de càlcul, a
causa de les càrregues externes, és de 1,461.98 kN. Atès que el pendent del traçat de
pretensat en el suport és zero, el component de tall pretensat també és zero i l’esforç tallant
de càlcul reduït és de 1,461.98 kN.
L’esforç tallant de càlcul hauria de ser inferior a l’esforç tallant últim d’esgotament de les
viales de compressió, Vu1, i inferior a l’esforç tallant últim per tracció a l’ànima Vu2.
Vu1

f1cdb0 d

cot

cot

1 cot2

4 075. kN

essent
f1cd = 20MPa;

1.25

i
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P∞ x 14. 5
Ac

'
cd

11.66 0.5fcd; b0 b -

0.50 - 0.5·2·0.12

0.3 m, cot

1.9606,

d 1.06 m

Si suposem que la secció es fissura per l’ELU:
0.1
γc

'
cd

100fck ρ

1/3

0.15

0.12·1.43· 100·50·0.02

1/3

0.15·11.66 0.3 ·1.06

Vu2,

oA90

b0 d
1025.32 kN

on

1

200/d

Vu2,min

oA90

i Vd Vu2,
Vu2,

A90

oA90

2; ρ

0.075
γc

3/2 1/2
fck

100fck ρ

Vsu

Vd Vcu

Vsu

zsin cot

1/3

1461.9

0.15
1/3

zsin cot

0.9·d

'
cd

'
cd

b0 d

0.02

949.1 kN

b0 d

0.15·11.66 0.3 ·1.06= 971. 5kN

971. 5

490.12 kN

cot A90 fy90d
Vsu

on z

0.15

0.0229

Vsu

= 0.10·1.43· 100·50·0.02

A90

9240
3 0·1060

Ap b0 d

, es requereix una armadura transversal passiva:

Vcu

0.15
γc

Vcu

1.43

cot fy90d

0.655mm

0.954 m

L'armadura transversal serà de dos estreps tancats 12/0.30 (2·753 mm2/mm)


Dispositius d'ancoratge, comprovant les tensions del formigó sota la placa
d’ancoratge i definint l’armadura passiva necessària.
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Segons el catàleg MK4, les dimensions de les plaques d'ancoratge són 444 mm  444 mm.
El traçat en la vista de la planta s'ha de modificar per poder implementar les plaques
d'ancoratge, deixant un espai lliure entre elles de 100 mm. Per tant, l'espaiat entre els dos
tendons de cada ànima hauria de ser de 554 mm a la zona d'ancoratge i 240 mm a la
connexió de suport.


Plànols de la geometria general de la solució i plànols de les armadures passives i
actives.

La solució proposada es pot consultar detalladament a l'Annex XIV.
C) Obtenir el pressupost del projecte de disseny
Com a exemple, es proporciona el pressupost per a la llosa i el mur de formigó, tenint en
compte només el formigó, l’armadura activa i passiva, i l'encofrat; la suma final és de
195.366,16 €. Podeu trobar càlculs detallats a l'Annex XV.
PRESSUPOST
m

3

104. 7 €

Formigó per a elements pretesats amb una mida màxima d'agregat de 20 mm
Descripció
Tauler
Paret Intermèdia

A

B

C

25.8

33.38

0.70769

1

25.8

1

D

6

Quantitat total

Quantitat

Import

609.47

63,914. 5 €

154.80

16,233.

764.27

Armadura interor de l'acer B500S en forma de barres corrugades amb un límit elàstic
kg

€

80,148.73 €

1.16 €

500 N/mm2
Descripció

A

B

C

Tauler

21.84

25.8

Paret Intermèdia

40.44

25.8

D

Quantitat

Import

33.38

563.34

653.4 €

6

6260.12

7,261.74 €

Quantitat total
kg

6823.47

Tendó de cordons per a l’armadura activa Y 1 60 S7, fins a 37 cordes de 15,2 mm de
diàmetre nominal en beines de menys de 70 m de longitud
Descripció
Tauler

A

B

25.8

50.77

C
33.38

7,915.22 €

1.39 €

D

Quantitat

1.099

48051.21

66,791.1 €

48051.21

66,791.18 €

Quantitat total

Import
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PRESSUPOST
m

2

Muntatge i desmuntatge d'encofrats amb tauler de fusta de pi per a formigó exposat

34.25 €

Descripció

Import

Tauler

A

B

C

D

Quantitat

25.8

33.38

861.204

29,496.24 €

2

25.8

51.6

1,767.30 €

2

33.38

66.76

2,2 6.53 €

1

1

6

2

12

411.00 €

1

25.8

6

2

309.6

10,603. 0 €

1182.804

40,511.04 €

Paret
Quantitat total

QUANTITAT TOTAL

195,366.16 €

Criteris d’avaluació
Per avaluar aquesta activitat, es sol·licitarà un informe a cada grup, en el qual s'haurà de
resoldre tota l'activitat. L'informe hauria d'incloure la construcció i justificació de l’índex i tots
els càlculs i dibuixos esquemàtics associats a la solució proposada.
Per a l'avaluació específica de l'informe, es recomana utilitzar la rúbrica esmentada
anteriorment (vegeu l'Annex IX), i específicament, els aspectes tècnics identificats dins de la
rúbrica. D'aquesta manera, la rúbrica representa un possible instrument per facilitar
l'avaluació de les activitats proposades en el seu conjunt. Com es va esmentar
anteriorment, el docent és lliure d'escollir un mètode alternatiu.
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ANNEXOS
I.

Dades del barri Vall d’Hebron < A.I_Vall_Hebron.pdf >

II.

Dades del barri Horta < A.II_Horta.pdf >

III.

Dades del barri La Guineueta < A.III_Guineueta.pdf >

IV.

Dades del barri Canyelles < A.IV_Canyelles.pdf >

V.

Dades del barri Les Roquetes < A.V_Roquetes.pdf >

VI.

Dades del barri Verdun < A.VI_Verdun.pdf >

VII.

Dades del barri La Prosperitat < A.VII_Prosperitat.pdf >

VIII.

Dades del barri La Trinitat Nova < A.VIII_Trinitat_Nova.pdf >

IX.

Rúbrica d'avaluació < A.IX_Rubrica_avaluacio.pdf >

X.

Exemple de cronograma del curs < A.X_Exemple_cronograma_curs.pdf >

XI.

Exemple de codi ètic < A.XI_Codi_etic_ASCE.pdf >

XII.

Topografia de la ciutat de Barcelona < A.XII_Topografia.dwg >

XIII.

Càlculs detallats < A.XIII_Calculs.xlsx >

XIV.

Solució gràfica proposta < A.XIV_Solucio_grafica.dwg >

XV.

Pressupost < A.XV_Pressupost.xlsx >

48

http://www.gdee.eu

Aquest projecte està finançat per:

