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El Maresme    e  1:10000 

Ens situem a la comarca del Maresme,
concretament a la població de Premià de Mar. 
Antigament una urbanització pesquera ano-
menada Sant Cristòfol en que  a mesura dels 

anys va anar passant per diferents etapes.

EL LLOC
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La primera de les etapes, al 1860 Premià de Mar era un barri de Premià de Dalt. La pesca i l’agricultura eren 
les activitats primàries predominants. La pesca no va sorgir com s’esperava, és per això que l’activitat industrial en els pròxims anys va començar a agafar força. 

L’any 1912 es realitza l’electrificació de Premià a causa de la demanda de les fàbriques. A partir d’aquest fet la població comença a augmentar considerablement.

A l’any 1960, en que la ciutat creix desbordadament. On Premià es situa com la població europea amb més nombre d’habitants per metre quadrat. A partir d’aquest fet és 
quan es planteja la idea de parc, que una ciutat molt densa pugui desdensificar-se.

LA HISTÒRIA
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Actualment Premià de Mar consta d’una 
població de 28 071 habitants.

En que les cases de cós, la riera, el mar i 
la esglèsia formen part tant de la història 

com de l’actualitat de Premià.

  ESTAT ACTUAL
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La zona d’intervenció es troba situada en el centre 
històric. Connectada directament amb la riera, la 
esglèsia i el mar. Actualment es un buit entre molts 
d’altres que Premià de Mar ha anat deixant a causa 
de la desaparició de les fàbriques. Un buit que està 
enmmarcat per una tanca i impossibilita la circulació 

de l’est a l’oest de Premià.

  ESTAT ACTUAL
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Centre de dia

Residència d’avis

Organitzacions culturals

Els equipaments a Premià e 1:5000

Les associacions culturals de Premià de Mar es tro-
ben segregades pel nucli urbà. És per això que es 

proposa un espai on poder agrupar-les 
Pel que fa a centres geriàtrics només se’n troben 3,  
dels quals o són privats o estan en completa ocu-

pació. 
És per això que el programa que es proposa és el 

següent: 

· Un parc per a la ciutat
· Una residència d’avis:  per a un màxim de 60 per-

sones.
· Un espai d’agrupació de les sales culturals: una 
sala de conferències, 4 sales d’ús amb prèvia re-
serva, banys públics i una zona central (hall) d’ex-

posicions.
· Botiga quiosc que disposarà de banys públics i un 

espai on es pugui comprar queviures.

  EL PROGRAMA
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   Zones verdes 

    0,95 %

A través de la intervenció, les zones verdes de 
Premià de Mar augmentarien un 0,95 %, pro-
porcionant l’oxigen que a través de la instaura-
ció de  les fàbriques es va perdre

Zones verdes e 1:5000

EL PROGRAMA
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La riera, el mar i el parc oest són els 
tres elements que s’enllaçen en el pro-

jecte a través del camí.
El quart element és lèsglèsia, que apor-

ta una visió del passat al projecte.

El camí que es desenvolupa a la vida 
vol quedar reflexat en aquest projecte.
De la infantesa a la vellesa. Un camí 
que significa la consciència, en que els 
infants estan allunyats d’aquesta,repre-
sentat amb el parc infantil.. La juventut, 
representada amb l’espai per a joves, 
seguidament de l’hort urbà on tots els 
pensaments es cultiven i acabant amb 
la última etapa, la vellesa amb la res-
dència d’avis. A l’altre banda del camí 
trobem, els somnis i les passions, que 

sempre ens acompanyaran.

La proposta consta a través d’una 
agrupació de volums que dansen al 
voltant del parc. Una volumetria que es 
vol camuflar entre la natura i fondre`s 
en aquesta per crear espais col·lectius i 

d’altres més privats.

El projecte vol connectar el Premià  
més Oest amb una diagonal per acos-

tar als ciutadants el mar i l’estació. 

La diagonal 

El camí de la  vida

L'organisme en el formalisme

Plànol de situació e 1:10000

EL CONCEPTE



9

Emplaçament 1:500

 EL PROJECTE
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Circulació rodada Il·luminació

Edificis
1. Residència d’avis
2. Quiosc
3. Hotel d’entitats

Espais
1. Jardins botànics
2. Jardins aquàtics
3. Hort 
4. Parc infantil

Es plantega una lluminària que segueixi el fil de la barana,  abar-
cant la cota dels edificis i la zona del jardí quedi tancada per evitar 
qualsevol acte bandàlic.
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Zona aquàtica
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Grava

Hort
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Barana de fusta amb LED i perfil encastat amb protecció contra aigua

Circulació intermitent
Circulació rodada
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 L’ANÀLISI DEL PARC
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Planta primera 1:200

Planta tercera 1:200

Planta segona 1:200

El zig zag de la ciutat amb l’edifici

Les funcions

La idea de l’edifici sorgeix a partir de l’agrupació de pe-
ces que es connecten entre elles. Aquestes peces estan 
favorablement orientades cap a Sud per a també poder 
gaudir de les vistes del gran parc.  Per a poder con-
nectar aquestes peces s’han desonvolupat dos sistemes.

El primer fa front a la ciutat, així que es un espai més 
tancat on els residents poden fer-hi activitats o aprofitar 
l’espai com a emmagatzematge. Un espai de pas que 

transporta el zig zag de la façana cap a l’interior. 

El segon sistema consta d’una altra passarel·la que està 
oberta cap a l’exterior per a poder gaudir una vegada 
més de la natura que els envolta i veure en una petita 

llunyania el blau del mar.

Les plantes superiors que allotgen unes 40 persones, 
10 en cada planta, contenen els espais més col·lectius 
com la cuina i menjador comú, sala d’estar i algunes 

zones d’estudi.

La residència va dirigida a persones majors a seixanta 
anys autònoms i dependents. El centre serà privat però 
acollirà  a persones amb prestació econòmica vincu-

lada.

La materialitat del projecte es 
composa per el formigó, en la es-
tructura, la fusta i le dos tipologies 

d'arrebossat. 
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Planta baixa 1:200

La planta baixa està composta per la planta de serveis: ves-
tidor per als treballadors, sala de direcció i el nucli d’escala 

amb consergeria, contadors i espai per estar.

Les 3 caixes de vidre s’enllaçen a través d’un paviment de 
gres que connecta el parc amb l’interior de l’edifici. L’altre 

paviment que forma la planta baixa és la grava. 

Així doncs la planta baixa es conforma com un bosc de pilars   
no només de pas sinó també un espai per  estar amb l’apor-

tació de mobiliari.

Planta pàrking 1:200

La planta del pàrking s’organitza a partir de la curva principal 
que genera el gir de la planta, trencant amb l’organització de 

les plantes superiors.

 LA RESIDÈNCIA
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Secció transversal e: 100 

Secció longitudinal e: 100 

Secció longitudinal e: 100 

 LA RESIDÈNCIA



16 LA PASSERA EXTERIOR
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La residència es composa per 30 habita-
cions, és a dir, una ocupació total de 60 

residents.
Els espais d'organitzen de la difernt manera:

1. Administració
2. Ascensors de pàrking i zona de serveis

3. Entrada principal a l'edifici amb porteria
4. Zona de vestidors per a treballadors.

5. Menjador comú
6. Cuina

7. Sala fitness
8. Sala d'estar i TV

9. Infermeria / Psicòleg
10. Sala polivalent

Tots aquests espais es complementen amb 
l'espai intermig de la passera que conté :

- Zones d'estudi
- Zones de descans

- Espai per a la lectura
- Zona d'escacs

- Espai per la tecnologia
- Taller de pintura
- Taller de música

 LA RESIDÈNCIA
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1. Coberta invertida amb acabat de grava
2. Façana SATE amb acabat d’arrebosat 
pintat, arrebosat pintat color crema quan les 

obertures son cegues
3. Fusteria de fusta 2500 x 3000 mm, amb 
tres fulles practicable en la seva part superior
4. Barana metàl·lica de tirants amb llistó de 
fusta anclada a la llosa.Barana amb base 

llistons de fusta i reixa d’alumini

Estructura:

5. Llosa de formigó armat e=30 cm
6. Mur de contenció de soterrani, de formi-

gó armat e=30 cm
7. Llosa de fonamentació de formigó armat 

e=50 cm
9. Pilar metàl·lic rodó d= 450 cm

Terreny

10. Paviment exterior de llosa de granit Petra 
de Breinco 80 x 60 cm

11. Panells filtrants e = 60mm
12. Imprimació bituminosa

13. Capa geotèxtil
14. Canal de drenatge
15. Formigó de neteja

Les façanes del projecte parlen dos llenguat-
ges responent a  l’entorn que les rodeja.

La façana sud, que està enfocada al parc, 
vol reflexar la el paisatge , utilitzant les vidre-
res i la gran passera per a poder interectuar 

amb la natura.
La materialitat que la composa és la 
següent:

Detall alçat Sud e 1:50 Alçat Sud

Situació de la secció

  FAÇANA SUD



19

La façana nord agafa un caràcter diferent a 
la sud en només veure la ciutat. Vol aconse-
guir el to de les cases de cós però amb aires 

renovats.

La materialitat que la composa és la 
següent:

Detall alçat Sud e 1:50

Alçat Sud

Situació de la secció
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1. Coberta invertida amb acabat de grava
2. Façana SATE amb acabat d’arrebosat 
pintat, arrebosat pintat color crema quan les 

obertures son cegues
3. Fusteria de  2500 x 3000 mm, amb tres 

fulles practicable en la seva part superior

Estrutuctura:

4. Llosa de formigó armat e=30 cm
5. Mur de contenció de soterrani, de formigó 

armat e=30cm
6. Llosa de fonamentació de formigó armat 

e=50 cm
7. Formigó de neteja

8. Pilar de formigó armat
9. Pilar metàl·lic rodó d = 450 cm

Caixes de vidre

10. Premarc a base de perfileria en U de 55 
x 30 mm.

11. Carpinteria d’alumini de 68 x 42 mm de 
TECHNAL

12. Paviment interior de gres ceràmic STON-
KER 60 x 60 cm.

13. Paviment exterior de llosa de granit Petra 
de Breinco 80 x 60 cm

14. Canal de drenatge per a canvi d’am-
bients. D’espai climatitzat a espai obert

Alçat Nord

  FAÇANA NORD
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Alçat interior 1:25

Planta  1:25

Alçat inerior Sud 1:25 Alçat inerior Sud 1:25

Alçat interior 1:25

Coberta

1. Anclatge d’acer 
2. Perfil de coronació d’acer
3. Lastre de graves acabat exterior vist
4. Capa de impermeabilització de lámina de polièster i plàstic
5. Capa d’aïllament tèrmic de fibra mineral de llana de vidre
6. Barrera de vapor de tela asfásltica
7. Capa de pendents de formigó alleugerit e= 50mm
8. Barrera acústica

Façana

9. Revestiment i acabat arrebosat i pintat
10 . Panell d’aïllament FKD-S e=80 mm
11. Morter adhesiu
12. Placa Aquapanel Outdoor de 12,5 mm resistent a humitat
13 .Canal exterior perfil “U” d’acer galvanitzat 
14. Panell aïllament Ultracoustic Plus e= 50 mm
15. Làmina tallavent Tyvek 
16. Placa Knauf A i Placa Knauf A+B  12,5 +12,5
17. Perfil trencaigües
18. Fusteria de fusta de pi de 3000mm x 2500 mm de tres fulles 
corredisses i abatible. Conjunt de dues obertures.
 Transmitància del forat amb doble vidre baix emisiu 4-12-4 U= 
1,9 W/m2. Trencament de pont tèrmic
19. Fusteria de fusta de pi de 3000mm x 1000 / 2000. Transmi-
tància del forat amb doble vidre baix emisiu 4-12-4 U= 1,9 W/
m2. Trencament de pont tèrmic.

MÒDUL HABITACIÓ
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Interior

Habitació

20. Paviment per a interior de parquet e= 20 mm
21.Capa de morter e =20 mm
22. Sistema de terra radiant  per serpentines de tubs de polietilè PER DN     
20 x 2 mm e = 30 mm
23. Panell aïllament terra radiant preformat GIACOMINI format per aïlla-
ment de poliestirè expandit i una placa de revestiment superficial en poliestirè 
termosoldada etot= 30mm
24. Premarc de fusta per a porta 160x35 mm
25. Parament de fusta 
26. Marc de fusta de pi massís 60x47mm
27. Porta a base de contraxapats de fusta 2500 cm x 800cm + 200 cm  e= 
50 mm
28. Fals sostre de pladur e = 30 mm
29. Subjecció de fals sostre amb perfil L  50x25x2 mm amb revestiment 
d’acabat exterior
30. Parament de separació format per dos plaques de pladur a banda i ban-
da, amb aïllament acústic i perfils “U”  . e= 20 cm 
31. Perfil metàl·lic UPN 120 per a subjecció panell de guix
32. Panell de cartró guix e = 10 mm
33. Aïllant per evitar pont tèrmic e = 55 mm

Bany

34. Paviment per a interior de gres ceràmic 100 x 100 mm per a bany
35. Fusteria de fusta amb doble fulla per efecte lumínic al passadís 450 x 
1300 mm
36. Lluminària en suspensió BULBO57 de Flos

Passera interior

37. Paviment per a interior de parquet e= 20 mm rotat a 90º
38. Lluminària en suspensió Globall suspension de Flos
39. Revestiments de fusta de pi de 5x5 cm

Passera exterior

40. Barana metàl·lica de tirants amb llistó de fusta anclada a la llosa.Barana 
amb base llistons de fusta i reixa d’alumini
41. Paviment exterior de formigó llis

Estructura

42. Llosa de formigó armat e=30 cm
43. Pilar rodó metàl·lic  
44. Pilar estructural HEB

MÒDUL HABITACIÓ
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Estat de càrregues

Per calcular l'estat de càrregues per al predimensionat de l'estructura, es tenen en compte les accions permanents i les variables. Les accions 
permanents les obtenim a través del pes propi dels materials i les variables són la suma de la sobrecàrrega d'ús, les accions sobre baranes i 
elements divisoris, el vent i la neu.

forjat coberta                                                    KN/m²

     Llosa massisa de formigó (0,25 cm)                   5

     Coberta plana no transitable
     amb acabat de grava                                       3,8

     Fals sostre                                                       0,2

      Sobrecàrrega d’ús                                            1                               

     Neu                                                                 0,4

            TOTAL                                                     10,4

   

Predimensionat de forjats

Per duur a terme el predimensionat de les lloses de formigó s'utilitzarà el mètode simplificat segons la taula 50.2.2.1 de cantells mínims en 
bigues i lloses de formigó de l'EHE 08.
La llosa de formigó massissa cobreix llums de fins a 8 metres en tot el projecte per el que s'utilitza el mateix cantell.
Llosa unidireccional o bidireccional contínua. L = 8 m;
cantell llosa = 8/30 = 0.266 cm --> 30 cm de cantell

Predimensionat de pilars

Predimensionaremen cada cas el pilar B3 (estàndard i pertanyent a el pòrtic
a analitzar)
Àrea tributària del pilar: a x b = 8 m x 8 m = 64 m²

a PB

Nk(sup)= At x qsup= 64 m² x 9  kN/m2  = 576 kN
NK= [Nk(sup) · Nk(puntual)] x 1,1= (576kN + 0) x 1,1= 633,6 kN
Majorem: Nd= NK x 1,5= 633,6 kN x 1,5= 950,4 kN

a P1 (planta tipus)

Axil acumulado: N(a)= 64 m2 x 10,8 kN= 691 kN
Majorem: Na= N(a) · 1,5= 373.94 kN x 1,5= 1036,8 kN

a Pcoberta

Axil acumulado: N(a)= 64 m2 x 10,4 kN= 665,6 kN
Majorem: Na= N(a) · 1,5= 665,6 kN x 1,5= 998,4 kN
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forjat tipus                                                         KN/m²

     Llosa massisa de formigó (0,25 cm)                  5

     Terra radiant                                                    2 

     Parquet                                                           0,8

      Sobrecàrrega d’ús                                           2                             

      Envans                                                            1  

 
           TOTAL                                                     10,8
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forjat pb                                                          KN/m²

     Llosa massisa de formigó (0,25 cm)                  5

     Paviment ceràmic                                             1 

                                                            

      Sobrecàrrega d’ús                                           2                             

      Envans                                                            1  

            TOTAL                                                      9

P
er

m
a
n
en

ts
V

a
ri

a
b
le

s

 
forjat pàrking                                                          KN/m²

     Llosa massisa de formigó (0,25 cm)                  5

     Paviment ceràmic                                             1 

                                                            

      Sobrecàrrega d’ús                                           2                             

                             -                                              -                                    

            TOTAL                                                      8
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Definició estructural

L'edifici vol seguir la línia orgànica del projecte i ser compost per una estructura lleugera. Així doncs s’utilitzarà un sistema estructural bidirec-
cional de llosa massisa de formigó amb armadura metàl·lica en les dues direccions. Pel que fa als pilars seràn metàl·lics circulars ja que aporten 
poc pes l’estructura. Aquests, es mouen lliurement per la geometria del projecte seguint uns eixos verticals. En la planta baixa, es crea un bosc 
de pilars que vol connectar-se amb l’entorn. També, la formen unes caixes de vidre subjectades per uns perfils HEB. 
En les plantes superiors, els pilars circulars queden embeguts ens els envans i es converteixen en HEB.
En la planta de l’aparcament, els pilars seràn de formigó armat que aniran acompanyats d’uns murs de formigó que tancaran el perímetre.

Les llums de l’edifici es mouen al voltant dels 8 m, per això es reforçarà l’armat en els extrems del perímetre.          

Planta coberta

Planta tipus

Planta baixa

Planta soterrani

Pilars circulars 

Pilars HEB

Mur de formigó soterrat 

Nucli de formigó

Llosa de fonamentació

Axil total (Nd)= N(en tránsito) + N(acumulado)

Pilar de formigó armat

predimensionat pilar soterrani
N(d)= 950,4 x 2  kN + (1036 kN x 3) + 998,4 kN = 7904,3 kN
 A= (Nk hip)/σ = 7904,3/ 2,5 =3161,72 cm²
Pilars de Ø 60
  
Pilars metàl·lics

Predimensionat pilar PB

N(d)= 950,4  kN + (1036 kN x 3) + 998,4 kN = 6 092,8 kN
 A= (Nk hip)/σ = 6092,8 / 7,8  =781,40 cm²
Ø 30 però reforçem amb pilars de Ø 45 

Predimensionat pilar P1
N(d)= (1036 kN x 2) + 998,4 kN =5142,4 kN
A= (Nk hip)/σ = 5142,4 / 7,8  =659,28 cm²
Ø 25 però reforçem amb pilars de Ø 40 

Predimensionat pilar P2
N(d)= 1036 KN + 998,4 kN = 2034,4 kN
A= (Nk hip)/σ = 2034,4 / 7,8  =260,20 cm²
Ø 20 però reforçem amb pilars de Ø 35 

Predimensionado pilar P3
N(d)= 998,4 KN
A= (Nk hip)/σ = 998,4 / 7,8  = 128 ,05cm²
Ø15 però reforçem amb pilars de Ø 30 

Càrrega del vent

El grau d'aspror és I; Vora de mar o d'un llac amb una superfície d'aigua 
en la direcció del vent d'almenys 5km de longitud, segons la taula 3.4 
ES-AE del CTE en que l’altura considerada són 12 metres.

Pel que fa a les dades  ce= 2,9 , qb= 0.5 KN/m², cp= 0,8 || cs= 0,6

Qpresión= qb x ce x cp = 0,5 KN/m² x 2,9 x 0,8 = 1,16 KN/ m²
Qsucción= qb x ce x cs = 0,5 KN/m² x 2,9 x 0,4 = 0.58 KN/ m²

Qpb= 4,2 /2  x 8+8/2 x 0,8 = 13,44 KN/m2                
Qpb= 4,2 /2  x 8+8/2 x 0,4 = 6,72 KN/m2

Qptipus=  3/2 x 8+8 /2 x 0,8 = 9,6 KN/m2            
Qtipus=   3/2 x 8+8/2 x 0,4 = 4,8 KN/m2

a planta tenim un ample de 8 m

Fp= cp x a.t x h = 0,8 KN/m2 x 8 m x 12 m = 48 KN
Fs= cs x a.t x h = 0,4 KN/m2 x 8 m x 12 m = 24 KN
Mplanta = (Fp + Fs) x Hpb = (48 KN + 24 KN) x 4 = 288 KNm
Mpilar = Mplanta / nº pilares =288 KNm / 3 = 96 KNm
Mvent = 96 KNm x 2/3 = 63,36 KNm

Càrrega gravitatòria

Accions segons la compressió. Influència del vent, es comprova la quantía 
principal i la secundaria.

PPprincipal wpp= 2.5 x Md / (b x h² x fyd)
2.5 x 63,36 KNm x 1000 x 1000 x 1.5 / (450 x 450² x 78/1.5) = =0,05

PPsecundaria wps= 2.5 x Nd x 0,02/ (b x h² x fyd)
2,5 x  6092,8 KN x 1000 x 1000 x 1,5 x 0,02 / (450 x 450² x 78/1.5) = 
0,28
cuantía total (w)= wpp + wps = 0,05 + 0,28 = 0,33
0.3 < w < 0.5 COMPLEIX

Comprovació

(diagramas Wineva)
màxima fletxa admissible
L/300= 8 000 /300= 26.67 mm
fletxa diferida: f x 2.5 = 6 mm x 2.5= 15 mm
15 mm < 26.67mm COMPLEIX

Predimensonat fonamentació

El terreny que disposem és de sorres, graves i lutites.
S’escull una cimentació mitjançant una llosa de fonementació. Segons els 
criteris, i la força axial que ens arriba als pilars determinem el cantell:

Calculem la càrrega:

Nhip PB + PPpilarpb= 8274,25 KN + (0,45 x 0,45 x 3 x 78)x 1,3 x1,1= 
=7972,06 KN

Ja que tenim un axil gran ens disposem a calcular el cantell a partir de la 
llum:

H=L/10

H = 8/10 = 0,8 m 

Detall 1:10 trobament pilar 
metàl·lic amb llosa massisa

Detall 1:10 trobament pilar 
metàl·lic amb mur de formigó
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Estat de càrregues

Per calcular l'estat de càrregues per al predimensionat de l'estructura, es tenen en compte les accions permanents i les variables. Les accions 
permanents les obtenim a través del pes propi dels materials i les variables són la suma de la sobrecàrrega d'ús, les accions sobre baranes i 
elements divisoris, el vent i la neu.

forjat coberta                                                    KN/m²

     Llosa massisa de formigó (0,25 cm)                   5

     Coberta plana no transitable
     amb acabat de grava                                       3,8

     Fals sostre                                                       0,2

      Sobrecàrrega d’ús                                            1                               

     Neu                                                                 0,4

            TOTAL                                                     10,4

   

Predimensionat de forjats

Per duur a terme el predimensionat de les lloses de formigó s'utilitzarà el mètode simplificat segons la taula 50.2.2.1 de cantells mínims en 
bigues i lloses de formigó de l'EHE 08.
La llosa de formigó massissa cobreix llums de fins a 8 metres en tot el projecte per el que s'utilitza el mateix cantell.
Llosa unidireccional o bidireccional contínua. L = 8 m;
cantell llosa = 8/30 = 0.266 cm --> 30 cm de cantell
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Predimensionaremen cada cas el pilar B3 (estàndard i pertanyent a el pòrtic
a analitzar)
Àrea tributària del pilar: a x b = 8 m x 8 m = 64 m²

a PB

Nk(sup)= At x qsup= 64 m² x 9  kN/m2  = 576 kN
NK= [Nk(sup) · Nk(puntual)] x 1,1= (576kN + 0) x 1,1= 633,6 kN
Majorem: Nd= NK x 1,5= 633,6 kN x 1,5= 950,4 kN

a P1 (planta tipus)

Axil acumulado: N(a)= 64 m2 x 10,8 kN= 691 kN
Majorem: Na= N(a) · 1,5= 373.94 kN x 1,5= 1036,8 kN

a Pcoberta

Axil acumulado: N(a)= 64 m2 x 10,4 kN= 665,6 kN
Majorem: Na= N(a) · 1,5= 665,6 kN x 1,5= 998,4 kN
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forjat tipus                                                         KN/m²

     Llosa massisa de formigó (0,25 cm)                  5

     Terra radiant                                                    2 

     Parquet                                                           0,8

      Sobrecàrrega d’ús                                           2                             

      Envans                                                            1  

 
           TOTAL                                                     10,8
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forjat pb                                                          KN/m²

     Llosa massisa de formigó (0,25 cm)                  5

     Paviment ceràmic                                             1 

                                                            

      Sobrecàrrega d’ús                                           2                             

      Envans                                                            1  

            TOTAL                                                      9
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forjat pàrking                                                          KN/m²

     Llosa massisa de formigó (0,25 cm)                  5

     Paviment ceràmic                                             1 

                                                            

      Sobrecàrrega d’ús                                           2                             

                             -                                              -                                    

            TOTAL                                                      8
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Definició estructural

L'edifici vol seguir la línia orgànica del projecte i ser compost per una estructura lleugera. Així doncs s’utilitzarà un sistema estructural bidirec-
cional de llosa massisa de formigó amb armadura metàl·lica en les dues direccions. Pel que fa als pilars seràn metàl·lics circulars ja que aporten 
poc pes l’estructura. Aquests, es mouen lliurement per la geometria del projecte seguint uns eixos verticals. En la planta baixa, es crea un bosc 
de pilars que vol connectar-se amb l’entorn. També, la formen unes caixes de vidre subjectades per uns perfils HEB. 
En les plantes superiors, els pilars circulars queden embeguts ens els envans i es converteixen en HEB.
En la planta de l’aparcament, els pilars seràn de formigó armat que aniran acompanyats d’uns murs de formigó que tancaran el perímetre.

Les llums de l’edifici es mouen al voltant dels 8 m, per això es reforçarà l’armat en els extrems del perímetre.          

Planta coberta

Planta tipus

Planta baixa

Planta soterrani

Pilars circulars 

Pilars HEB

Mur de formigó soterrat 

Nucli de formigó

Llosa de fonamentació

Axil total (Nd)= N(en tránsito) + N(acumulado)

Pilar de formigó armat

predimensionat pilar soterrani
N(d)= 950,4 x 2  kN + (1036 kN x 3) + 998,4 kN = 7904,3 kN
 A= (Nk hip)/σ = 7904,3/ 2,5 =3161,72 cm²
Pilars de Ø 60
  
Pilars metàl·lics

Predimensionat pilar PB

N(d)= 950,4  kN + (1036 kN x 3) + 998,4 kN = 6 092,8 kN
 A= (Nk hip)/σ = 6092,8 / 7,8  =781,40 cm²
Ø 30 però reforçem amb pilars de Ø 45 

Predimensionat pilar P1
N(d)= (1036 kN x 2) + 998,4 kN =5142,4 kN
A= (Nk hip)/σ = 5142,4 / 7,8  =659,28 cm²
Ø 25 però reforçem amb pilars de Ø 40 

Predimensionat pilar P2
N(d)= 1036 KN + 998,4 kN = 2034,4 kN
A= (Nk hip)/σ = 2034,4 / 7,8  =260,20 cm²
Ø 20 però reforçem amb pilars de Ø 35 

Predimensionado pilar P3
N(d)= 998,4 KN
A= (Nk hip)/σ = 998,4 / 7,8  = 128 ,05cm²
Ø15 però reforçem amb pilars de Ø 30 

Càrrega del vent

El grau d'aspror és I; Vora de mar o d'un llac amb una superfície d'aigua 
en la direcció del vent d'almenys 5km de longitud, segons la taula 3.4 
ES-AE del CTE en que l’altura considerada són 12 metres.

Pel que fa a les dades  ce= 2,9 , qb= 0.5 KN/m², cp= 0,8 || cs= 0,6

Qpresión= qb x ce x cp = 0,5 KN/m² x 2,9 x 0,8 = 1,16 KN/ m²
Qsucción= qb x ce x cs = 0,5 KN/m² x 2,9 x 0,4 = 0.58 KN/ m²

Qpb= 4,2 /2  x 8+8/2 x 0,8 = 13,44 KN/m2                
Qpb= 4,2 /2  x 8+8/2 x 0,4 = 6,72 KN/m2

Qptipus=  3/2 x 8+8 /2 x 0,8 = 9,6 KN/m2            
Qtipus=   3/2 x 8+8/2 x 0,4 = 4,8 KN/m2

a planta tenim un ample de 8 m

Fp= cp x a.t x h = 0,8 KN/m2 x 8 m x 12 m = 48 KN
Fs= cs x a.t x h = 0,4 KN/m2 x 8 m x 12 m = 24 KN
Mplanta = (Fp + Fs) x Hpb = (48 KN + 24 KN) x 4 = 288 KNm
Mpilar = Mplanta / nº pilares =288 KNm / 3 = 96 KNm
Mvent = 96 KNm x 2/3 = 63,36 KNm

Càrrega gravitatòria

Accions segons la compressió. Influència del vent, es comprova la quantía 
principal i la secundaria.

PPprincipal wpp= 2.5 x Md / (b x h² x fyd)
2.5 x 63,36 KNm x 1000 x 1000 x 1.5 / (450 x 450² x 78/1.5) = =0,05

PPsecundaria wps= 2.5 x Nd x 0,02/ (b x h² x fyd)
2,5 x  6092,8 KN x 1000 x 1000 x 1,5 x 0,02 / (450 x 450² x 78/1.5) = 
0,28
cuantía total (w)= wpp + wps = 0,05 + 0,28 = 0,33
0.3 < w < 0.5 COMPLEIX

Comprovació

(diagramas Wineva)
màxima fletxa admissible
L/300= 8 000 /300= 26.67 mm
fletxa diferida: f x 2.5 = 6 mm x 2.5= 15 mm
15 mm < 26.67mm COMPLEIX

Predimensonat fonamentació

El terreny que disposem és de sorres, graves i lutites.
S’escull una cimentació mitjançant una llosa de fonementació. Segons els 
criteris, i la força axial que ens arriba als pilars determinem el cantell:

Calculem la càrrega:

Nhip PB + PPpilarpb= 8274,25 KN + (0,45 x 0,45 x 3 x 78)x 1,3 x1,1= 
=7972,06 KN

Ja que tenim un axil gran ens disposem a calcular el cantell a partir de la 
llum:

H=L/10

H = 8/10 = 0,8 m 

Detall 1:10 trobament pilar 
metàl·lic amb llosa massisa

Detall 1:10 trobament pilar 
metàl·lic amb mur de formigó

L’ESTRUCTURA
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Estat de càrregues

Per calcular l'estat de càrregues per al predimensionat de l'estructura, es tenen en compte les accions permanents i les variables. Les accions 
permanents les obtenim a través del pes propi dels materials i les variables són la suma de la sobrecàrrega d'ús, les accions sobre baranes i 
elements divisoris, el vent i la neu.

forjat coberta                                                    KN/m²

     Llosa massisa de formigó (0,25 cm)                   5

     Coberta plana no transitable
     amb acabat de grava                                       3,8

     Fals sostre                                                       0,2

      Sobrecàrrega d’ús                                            1                               

     Neu                                                                 0,4

            TOTAL                                                     10,4

   

Predimensionat de forjats

Per duur a terme el predimensionat de les lloses de formigó s'utilitzarà el mètode simplificat segons la taula 50.2.2.1 de cantells mínims en 
bigues i lloses de formigó de l'EHE 08.
La llosa de formigó massissa cobreix llums de fins a 8 metres en tot el projecte per el que s'utilitza el mateix cantell.
Llosa unidireccional o bidireccional contínua. L = 8 m;
cantell llosa = 8/30 = 0.266 cm --> 30 cm de cantell

Predimensionat de pilars

Predimensionaremen cada cas el pilar B3 (estàndard i pertanyent a el pòrtic
a analitzar)
Àrea tributària del pilar: a x b = 8 m x 8 m = 64 m²

a PB

Nk(sup)= At x qsup= 64 m² x 9  kN/m2  = 576 kN
NK= [Nk(sup) · Nk(puntual)] x 1,1= (576kN + 0) x 1,1= 633,6 kN
Majorem: Nd= NK x 1,5= 633,6 kN x 1,5= 950,4 kN

a P1 (planta tipus)

Axil acumulado: N(a)= 64 m2 x 10,8 kN= 691 kN
Majorem: Na= N(a) · 1,5= 373.94 kN x 1,5= 1036,8 kN

a Pcoberta

Axil acumulado: N(a)= 64 m2 x 10,4 kN= 665,6 kN
Majorem: Na= N(a) · 1,5= 665,6 kN x 1,5= 998,4 kN
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forjat tipus                                                         KN/m²

     Llosa massisa de formigó (0,25 cm)                  5

     Terra radiant                                                    2 

     Parquet                                                           0,8

      Sobrecàrrega d’ús                                           2                             

      Envans                                                            1  

 
           TOTAL                                                     10,8
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forjat pb                                                          KN/m²

     Llosa massisa de formigó (0,25 cm)                  5

     Paviment ceràmic                                             1 

                                                            

      Sobrecàrrega d’ús                                           2                             

      Envans                                                            1  

            TOTAL                                                      9
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forjat pàrking                                                          KN/m²

     Llosa massisa de formigó (0,25 cm)                  5

     Paviment ceràmic                                             1 

                                                            

      Sobrecàrrega d’ús                                           2                             

                             -                                              -                                    

            TOTAL                                                      8
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Definició estructural

L'edifici vol seguir la línia orgànica del projecte i ser compost per una estructura lleugera. Així doncs s’utilitzarà un sistema estructural bidirec-
cional de llosa massisa de formigó amb armadura metàl·lica en les dues direccions. Pel que fa als pilars seràn metàl·lics circulars ja que aporten 
poc pes l’estructura. Aquests, es mouen lliurement per la geometria del projecte seguint uns eixos verticals. En la planta baixa, es crea un bosc 
de pilars que vol connectar-se amb l’entorn. També, la formen unes caixes de vidre subjectades per uns perfils HEB. 
En les plantes superiors, els pilars circulars queden embeguts ens els envans i es converteixen en HEB.
En la planta de l’aparcament, els pilars seràn de formigó armat que aniran acompanyats d’uns murs de formigó que tancaran el perímetre.

Les llums de l’edifici es mouen al voltant dels 8 m, per això es reforçarà l’armat en els extrems del perímetre.          

Planta coberta

Planta tipus

Planta baixa

Planta soterrani

Pilars circulars 

Pilars HEB

Mur de formigó soterrat 

Nucli de formigó

Llosa de fonamentació

Axil total (Nd)= N(en tránsito) + N(acumulado)

Pilar de formigó armat

predimensionat pilar soterrani
N(d)= 950,4 x 2  kN + (1036 kN x 3) + 998,4 kN = 7904,3 kN
 A= (Nk hip)/σ = 7904,3/ 2,5 =3161,72 cm²
Pilars de Ø 60
  
Pilars metàl·lics

Predimensionat pilar PB

N(d)= 950,4  kN + (1036 kN x 3) + 998,4 kN = 6 092,8 kN
 A= (Nk hip)/σ = 6092,8 / 7,8  =781,40 cm²
Ø 30 però reforçem amb pilars de Ø 45 

Predimensionat pilar P1
N(d)= (1036 kN x 2) + 998,4 kN =5142,4 kN
A= (Nk hip)/σ = 5142,4 / 7,8  =659,28 cm²
Ø 25 però reforçem amb pilars de Ø 40 

Predimensionat pilar P2
N(d)= 1036 KN + 998,4 kN = 2034,4 kN
A= (Nk hip)/σ = 2034,4 / 7,8  =260,20 cm²
Ø 20 però reforçem amb pilars de Ø 35 

Predimensionado pilar P3
N(d)= 998,4 KN
A= (Nk hip)/σ = 998,4 / 7,8  = 128 ,05cm²
Ø15 però reforçem amb pilars de Ø 30 

Càrrega del vent

El grau d'aspror és I; Vora de mar o d'un llac amb una superfície d'aigua 
en la direcció del vent d'almenys 5km de longitud, segons la taula 3.4 
ES-AE del CTE en que l’altura considerada són 12 metres.

Pel que fa a les dades  ce= 2,9 , qb= 0.5 KN/m², cp= 0,8 || cs= 0,6

Qpresión= qb x ce x cp = 0,5 KN/m² x 2,9 x 0,8 = 1,16 KN/ m²
Qsucción= qb x ce x cs = 0,5 KN/m² x 2,9 x 0,4 = 0.58 KN/ m²

Qpb= 4,2 /2  x 8+8/2 x 0,8 = 13,44 KN/m2                
Qpb= 4,2 /2  x 8+8/2 x 0,4 = 6,72 KN/m2

Qptipus=  3/2 x 8+8 /2 x 0,8 = 9,6 KN/m2            
Qtipus=   3/2 x 8+8/2 x 0,4 = 4,8 KN/m2

a planta tenim un ample de 8 m

Fp= cp x a.t x h = 0,8 KN/m2 x 8 m x 12 m = 48 KN
Fs= cs x a.t x h = 0,4 KN/m2 x 8 m x 12 m = 24 KN
Mplanta = (Fp + Fs) x Hpb = (48 KN + 24 KN) x 4 = 288 KNm
Mpilar = Mplanta / nº pilares =288 KNm / 3 = 96 KNm
Mvent = 96 KNm x 2/3 = 63,36 KNm

Càrrega gravitatòria

Accions segons la compressió. Influència del vent, es comprova la quantía 
principal i la secundaria.

PPprincipal wpp= 2.5 x Md / (b x h² x fyd)
2.5 x 63,36 KNm x 1000 x 1000 x 1.5 / (450 x 450² x 78/1.5) = =0,05

PPsecundaria wps= 2.5 x Nd x 0,02/ (b x h² x fyd)
2,5 x  6092,8 KN x 1000 x 1000 x 1,5 x 0,02 / (450 x 450² x 78/1.5) = 
0,28
cuantía total (w)= wpp + wps = 0,05 + 0,28 = 0,33
0.3 < w < 0.5 COMPLEIX

Comprovació

(diagramas Wineva)
màxima fletxa admissible
L/300= 8 000 /300= 26.67 mm
fletxa diferida: f x 2.5 = 6 mm x 2.5= 15 mm
15 mm < 26.67mm COMPLEIX

Predimensonat fonamentació

El terreny que disposem és de sorres, graves i lutites.
S’escull una cimentació mitjançant una llosa de fonementació. Segons els 
criteris, i la força axial que ens arriba als pilars determinem el cantell:

Calculem la càrrega:

Nhip PB + PPpilarpb= 8274,25 KN + (0,45 x 0,45 x 3 x 78)x 1,3 x1,1= 
=7972,06 KN

Ja que tenim un axil gran ens disposem a calcular el cantell a partir de la 
llum:

H=L/10

H = 8/10 = 0,8 m 

Detall 1:10 trobament pilar 
metàl·lic amb llosa massisa

Detall 1:10 trobament pilar 
metàl·lic amb mur de formigó

Estat de càrregues

Per calcular l'estat de càrregues per al predimensionat de l'estructura, es tenen en compte les accions permanents i les variables. Les accions 
permanents les obtenim a través del pes propi dels materials i les variables són la suma de la sobrecàrrega d'ús, les accions sobre baranes i 
elements divisoris, el vent i la neu.

forjat coberta                                                    KN/m²

     Llosa massisa de formigó (0,25 cm)                   5

     Coberta plana no transitable
     amb acabat de grava                                       3,8

     Fals sostre                                                       0,2

      Sobrecàrrega d’ús                                            1                               

     Neu                                                                 0,4

            TOTAL                                                     10,4

   

Predimensionat de forjats

Per duur a terme el predimensionat de les lloses de formigó s'utilitzarà el mètode simplificat segons la taula 50.2.2.1 de cantells mínims en 
bigues i lloses de formigó de l'EHE 08.
La llosa de formigó massissa cobreix llums de fins a 8 metres en tot el projecte per el que s'utilitza el mateix cantell.
Llosa unidireccional o bidireccional contínua. L = 8 m;
cantell llosa = 8/30 = 0.266 cm --> 30 cm de cantell

Predimensionat de pilars

Predimensionaremen cada cas el pilar B3 (estàndard i pertanyent a el pòrtic
a analitzar)
Àrea tributària del pilar: a x b = 8 m x 8 m = 64 m²

a PB

Nk(sup)= At x qsup= 64 m² x 9  kN/m2  = 576 kN
NK= [Nk(sup) · Nk(puntual)] x 1,1= (576kN + 0) x 1,1= 633,6 kN
Majorem: Nd= NK x 1,5= 633,6 kN x 1,5= 950,4 kN

a P1 (planta tipus)

Axil acumulado: N(a)= 64 m2 x 10,8 kN= 691 kN
Majorem: Na= N(a) · 1,5= 373.94 kN x 1,5= 1036,8 kN

a Pcoberta

Axil acumulado: N(a)= 64 m2 x 10,4 kN= 665,6 kN
Majorem: Na= N(a) · 1,5= 665,6 kN x 1,5= 998,4 kN
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forjat tipus                                                         KN/m²

     Llosa massisa de formigó (0,25 cm)                  5

     Terra radiant                                                    2 

     Parquet                                                           0,8

      Sobrecàrrega d’ús                                           2                             

      Envans                                                            1  

 
           TOTAL                                                     10,8
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forjat pb                                                          KN/m²

     Llosa massisa de formigó (0,25 cm)                  5

     Paviment ceràmic                                             1 

                                                            

      Sobrecàrrega d’ús                                           2                             

      Envans                                                            1  

            TOTAL                                                      9
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forjat pàrking                                                          KN/m²

     Llosa massisa de formigó (0,25 cm)                  5

     Paviment ceràmic                                             1 

                                                            

      Sobrecàrrega d’ús                                           2                             

                             -                                              -                                    

            TOTAL                                                      8
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Definició estructural

L'edifici vol seguir la línia orgànica del projecte i ser compost per una estructura lleugera. Així doncs s’utilitzarà un sistema estructural bidirec-
cional de llosa massisa de formigó amb armadura metàl·lica en les dues direccions. Pel que fa als pilars seràn metàl·lics circulars ja que aporten 
poc pes l’estructura. Aquests, es mouen lliurement per la geometria del projecte seguint uns eixos verticals. En la planta baixa, es crea un bosc 
de pilars que vol connectar-se amb l’entorn. També, la formen unes caixes de vidre subjectades per uns perfils HEB. 
En les plantes superiors, els pilars circulars queden embeguts ens els envans i es converteixen en HEB.
En la planta de l’aparcament, els pilars seràn de formigó armat que aniran acompanyats d’uns murs de formigó que tancaran el perímetre.

Les llums de l’edifici es mouen al voltant dels 8 m, per això es reforçarà l’armat en els extrems del perímetre.          

Planta coberta

Planta tipus

Planta baixa

Planta soterrani

Pilars circulars 

Pilars HEB

Mur de formigó soterrat 

Nucli de formigó

Llosa de fonamentació

Axil total (Nd)= N(en tránsito) + N(acumulado)

Pilar de formigó armat

predimensionat pilar soterrani
N(d)= 950,4 x 2  kN + (1036 kN x 3) + 998,4 kN = 7904,3 kN
 A= (Nk hip)/σ = 7904,3/ 2,5 =3161,72 cm²
Pilars de Ø 60
  
Pilars metàl·lics

Predimensionat pilar PB

N(d)= 950,4  kN + (1036 kN x 3) + 998,4 kN = 6 092,8 kN
 A= (Nk hip)/σ = 6092,8 / 7,8  =781,40 cm²
Ø 30 però reforçem amb pilars de Ø 45 

Predimensionat pilar P1
N(d)= (1036 kN x 2) + 998,4 kN =5142,4 kN
A= (Nk hip)/σ = 5142,4 / 7,8  =659,28 cm²
Ø 25 però reforçem amb pilars de Ø 40 

Predimensionat pilar P2
N(d)= 1036 KN + 998,4 kN = 2034,4 kN
A= (Nk hip)/σ = 2034,4 / 7,8  =260,20 cm²
Ø 20 però reforçem amb pilars de Ø 35 

Predimensionado pilar P3
N(d)= 998,4 KN
A= (Nk hip)/σ = 998,4 / 7,8  = 128 ,05cm²
Ø15 però reforçem amb pilars de Ø 30 

Càrrega del vent

El grau d'aspror és I; Vora de mar o d'un llac amb una superfície d'aigua 
en la direcció del vent d'almenys 5km de longitud, segons la taula 3.4 
ES-AE del CTE en que l’altura considerada són 12 metres.

Pel que fa a les dades  ce= 2,9 , qb= 0.5 KN/m², cp= 0,8 || cs= 0,6

Qpresión= qb x ce x cp = 0,5 KN/m² x 2,9 x 0,8 = 1,16 KN/ m²
Qsucción= qb x ce x cs = 0,5 KN/m² x 2,9 x 0,4 = 0.58 KN/ m²

Qpb= 4,2 /2  x 8+8/2 x 0,8 = 13,44 KN/m2                
Qpb= 4,2 /2  x 8+8/2 x 0,4 = 6,72 KN/m2

Qptipus=  3/2 x 8+8 /2 x 0,8 = 9,6 KN/m2            
Qtipus=   3/2 x 8+8/2 x 0,4 = 4,8 KN/m2

a planta tenim un ample de 8 m

Fp= cp x a.t x h = 0,8 KN/m2 x 8 m x 12 m = 48 KN
Fs= cs x a.t x h = 0,4 KN/m2 x 8 m x 12 m = 24 KN
Mplanta = (Fp + Fs) x Hpb = (48 KN + 24 KN) x 4 = 288 KNm
Mpilar = Mplanta / nº pilares =288 KNm / 3 = 96 KNm
Mvent = 96 KNm x 2/3 = 63,36 KNm

Càrrega gravitatòria

Accions segons la compressió. Influència del vent, es comprova la quantía 
principal i la secundaria.

PPprincipal wpp= 2.5 x Md / (b x h² x fyd)
2.5 x 63,36 KNm x 1000 x 1000 x 1.5 / (450 x 450² x 78/1.5) = =0,05

PPsecundaria wps= 2.5 x Nd x 0,02/ (b x h² x fyd)
2,5 x  6092,8 KN x 1000 x 1000 x 1,5 x 0,02 / (450 x 450² x 78/1.5) = 
0,28
cuantía total (w)= wpp + wps = 0,05 + 0,28 = 0,33
0.3 < w < 0.5 COMPLEIX

Comprovació

(diagramas Wineva)
màxima fletxa admissible
L/300= 8 000 /300= 26.67 mm
fletxa diferida: f x 2.5 = 6 mm x 2.5= 15 mm
15 mm < 26.67mm COMPLEIX

Predimensonat fonamentació

El terreny que disposem és de sorres, graves i lutites.
S’escull una cimentació mitjançant una llosa de fonementació. Segons els 
criteris, i la força axial que ens arriba als pilars determinem el cantell:

Calculem la càrrega:

Nhip PB + PPpilarpb= 8274,25 KN + (0,45 x 0,45 x 3 x 78)x 1,3 x1,1= 
=7972,06 KN

Ja que tenim un axil gran ens disposem a calcular el cantell a partir de la 
llum:

H=L/10

H = 8/10 = 0,8 m 

Detall 1:10 trobament pilar 
metàl·lic amb llosa massisa

Detall 1:10 trobament pilar 
metàl·lic amb mur de formigó

Estat de càrregues

Per calcular l'estat de càrregues per al predimensionat de l'estructura, es tenen en compte les accions permanents i les variables. Les accions 
permanents les obtenim a través del pes propi dels materials i les variables són la suma de la sobrecàrrega d'ús, les accions sobre baranes i 
elements divisoris, el vent i la neu.

forjat coberta                                                    KN/m²

     Llosa massisa de formigó (0,25 cm)                   5

     Coberta plana no transitable
     amb acabat de grava                                       3,8

     Fals sostre                                                       0,2

      Sobrecàrrega d’ús                                            1                               

     Neu                                                                 0,4

            TOTAL                                                     10,4

   

Predimensionat de forjats

Per duur a terme el predimensionat de les lloses de formigó s'utilitzarà el mètode simplificat segons la taula 50.2.2.1 de cantells mínims en 
bigues i lloses de formigó de l'EHE 08.
La llosa de formigó massissa cobreix llums de fins a 8 metres en tot el projecte per el que s'utilitza el mateix cantell.
Llosa unidireccional o bidireccional contínua. L = 8 m;
cantell llosa = 8/30 = 0.266 cm --> 30 cm de cantell

Predimensionat de pilars

Predimensionaremen cada cas el pilar B3 (estàndard i pertanyent a el pòrtic
a analitzar)
Àrea tributària del pilar: a x b = 8 m x 8 m = 64 m²

a PB

Nk(sup)= At x qsup= 64 m² x 9  kN/m2  = 576 kN
NK= [Nk(sup) · Nk(puntual)] x 1,1= (576kN + 0) x 1,1= 633,6 kN
Majorem: Nd= NK x 1,5= 633,6 kN x 1,5= 950,4 kN

a P1 (planta tipus)

Axil acumulado: N(a)= 64 m2 x 10,8 kN= 691 kN
Majorem: Na= N(a) · 1,5= 373.94 kN x 1,5= 1036,8 kN

a Pcoberta

Axil acumulado: N(a)= 64 m2 x 10,4 kN= 665,6 kN
Majorem: Na= N(a) · 1,5= 665,6 kN x 1,5= 998,4 kN
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forjat tipus                                                         KN/m²

     Llosa massisa de formigó (0,25 cm)                  5

     Terra radiant                                                    2 

     Parquet                                                           0,8

      Sobrecàrrega d’ús                                           2                             

      Envans                                                            1  

 
           TOTAL                                                     10,8
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forjat pb                                                          KN/m²

     Llosa massisa de formigó (0,25 cm)                  5

     Paviment ceràmic                                             1 

                                                            

      Sobrecàrrega d’ús                                           2                             

      Envans                                                            1  

            TOTAL                                                      9
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forjat pàrking                                                          KN/m²

     Llosa massisa de formigó (0,25 cm)                  5

     Paviment ceràmic                                             1 

                                                            

      Sobrecàrrega d’ús                                           2                             

                             -                                              -                                    

            TOTAL                                                      8
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Definició estructural

L'edifici vol seguir la línia orgànica del projecte i ser compost per una estructura lleugera. Així doncs s’utilitzarà un sistema estructural bidirec-
cional de llosa massisa de formigó amb armadura metàl·lica en les dues direccions. Pel que fa als pilars seràn metàl·lics circulars ja que aporten 
poc pes l’estructura. Aquests, es mouen lliurement per la geometria del projecte seguint uns eixos verticals. En la planta baixa, es crea un bosc 
de pilars que vol connectar-se amb l’entorn. També, la formen unes caixes de vidre subjectades per uns perfils HEB. 
En les plantes superiors, els pilars circulars queden embeguts ens els envans i es converteixen en HEB.
En la planta de l’aparcament, els pilars seràn de formigó armat que aniran acompanyats d’uns murs de formigó que tancaran el perímetre.

Les llums de l’edifici es mouen al voltant dels 8 m, per això es reforçarà l’armat en els extrems del perímetre.          

Planta coberta

Planta tipus

Planta baixa

Planta soterrani

Pilars circulars 

Pilars HEB

Mur de formigó soterrat 

Nucli de formigó

Llosa de fonamentació

Axil total (Nd)= N(en tránsito) + N(acumulado)

Pilar de formigó armat

predimensionat pilar soterrani
N(d)= 950,4 x 2  kN + (1036 kN x 3) + 998,4 kN = 7904,3 kN
 A= (Nk hip)/σ = 7904,3/ 2,5 =3161,72 cm²
Pilars de Ø 60
  
Pilars metàl·lics

Predimensionat pilar PB

N(d)= 950,4  kN + (1036 kN x 3) + 998,4 kN = 6 092,8 kN
 A= (Nk hip)/σ = 6092,8 / 7,8  =781,40 cm²
Ø 30 però reforçem amb pilars de Ø 45 

Predimensionat pilar P1
N(d)= (1036 kN x 2) + 998,4 kN =5142,4 kN
A= (Nk hip)/σ = 5142,4 / 7,8  =659,28 cm²
Ø 25 però reforçem amb pilars de Ø 40 

Predimensionat pilar P2
N(d)= 1036 KN + 998,4 kN = 2034,4 kN
A= (Nk hip)/σ = 2034,4 / 7,8  =260,20 cm²
Ø 20 però reforçem amb pilars de Ø 35 

Predimensionado pilar P3
N(d)= 998,4 KN
A= (Nk hip)/σ = 998,4 / 7,8  = 128 ,05cm²
Ø15 però reforçem amb pilars de Ø 30 

Càrrega del vent

El grau d'aspror és I; Vora de mar o d'un llac amb una superfície d'aigua 
en la direcció del vent d'almenys 5km de longitud, segons la taula 3.4 
ES-AE del CTE en que l’altura considerada són 12 metres.

Pel que fa a les dades  ce= 2,9 , qb= 0.5 KN/m², cp= 0,8 || cs= 0,6

Qpresión= qb x ce x cp = 0,5 KN/m² x 2,9 x 0,8 = 1,16 KN/ m²
Qsucción= qb x ce x cs = 0,5 KN/m² x 2,9 x 0,4 = 0.58 KN/ m²

Qpb= 4,2 /2  x 8+8/2 x 0,8 = 13,44 KN/m2                
Qpb= 4,2 /2  x 8+8/2 x 0,4 = 6,72 KN/m2

Qptipus=  3/2 x 8+8 /2 x 0,8 = 9,6 KN/m2            
Qtipus=   3/2 x 8+8/2 x 0,4 = 4,8 KN/m2

a planta tenim un ample de 8 m

Fp= cp x a.t x h = 0,8 KN/m2 x 8 m x 12 m = 48 KN
Fs= cs x a.t x h = 0,4 KN/m2 x 8 m x 12 m = 24 KN
Mplanta = (Fp + Fs) x Hpb = (48 KN + 24 KN) x 4 = 288 KNm
Mpilar = Mplanta / nº pilares =288 KNm / 3 = 96 KNm
Mvent = 96 KNm x 2/3 = 63,36 KNm

Càrrega gravitatòria

Accions segons la compressió. Influència del vent, es comprova la quantía 
principal i la secundaria.

PPprincipal wpp= 2.5 x Md / (b x h² x fyd)
2.5 x 63,36 KNm x 1000 x 1000 x 1.5 / (450 x 450² x 78/1.5) = =0,05

PPsecundaria wps= 2.5 x Nd x 0,02/ (b x h² x fyd)
2,5 x  6092,8 KN x 1000 x 1000 x 1,5 x 0,02 / (450 x 450² x 78/1.5) = 
0,28
cuantía total (w)= wpp + wps = 0,05 + 0,28 = 0,33
0.3 < w < 0.5 COMPLEIX

Comprovació

(diagramas Wineva)
màxima fletxa admissible
L/300= 8 000 /300= 26.67 mm
fletxa diferida: f x 2.5 = 6 mm x 2.5= 15 mm
15 mm < 26.67mm COMPLEIX

Predimensonat fonamentació

El terreny que disposem és de sorres, graves i lutites.
S’escull una cimentació mitjançant una llosa de fonementació. Segons els 
criteris, i la força axial que ens arriba als pilars determinem el cantell:

Calculem la càrrega:

Nhip PB + PPpilarpb= 8274,25 KN + (0,45 x 0,45 x 3 x 78)x 1,3 x1,1= 
=7972,06 KN

Ja que tenim un axil gran ens disposem a calcular el cantell a partir de la 
llum:

H=L/10

H = 8/10 = 0,8 m 

Detall 1:10 trobament pilar 
metàl·lic amb llosa massisa

Detall 1:10 trobament pilar 
metàl·lic amb mur de formigó

Estat de càrregues

Per calcular l'estat de càrregues per al predimensionat de l'estructura, es tenen en compte les accions permanents i les variables. Les accions 
permanents les obtenim a través del pes propi dels materials i les variables són la suma de la sobrecàrrega d'ús, les accions sobre baranes i 
elements divisoris, el vent i la neu.

forjat coberta                                                    KN/m²

     Llosa massisa de formigó (0,25 cm)                   5

     Coberta plana no transitable
     amb acabat de grava                                       3,8

     Fals sostre                                                       0,2

      Sobrecàrrega d’ús                                            1                               

     Neu                                                                 0,4

            TOTAL                                                     10,4

   

Predimensionat de forjats

Per duur a terme el predimensionat de les lloses de formigó s'utilitzarà el mètode simplificat segons la taula 50.2.2.1 de cantells mínims en 
bigues i lloses de formigó de l'EHE 08.
La llosa de formigó massissa cobreix llums de fins a 8 metres en tot el projecte per el que s'utilitza el mateix cantell.
Llosa unidireccional o bidireccional contínua. L = 8 m;
cantell llosa = 8/30 = 0.266 cm --> 30 cm de cantell

Predimensionat de pilars

Predimensionaremen cada cas el pilar B3 (estàndard i pertanyent a el pòrtic
a analitzar)
Àrea tributària del pilar: a x b = 8 m x 8 m = 64 m²

a PB

Nk(sup)= At x qsup= 64 m² x 9  kN/m2  = 576 kN
NK= [Nk(sup) · Nk(puntual)] x 1,1= (576kN + 0) x 1,1= 633,6 kN
Majorem: Nd= NK x 1,5= 633,6 kN x 1,5= 950,4 kN

a P1 (planta tipus)

Axil acumulado: N(a)= 64 m2 x 10,8 kN= 691 kN
Majorem: Na= N(a) · 1,5= 373.94 kN x 1,5= 1036,8 kN

a Pcoberta

Axil acumulado: N(a)= 64 m2 x 10,4 kN= 665,6 kN
Majorem: Na= N(a) · 1,5= 665,6 kN x 1,5= 998,4 kN
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forjat tipus                                                         KN/m²

     Llosa massisa de formigó (0,25 cm)                  5

     Terra radiant                                                    2 

     Parquet                                                           0,8

      Sobrecàrrega d’ús                                           2                             

      Envans                                                            1  

 
           TOTAL                                                     10,8
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forjat pb                                                          KN/m²

     Llosa massisa de formigó (0,25 cm)                  5

     Paviment ceràmic                                             1 

                                                            

      Sobrecàrrega d’ús                                           2                             

      Envans                                                            1  

            TOTAL                                                      9
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forjat pàrking                                                          KN/m²

     Llosa massisa de formigó (0,25 cm)                  5

     Paviment ceràmic                                             1 

                                                            

      Sobrecàrrega d’ús                                           2                             

                             -                                              -                                    

            TOTAL                                                      8
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Definició estructural

L'edifici vol seguir la línia orgànica del projecte i ser compost per una estructura lleugera. Així doncs s’utilitzarà un sistema estructural bidirec-
cional de llosa massisa de formigó amb armadura metàl·lica en les dues direccions. Pel que fa als pilars seràn metàl·lics circulars ja que aporten 
poc pes l’estructura. Aquests, es mouen lliurement per la geometria del projecte seguint uns eixos verticals. En la planta baixa, es crea un bosc 
de pilars que vol connectar-se amb l’entorn. També, la formen unes caixes de vidre subjectades per uns perfils HEB. 
En les plantes superiors, els pilars circulars queden embeguts ens els envans i es converteixen en HEB.
En la planta de l’aparcament, els pilars seràn de formigó armat que aniran acompanyats d’uns murs de formigó que tancaran el perímetre.

Les llums de l’edifici es mouen al voltant dels 8 m, per això es reforçarà l’armat en els extrems del perímetre.          

Planta coberta

Planta tipus

Planta baixa

Planta soterrani

Pilars circulars 

Pilars HEB

Mur de formigó soterrat 

Nucli de formigó

Llosa de fonamentació

Axil total (Nd)= N(en tránsito) + N(acumulado)

Pilar de formigó armat

predimensionat pilar soterrani
N(d)= 950,4 x 2  kN + (1036 kN x 3) + 998,4 kN = 7904,3 kN
 A= (Nk hip)/σ = 7904,3/ 2,5 =3161,72 cm²
Pilars de Ø 60
  
Pilars metàl·lics

Predimensionat pilar PB

N(d)= 950,4  kN + (1036 kN x 3) + 998,4 kN = 6 092,8 kN
 A= (Nk hip)/σ = 6092,8 / 7,8  =781,40 cm²
Ø 30 però reforçem amb pilars de Ø 45 

Predimensionat pilar P1
N(d)= (1036 kN x 2) + 998,4 kN =5142,4 kN
A= (Nk hip)/σ = 5142,4 / 7,8  =659,28 cm²
Ø 25 però reforçem amb pilars de Ø 40 

Predimensionat pilar P2
N(d)= 1036 KN + 998,4 kN = 2034,4 kN
A= (Nk hip)/σ = 2034,4 / 7,8  =260,20 cm²
Ø 20 però reforçem amb pilars de Ø 35 

Predimensionado pilar P3
N(d)= 998,4 KN
A= (Nk hip)/σ = 998,4 / 7,8  = 128 ,05cm²
Ø15 però reforçem amb pilars de Ø 30 

Càrrega del vent

El grau d'aspror és I; Vora de mar o d'un llac amb una superfície d'aigua 
en la direcció del vent d'almenys 5km de longitud, segons la taula 3.4 
ES-AE del CTE en que l’altura considerada són 12 metres.

Pel que fa a les dades  ce= 2,9 , qb= 0.5 KN/m², cp= 0,8 || cs= 0,6

Qpresión= qb x ce x cp = 0,5 KN/m² x 2,9 x 0,8 = 1,16 KN/ m²
Qsucción= qb x ce x cs = 0,5 KN/m² x 2,9 x 0,4 = 0.58 KN/ m²

Qpb= 4,2 /2  x 8+8/2 x 0,8 = 13,44 KN/m2                
Qpb= 4,2 /2  x 8+8/2 x 0,4 = 6,72 KN/m2

Qptipus=  3/2 x 8+8 /2 x 0,8 = 9,6 KN/m2            
Qtipus=   3/2 x 8+8/2 x 0,4 = 4,8 KN/m2

a planta tenim un ample de 8 m

Fp= cp x a.t x h = 0,8 KN/m2 x 8 m x 12 m = 48 KN
Fs= cs x a.t x h = 0,4 KN/m2 x 8 m x 12 m = 24 KN
Mplanta = (Fp + Fs) x Hpb = (48 KN + 24 KN) x 4 = 288 KNm
Mpilar = Mplanta / nº pilares =288 KNm / 3 = 96 KNm
Mvent = 96 KNm x 2/3 = 63,36 KNm

Càrrega gravitatòria

Accions segons la compressió. Influència del vent, es comprova la quantía 
principal i la secundaria.

PPprincipal wpp= 2.5 x Md / (b x h² x fyd)
2.5 x 63,36 KNm x 1000 x 1000 x 1.5 / (450 x 450² x 78/1.5) = =0,05

PPsecundaria wps= 2.5 x Nd x 0,02/ (b x h² x fyd)
2,5 x  6092,8 KN x 1000 x 1000 x 1,5 x 0,02 / (450 x 450² x 78/1.5) = 
0,28
cuantía total (w)= wpp + wps = 0,05 + 0,28 = 0,33
0.3 < w < 0.5 COMPLEIX

Comprovació

(diagramas Wineva)
màxima fletxa admissible
L/300= 8 000 /300= 26.67 mm
fletxa diferida: f x 2.5 = 6 mm x 2.5= 15 mm
15 mm < 26.67mm COMPLEIX

Predimensonat fonamentació

El terreny que disposem és de sorres, graves i lutites.
S’escull una cimentació mitjançant una llosa de fonementació. Segons els 
criteris, i la força axial que ens arriba als pilars determinem el cantell:

Calculem la càrrega:

Nhip PB + PPpilarpb= 8274,25 KN + (0,45 x 0,45 x 3 x 78)x 1,3 x1,1= 
=7972,06 KN

Ja que tenim un axil gran ens disposem a calcular el cantell a partir de la 
llum:

H=L/10

H = 8/10 = 0,8 m 

Detall 1:10 trobament pilar 
metàl·lic amb llosa massisa

Detall 1:10 trobament pilar 
metàl·lic amb mur de formigó

Estat de càrregues

Per calcular l'estat de càrregues per al predimensionat de l'estructura, es tenen en compte les accions permanents i les variables. Les accions 
permanents les obtenim a través del pes propi dels materials i les variables són la suma de la sobrecàrrega d'ús, les accions sobre baranes i 
elements divisoris, el vent i la neu.

forjat coberta                                                    KN/m²

     Llosa massisa de formigó (0,25 cm)                   5

     Coberta plana no transitable
     amb acabat de grava                                       3,8

     Fals sostre                                                       0,2

      Sobrecàrrega d’ús                                            1                               

     Neu                                                                 0,4

            TOTAL                                                     10,4

   

Predimensionat de forjats

Per duur a terme el predimensionat de les lloses de formigó s'utilitzarà el mètode simplificat segons la taula 50.2.2.1 de cantells mínims en 
bigues i lloses de formigó de l'EHE 08.
La llosa de formigó massissa cobreix llums de fins a 8 metres en tot el projecte per el que s'utilitza el mateix cantell.
Llosa unidireccional o bidireccional contínua. L = 8 m;
cantell llosa = 8/30 = 0.266 cm --> 30 cm de cantell

Predimensionat de pilars

Predimensionaremen cada cas el pilar B3 (estàndard i pertanyent a el pòrtic
a analitzar)
Àrea tributària del pilar: a x b = 8 m x 8 m = 64 m²

a PB

Nk(sup)= At x qsup= 64 m² x 9  kN/m2  = 576 kN
NK= [Nk(sup) · Nk(puntual)] x 1,1= (576kN + 0) x 1,1= 633,6 kN
Majorem: Nd= NK x 1,5= 633,6 kN x 1,5= 950,4 kN

a P1 (planta tipus)

Axil acumulado: N(a)= 64 m2 x 10,8 kN= 691 kN
Majorem: Na= N(a) · 1,5= 373.94 kN x 1,5= 1036,8 kN

a Pcoberta

Axil acumulado: N(a)= 64 m2 x 10,4 kN= 665,6 kN
Majorem: Na= N(a) · 1,5= 665,6 kN x 1,5= 998,4 kN
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forjat tipus                                                         KN/m²

     Llosa massisa de formigó (0,25 cm)                  5

     Terra radiant                                                    2 

     Parquet                                                           0,8

      Sobrecàrrega d’ús                                           2                             

      Envans                                                            1  

 
           TOTAL                                                     10,8
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forjat pb                                                          KN/m²

     Llosa massisa de formigó (0,25 cm)                  5

     Paviment ceràmic                                             1 

                                                            

      Sobrecàrrega d’ús                                           2                             

      Envans                                                            1  

            TOTAL                                                      9
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forjat pàrking                                                          KN/m²

     Llosa massisa de formigó (0,25 cm)                  5

     Paviment ceràmic                                             1 

                                                            

      Sobrecàrrega d’ús                                           2                             

                             -                                              -                                    

            TOTAL                                                      8
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Definició estructural

L'edifici vol seguir la línia orgànica del projecte i ser compost per una estructura lleugera. Així doncs s’utilitzarà un sistema estructural bidirec-
cional de llosa massisa de formigó amb armadura metàl·lica en les dues direccions. Pel que fa als pilars seràn metàl·lics circulars ja que aporten 
poc pes l’estructura. Aquests, es mouen lliurement per la geometria del projecte seguint uns eixos verticals. En la planta baixa, es crea un bosc 
de pilars que vol connectar-se amb l’entorn. També, la formen unes caixes de vidre subjectades per uns perfils HEB. 
En les plantes superiors, els pilars circulars queden embeguts ens els envans i es converteixen en HEB.
En la planta de l’aparcament, els pilars seràn de formigó armat que aniran acompanyats d’uns murs de formigó que tancaran el perímetre.

Les llums de l’edifici es mouen al voltant dels 8 m, per això es reforçarà l’armat en els extrems del perímetre.          

Planta coberta

Planta tipus

Planta baixa

Planta soterrani

Pilars circulars 

Pilars HEB

Mur de formigó soterrat 

Nucli de formigó

Llosa de fonamentació

Axil total (Nd)= N(en tránsito) + N(acumulado)

Pilar de formigó armat

predimensionat pilar soterrani
N(d)= 950,4 x 2  kN + (1036 kN x 3) + 998,4 kN = 7904,3 kN
 A= (Nk hip)/σ = 7904,3/ 2,5 =3161,72 cm²
Pilars de Ø 60
  
Pilars metàl·lics

Predimensionat pilar PB

N(d)= 950,4  kN + (1036 kN x 3) + 998,4 kN = 6 092,8 kN
 A= (Nk hip)/σ = 6092,8 / 7,8  =781,40 cm²
Ø 30 però reforçem amb pilars de Ø 45 

Predimensionat pilar P1
N(d)= (1036 kN x 2) + 998,4 kN =5142,4 kN
A= (Nk hip)/σ = 5142,4 / 7,8  =659,28 cm²
Ø 25 però reforçem amb pilars de Ø 40 

Predimensionat pilar P2
N(d)= 1036 KN + 998,4 kN = 2034,4 kN
A= (Nk hip)/σ = 2034,4 / 7,8  =260,20 cm²
Ø 20 però reforçem amb pilars de Ø 35 

Predimensionado pilar P3
N(d)= 998,4 KN
A= (Nk hip)/σ = 998,4 / 7,8  = 128 ,05cm²
Ø15 però reforçem amb pilars de Ø 30 

Càrrega del vent

El grau d'aspror és I; Vora de mar o d'un llac amb una superfície d'aigua 
en la direcció del vent d'almenys 5km de longitud, segons la taula 3.4 
ES-AE del CTE en que l’altura considerada són 12 metres.

Pel que fa a les dades  ce= 2,9 , qb= 0.5 KN/m², cp= 0,8 || cs= 0,6

Qpresión= qb x ce x cp = 0,5 KN/m² x 2,9 x 0,8 = 1,16 KN/ m²
Qsucción= qb x ce x cs = 0,5 KN/m² x 2,9 x 0,4 = 0.58 KN/ m²

Qpb= 4,2 /2  x 8+8/2 x 0,8 = 13,44 KN/m2                
Qpb= 4,2 /2  x 8+8/2 x 0,4 = 6,72 KN/m2

Qptipus=  3/2 x 8+8 /2 x 0,8 = 9,6 KN/m2            
Qtipus=   3/2 x 8+8/2 x 0,4 = 4,8 KN/m2

a planta tenim un ample de 8 m

Fp= cp x a.t x h = 0,8 KN/m2 x 8 m x 12 m = 48 KN
Fs= cs x a.t x h = 0,4 KN/m2 x 8 m x 12 m = 24 KN
Mplanta = (Fp + Fs) x Hpb = (48 KN + 24 KN) x 4 = 288 KNm
Mpilar = Mplanta / nº pilares =288 KNm / 3 = 96 KNm
Mvent = 96 KNm x 2/3 = 63,36 KNm

Càrrega gravitatòria

Accions segons la compressió. Influència del vent, es comprova la quantía 
principal i la secundaria.

PPprincipal wpp= 2.5 x Md / (b x h² x fyd)
2.5 x 63,36 KNm x 1000 x 1000 x 1.5 / (450 x 450² x 78/1.5) = =0,05

PPsecundaria wps= 2.5 x Nd x 0,02/ (b x h² x fyd)
2,5 x  6092,8 KN x 1000 x 1000 x 1,5 x 0,02 / (450 x 450² x 78/1.5) = 
0,28
cuantía total (w)= wpp + wps = 0,05 + 0,28 = 0,33
0.3 < w < 0.5 COMPLEIX

Comprovació

(diagramas Wineva)
màxima fletxa admissible
L/300= 8 000 /300= 26.67 mm
fletxa diferida: f x 2.5 = 6 mm x 2.5= 15 mm
15 mm < 26.67mm COMPLEIX

Predimensonat fonamentació

El terreny que disposem és de sorres, graves i lutites.
S’escull una cimentació mitjançant una llosa de fonementació. Segons els 
criteris, i la força axial que ens arriba als pilars determinem el cantell:

Calculem la càrrega:

Nhip PB + PPpilarpb= 8274,25 KN + (0,45 x 0,45 x 3 x 78)x 1,3 x1,1= 
=7972,06 KN

Ja que tenim un axil gran ens disposem a calcular el cantell a partir de la 
llum:

H=L/10

H = 8/10 = 0,8 m 

Detall 1:10 trobament pilar 
metàl·lic amb llosa massisa

Detall 1:10 trobament pilar 
metàl·lic amb mur de formigó

6 mm
1,7 mm

4.8 KN/m

4.8 KN/m

4.8 KN/m

4.8 KN/m

2.24 KN/M

3.36KN/M

1.2 KN/M

1.2 KN/M

6092,8 KN

5142,4 KN

2034,4 KN

998 KN
9.6 KN

9.6 KN

9.6 KN

13.44 KN

4.8 KN

4.8 KN

4.8 KN

6.72 KN

Accions

VentAxials

Deformacions

L’ESTRUCTURA
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Subministrament d'aigua

Predimensionat del sistema solar tèrmic per la producció d'ACS.

Demanda de ACS anual de l'edifici:

Da= Ddp x P x 365 dies/ any
Da: demanda anual d'ACS a 60º
Ddp: demanda diària d'ACS a 60º per a persona= 55 litres /pers (CTE - HE- 4) 
P: nombre de persones que ocupen l'edifici = 60 persones ( CTE-HE4)
Da= 55 (l/s) x 60 (pers.) x 365 (dies) =1204, 5 l/ any

Demanda energètica anual a cobrir amb energia solar:

EACSolar = EACS x CS
EACS = Da x ∆T x Ce x δ
EACS= 1204,5 l/any x (60-14º) x 0,001163 x 1= 64.438,3 KWh/any 
EACSsolar= 64.438,3 (KWh/any) x 60 % = 38.663,0 KWh/any 

Determinar l'àrea dels captadors solars:

Adaptadors solars = EACSsolar / I x α x δ x r
Adaptadors solars = 38.663,0  (KWh/any) / (1774 x 1 x 1 x 0,45 ) = 48,43 m 2
=> 50 m2
Nº captadors = Acaptadors solars/ àrea útil captador ( considerem 2 m2 ) =
=> 25 captadors

Determinar el volum d'acumulació d'ACS:
50 < V/A< 180

V: volum d'acumulació en litres ( considerem el volum d'acumulació entre 60 i 70 m2 
per captador ) = 65 litres per captador

A: suma de la superfície útil dels captadors en m2 

V= 50 m2 x 65 l/captador  = 3250 l  
Dipòsit de 4000 l ( diàm. 1950 mm x 2300 )

Dimensionat de les canonades:
 S= q x 10/ v 

S: secció de les canonades en cm2
q: cabal en l/s = 0,031/s per captador
v: velocitat en m/s. Les canonades es dimensionaran a una velocitat inferior a 1 m/s

S= 0,03 x 10/ v = 15 cm²     

Dimensionat segons les Fitxes Tèniques d’Instal·lacions OCI-34 considerant els trams 
més exigents de la instal·lació.

Aigües pluvials: baixants

Nombre d’Aparells Equivalents (ae) segons pluvimetria 110 mm/h

Sc = f x S 

Disposem de 6 Àrees.

Sanejament

Dimensionat segons les Fitxes Tèniques d’Instal·lacions OCI-34 considerant els 
trams més exigents de la instal·lació.

Aigües pluvials: baixants

Nombre d’Aparells Equivalents (ae) segons pluvimetria 110 mm/h

Sc = f x S 

Disposem de 6 Àrees.

A1 =  141,6 m2 x1,1= 155,8 m2   ( sup. corregida) -> BP1 ϕ 75 mm
A2=   145,7  m2 x 1,1 = 159,5 m2 ( sup. corregida) -> BP2  ϕ 75 mm
A3=    139,4  m2 x 1,1 =153,34 m2  ( sup. corregida) ->BP3  ϕ 75 mm
A4, A5, A6= 149,5 m2 x 1,1 =164,45 m2 ( sup. corregida) -> BP4,BP5,BP6 ϕ 
75 mm

Aigües pluvials: col.lectors (col.lector penjat pendent 1%) 

(A1 + A2 ) = 155,8 m2 +  159,5 m2 = 315,3 m2 -> CP1 ϕ 160 mm
(A3+ A4)= 153,34 m2 + 149,5 m2 = 302,8 m2 -> CP1 ϕ 160 mm
(A5+A6)= 149,5 m2 + 149,5 m2 = 299  m2 -> CP1 ϕ 125mm

Arbre de
fulla caduca

Arbre de
fulla caduca

Diagrama de la incidència del Sol, la ventil·lació i les energies.

CONDICIONAMENT I SERVEIS
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Clima

Per a climitatzar l'edifici utilitzarem una energia renovable per a seguir amb la 
línia orgànica del projecte a través de l'aerotèrmia, que aprofita l'energia per 
crear un sistema de refrigeració i calefacció. Aquest sistema es complementa 
amb una altra energia renovablee, que és l'energia solar a través de les pla-
ques solars.
El projecte es composa per un sistema de climtatització general a través del 
terra radiant, utilitzat per a calefactar l'edifici.
Per altra banda, cada estança tindrà el seu propi sistema de climatització per 
a poder obtenir un millor confort, a través d'inductors que proporcionaran tant 
aire fred com aire calent.
Pel que fa a la planta baixa s'utilitzarà només el sistema individualitzat a través 
dels inductors per a calefactar com per a refrigerar.

Glo-Ball Suspen-
sion de FLOS

Headhat Plate 
de Santa & Cole

Bulbo57 de FLOS

Startpoint d'ERCO

HeadHat Plate  
Santa & Cole Team. 2013 
Pendant lamps

P. 1 / 4
Last update: 04/10/2019The technical information provided by Santa & Cole may be modified at any time without prior notice. We protect intellectual property.

info@santacole.com / +34 938 619 100 / santacole.com

General description: 
Capsule with LED module, translucent white diffuser and heat sink with matte black finish.
White, hematite red, berry blue or truffle brown metallic shade with matte finish. Includes diffuser in white methacrylate.
5 metal circular canopy options with power supply incorporated:
Not dimmable (CE Market): white or black surface-mounted canopy with matte finish.
Dimmable: white or black surface-mounted canopy with matte finish and power supply incorporated.
S&C LED capsule suitable with HeadLed System lampshades and Cirio structures.
Electric cable length: 3 m / 118.1” - 8 m / 315”
Suitable for Junction Box (UL market).

The HeadHat Plate pendant lamp has a polished metal shade that projects wide, glare-free lighting. The proportion of diffusion varies 
according to shade size. Available in three sizes; small, medium and large, and in four colourful finishes; white, berry blue, haematite 
red and truffle brown.  
The HeadLED system and its light capsule allows for a single capsule (head) to fit different shades (hats). Its interchangeable modular 
components and technology lend the intuitive HeadHat system products a long life cycle, good heat dissipation and a glare-free 
lighting experience.

Approximate weight (unpacked):
(A) HeadHat Plate S: 1,5 kg / 3 lb 
(B) HeadHat Plate M: 1,9 kg / 4.2 lb
(C) HeadHat Plate L: 3 kg / 6.8 lb

Technical information:  
Light source included. 

Not dimmable (CE market):
Module of 4 LEDs 
Rated input wattage: 3,7 W  
Operating current: 350 mA
Colour Temp.: 2.700 K
CRI: 90
Lifetime: 40.000 h
Luminous flux: 416 lm

Dimmable:  
Rated input wattage: 7,7 W 
Operating current: 700 mA
Colour Temp.: 2.700 K
CRI: 90
Lifetime: 40.000 h
Luminous flux: 752 lm

Built-in dimmable LED.
Suitable for dimming 1-10V. (Not included 
external dimmer switch 1-10V).
Energy efficiency class (E.E.C): A++... A.
Suitable only for indoor use.
Always use this light source.

Input voltaje: 90 ~ 305 Vac. 
(50 Hz / 60 Hz). According to destination.

BA C

HeadHat Plate MHeadHat Plate S HeadHat Plate L

Llum
 
Pel que fa a a la il.luminació natural, el projecte disposa d'una orientació privile-
giada ( Sud-Est) que ens permet disfrutar de llum gairebé tot el dia en les diferents 
estances. Per a poder garantir llum en els espais públics, disposem de les següents 
lluminàries, les quals amb detector de presència en els espais públics i sistema d'en-
cesa i apagada manual en les habitacions.

Protecció contra incendis

Es té en compte allò que estableix el CTE DB-SI, es decideix dividir l'edifici en 3 sec-
tors d'incendi d'acord amb el que estableix la normativa. Aquests són: la zona d'ús 
residencial, la cuina i l'aparcament.

Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio 
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Sección SI 1 
Propagación interior 
 
 
 

1 Compartimentación en sectores de incendio 
1 Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se esta-

blecen en la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los 
sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de 
extinción. 

2 A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de 
riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras 
compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte 
del mismo.  

3 La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como alternativa, cuando, conforme 
a lo establecido en la Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposición al fuego 
para los elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que 
deben aportar los elementos separadores de los sectores de incendio.

4 Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de 
riesgo especial con el resto del edificio estarán compartimentados conforme a lo que se establece en 
el punto 3 anterior. Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30(*) o bien de 
un vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de 
uso Aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el citado vestíbulo. Cuando, considerando 
dos sectores, el más bajo sea un sector de riesgo mínimo, o bien si no lo es se opte por disponer en 
él tanto una puerta EI2 30-C5 de acceso al vestíbulo de independencia del ascensor, como una puer-
ta E 30 de acceso al ascensor, en el sector más alto no se precisa ninguna de dichas medidas. 

 
Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio 

Uso previsto del edifi-
cio o establecimiento 

Condiciones

En general - Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del 
edificio excepto, en edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, los esta-
blecimientos cuya superficie construida no exceda de 500 m2 y cuyo uso sea Docen-
te, Administrativo o Residencial Público. 

- Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio dife-
rente cuando supere los siguientes límites: 

 Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso. 
 Zona de alojamiento(1) o de uso Administrativo, Comercial  o Docente cuya su-

perficie construida exceda de 500 m2. 
 Zona de uso Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 500 personas. 
 Zona de uso Aparcamiento cuya superficie construida exceda de 100 m2 (2). 

Cualquier comunicación con zonas de otro uso se debe hacer a través de vestí-
bulos de independencia. 

- Un espacio diáfano puede constituir un único sector de incendio que supere los lími-
tes de superficie construida que se establecen, siempre que al menos el 90% de ésta 
se desarrolle en una planta, sus salidas comuniquen directamente con el espacio li-
bre exterior, al menos el 75% de su perímetro sea fachada y no exista sobre dicho 

                                                      
(*) Determinado conforme a la norma UNE-EN 81-58:2004 “Reglas de seguridad para la construcción e instalación de 

ascensores. Exámenes y ensayos – Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso”. 
 

A més, els diferents elements que delimitin els diferents sectors d'incendi han de tenir 
la següent resistència al foc:

Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio 
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e) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable. 
- Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado. 

Aparcamiento Debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio 
con otros usos. Cualquier comunicación con ellos se debe hacer a través de un vestíbulo 
de independencia. 
Los aparcamientos robotizados situados debajo de otro uso estarán compartimentados 
en sectores de incendio que no excedan de 10.000 m3. 

 
(1) Por ejemplo, las zonas de dormitorios en establecimientos docentes o, en hospitales, para personal médico, enfermeras, etc. 
(2) Cualquier superficie, cuando se trate de aparcamientos robotizados. Los aparcamientos convencionales que no excedan de 

100 m2 se consideran locales de riesgo especial bajo. 
(3) Se recuerda que las zonas de uso industrial o de almacenamiento a las que se refiere el ámbito de aplicación del apartado 

Generalidades de este DB deben constituir uno o varios sectores de incendio diferenciados de las zonas de uso Comercial, en 
las condiciones que establece la reglamentación específica aplicable al uso industrial.  

(4) Los elementos que separan entre sí diferentes establecimientos deben ser EI 60. Esta condición no es aplicable a los elemen-
tos que separan a los establecimientos de las zonas comunes de circulación del centro.  

(5) Dichos establecimientos deberán cumplir además las condiciones de compartimentación que se establecen para el uso Pública 
Concurrencia. 

 
 

Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas 
que delimitan sectores de incendio (1)(2) 

Elemento Resistencia al fuego 
Plantas bajo 

rasante 
Plantas sobre rasante en edificio con 

altura de evacuación: 
 

 h ≤ 15 m 15 < h ≤ 28 m h > 28 m 

Paredes y techos(3) que separan al 
sector considerado del resto del 
edificio, siendo su uso previsto: (4)

    

- Sector de riesgo mínimo en edifi-
cio de cualquier uso (no se admite) EI 120 EI 120 EI 120 

- Residencial Vivienda, Residencial 
Público, Docente, Administrativo EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 

- Comercial, Pública Concurrencia,
Hospitalario EI 120(5) EI 90 EI 120 EI 180 

- Aparcamiento (6) EI 120 (7) EI 120 EI 120 EI 120 
Puertas de paso entre sectores de 
incendio 

EI2 t-C5 siendo t  la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la 
pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se reali-

ce a través de un vestíbulo de independencia y de dos puertas. 
 
(1) Considerando la acción del fuego en el interior del sector, excepto en el caso de los sectores de riesgo mínimo, en los que 

únicamente es preciso considerarla desde el exterior del mismo.  
 Un elemento delimitador de un sector de incendios puede precisar una resistencia al fuego diferente al considerar la acción del 

fuego por la cara opuesta, según cual sea la función del elemento por dicha cara: compartimentar una zona de riesgo especial, 
una escalera protegida, etc. 

(2)  Como alternativa puede adoptarse el tiempo equivalente de exposición al fuego, determinado conforme a lo establecido en el 
apartado 2 del Anejo SI B. 

(3) Cuando el techo separe de una planta superior debe tener al menos la misma resistencia al fuego que se exige a las paredes, 
pero con la característica REI en lugar de EI , al tratarse de un elemento portante y compartimentador de incendios. En cambio, 
cuando sea una cubierta no destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener una 
función de compartimentación de incendios, por lo que sólo debe aportar la resistencia al fuego R que le corresponda como 
elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capítulo 2 de la Sección SI 2, en las que dicha resis-
tencia debe ser REI. 

(4)  La resistencia al fuego del suelo es función del uso al que esté destinada la zona existente en la planta inferior. Véase apartado 
3 de la Sección SI 6 de este DB.  

(5)  EI 180 si la altura de evacuación del edificio es mayor que 28 m. 
(6)  Resistencia al fuego exigible a las paredes que separan al aparcamiento de zonas de otro uso. En relación con el forjado de 

separación, ver nota (3). 
(7)  EI 180 si es un aparcamiento robotizado. 

Pel que fa als recorreguts d'evacuació, disposem d'una sortida, la distància fins 
aquesta L < 50m. El dimensionat dels mitjans d'evacuació es realitza segons l'ocu-
pació de l'edifci. Així doncs a partir de la taula de densitat d'ocupació es determina 
el nombre de persones en la única sortida d'evacuació. Ja que quan les habitacions 
estiguin ocupades la resta d'espais no ho estaran, els nombres en surten suficients 
per una sortida d'evacuació no protegida.

Planta segona

Habitacions                 270 m²                      
Sales                          113 m² 
Passadís                      124 m² 
Banys públics                 10 m²  

14
14
56
43
115

Planta tercera

Habitacions                270 m²     
Sales                         123 m² 
Passadís                    215  m² 
Banys públics                5   m²  
Oficines                      25  m²

14
41
108
1
3
155

491
45

Planta primera

Habitacions                 270 m²     
Gimnàs                       70 m² 
Serveis                        70 m² 
Sales                          43 m² 
Passadís                    124 m² 
Banys públics               10 m²  

14
14
35
43
124
3
221

TOTAL
TOTAL real
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(1)  La capacidad que se indica es válida para escaleras de doble tramo, cuya anchura sea constante en todas las plantas y cuyas 

dimensiones de rellanos y de mesetas intermedias sean las estrictamente necesarias en función de dicha anchura. Para otras 
configuraciones debe aplicarse la formula de la tabla 4.1, determinando para ello la superficie S de la escalera considerada. 

(2)  Según se indica en la tabla 5.1, las escaleras no protegidas para una evacuación ascendente de más de 2,80 m no pueden 
servir a más de 100 personas. 

5 Protección de las escaleras 
1 En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas 

para evacuación. 
 

Tabla 5.1. Protección de las escaleras 
Uso previsto (1) Condiciones según tipo de protección de la escalera 

h = altura de evacuación de la escalera 
P = número de personas a las que sirve en el conjunto de plantas 

 No protegida Protegida (2) Especialmente protegida 

 Escaleras para evacuación descendente 

Residencial Vivienda h ≤ 14 m h ≤ 28 m 

Administrativo, Docente,  h ≤ 14 m h ≤ 28 m 

Comercial, Pública Concu-
rrencia

h ≤ 10 m h ≤ 20 m 

Residencial Público Baja más una h ≤ 28 m (3) 

Hospitalario   

zonas de hospitalización 
o de tratamiento intensi-
vo 

No se admite h ≤ 14 m 

otras zonas h ≤ 10 m h ≤ 20 m 

Aparcamiento No se admite No se admite 

Se admite en todo caso 

 Escaleras para evacuación ascendente 

Uso Aparcamiento No se admite No se admite 

Otro uso: h ≤ 2,80 m Se admite en todo caso Se admite en todo caso 

 2,80 < h ≤ 6,00 m P ≤ 100 personas Se admite en todo caso 

 h > 6,00 m No se admite Se admite en todo caso 

Se admite en todo caso 

 
(1)  Las escaleras cumplirán en todas las plantas de sus tramos para evacuación descendente y en todas las de sus tramos para 

evacuación ascendente las condiciones más restrictivas de las correspondientes a los usos a los que sirva en cada tramo. 
Cuando un establecimiento contenido en un edificio de uso Residencial Vivienda no precise constituir sector de incendio con-
forme al capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, las condiciones exigibles a las escaleras comunes son las correspondientes a 
dicho uso. 

(2) Las escaleras que comuniquen sectores de incendio diferentes pero cuya altura de evacuación no exceda de la admitida para 
las escaleras no protegidas, no precisan cumplir las condiciones de las escaleras protegidas, sino únicamente estar comparti-
mentadas de tal forma que a través de ellas se mantenga la compartimentación exigible entre sectores de incendio, siendo 
admisible la opción de incorporar el ámbito de la propia escalera a uno de los sectores a los que sirve.  

(3)  Cuando se trate de un establecimiento con menos de 20 plazas de alojamiento se podrá optar por instalar un sistema de de-
tección y alarma como medida alternativa a la exigencia de escalera protegida. 

 

6 Puertas situadas en recorridos de evacuación 
1 Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más 

de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará 
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida 

L'escala no anirà protegida ja que atenent a la normativa i a l'alçada de l'edifici 
d'uns 12,5 m, no es necessita. 
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Barrera acústica 
de fusta 

1

2
31

2

3

2

2

Acumu-
lador 
ACS

Inductor

Intercanvi-
ador

Detall e 1:300 d'un mòdul d'habitació, en que la clima-
tització es composa per un sistema controlat per la resi-
dència ( terra radiant), i un sistema individualitzat a través 
d'inductors i conductes que trasmeten aquesta nova tem-

peratura controlada per cada habitació.

A través de la fusta que es compon en el passadís, s'efec-
tua una barrera acústica que provoca que les habitacions 
quedin aïllades totalment del rebombori que pugui ha-

ver-hi en el passadís.
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