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ESQUEMA VERDS ESQUEMA VIARI ESQUEMA BARRIS

Les zones verdes de Lleida es localitzen principalment a la llera del riu Segre i el turó 
de la Seu Vella.

Les altres zones verdes s’extenen a les afores de la ciutat, amb inervencions urbanísti-
ques  específiques que potencien la integració de les zones verdes, com per exemple al 

barri de ciutat jardí o la zona sud de la ciutat, entre el barri de cappont.

Hi ha dos sistemes bàsics i complementaris de creixement urbanístic de Lleida: circum-
cèntric, ja que la ciutat gira al voltant de la Seu Vella,  i radial pel que fa a l’organització 

dels camins i carreteres d’entrada i sortida de la ciutat en conexió amb el territori.
Els eixos viaris principals del centre històric de la ciutat son els actuals carrers Prat de la 

Riba, Rambla d’Aragó, Av. de Madrid-Rambla Ferran i Príncep de Viana.

Hi ha un model radial de connexió entre dins i fora, és a dir, entre la ciutat i el territo-
ri. Quan la ciutat va crèixer es va crear un eix de circunval.lació que juntament amb el 

traçat circular del ferrocarril ajuda a delimitar aquest esquema.

A Lleida hi ha 14 barris principals.
El projecte està situat al barri del Centre Històric, però està a la zona límit de creixement 
de l’eixample de la ciutat moderna. Limita amb el barri Xalets Humbert Torres i Univer-

sitat.



Plànol ciutat 1707

Nova plaça de la Panera. Esponjament de la trama urbana amb l’enderroc de magatzems obsolets. 
Augment de les visuals sobre la Panera i Sant Martí

La porta de Sant Martí. Antiga entrada al recinte emmurallat medieval.
Enderroc dels magatzems i habitatges ruïnosos que es troben adossats a la muralla

El carrer Sant Martí. Vial reurbanitzat que recupera el seu significat i traçat deel segle XVIII. El mercat del Pla. Equipament modernista. Marca una fita en la trama urbana de l’entorn de la part 
alta del casc antic

Plànol ciutat 1851. Fontseré Plànol parcelari 1918. Morera Plànol eixample 1921. Bergos Projecte eixample 1922. Florensa i Giralt Pla general municipal d’ordenació 1976-77

TEIXITS EN L’HISTÒRIA



El centre històric de Lleida va ser el nucli d’un territori primordialment rural amb una gran importància 
econòmica, social i política. El turó de la Seu Vella és el principal punt simbòlic de la ciutat. 
En l’època musulmana i medieval el nucli inicial de la ciutat estava situat al sud, entre el turó i el riu. 
A mitjans del segle XIX Lleida era una ciutat emmurallada amb ciutadella militar i tota una xarxa de ca-
mins de relació del nucli urbà amb el camp. Es van fer obres civils i militars de construcció de la xarxa 
d’aigua potable, les clavegueres  i les defenses del riu Segre. Les necessitats de creixement de la ciutat va 
comportar l’enderroc de les muralles i l’impuls del ferrocarril.
El “Pla de l’Eixample” de Lleida és de Josep Fontseré i Mestres de l’any 1865. Aquest Pla va suposar  fer 
un pla de rondes en el perímetre de les muralles que s’estaven enderrocant. I això va anar relacionat amb 
el creixement de la població i obrir el pas cap a la ciutat moderna.  
El primer Pla important de la ciutat va ser obra dels arquitectes Adolf Florensa Ferrer i Ricard Giralt Casa-
desus a l’any 1921, que bàsicament configura la façana de l’entorn del casc antic.
A partir de l’any 1952 es redacten diferents Plans d’urbanisme (1952, 1976-77, 1979-95, 1991, 1994, 
1995-2015, etc.) que ordenen els barris i redacten les ordenances d’edificació municipal fins a l’actualitat. 

L’àmbit del projecte se situa sota la cara nord del turo de la Seu Vella, que és el punt estratègic i neuràlgic 
de la ciutat. 
Se situa tangencialment al carrer de Sant Martí, que transcorre des del peu de la Seu Vella fins a l’Avin-
guda de Prat de la Riba. Per aquest antic camí hi ha localitzats alguns equipaments destacats de la ciutat 
com son el Mercat del Pla, el centre d’Art de la Panera, les esglésies nova i vella de Sant Marti, etc. Esdevé 
un eix peatonal molt important pel sentit de transició i comunicació entre Prat de la Riba i la Seu Vella. 

El solar fa de frontissa entre dos teixits molt diferenciats: el del casc antic que esta format per edificacions 
petites, denses i molt deteriorades; i el teixit del primer eixample format per illes grans amb patis interiors 
i edificacions de planta baixa + 3 o 4.

Just davant del solar del projecte hi ha una antiga comissaria de Policia Nacional que fa més de 20 anys 
que està abandonada i amb un alt estat de degradació. El projecte de la Seu de la Generalitat a Lleida 
proposa la demolició d’aquest edifici, que permetrà completar la zona verda del turó i visualitzar i donar 
valor a les restes de la muralla que encara existeixen.

CONTEXT HISTÒRIC







GIRONA

MANRESA

BARCELONA

TORTOSA

LLEIDA

ESQUEMA FUNCIONAL

SUPERFÍCIES PROGRAMA

ESQUEMA SUPERFÍCIES

GIRONA

BARCELONA

MANRESA

TORTOSA

101.852 habitants
2.022 funcionaris Generalitat

Superfícies: 19.801 m2

77.714 habitants
902 funcionaris Generalitat

Superfícies: 6.700 m2 

(concurs licitat actualment)

1.620.343 habitants
17.189 funcionaris Generalitat

Superfícies: 46.000 m2

33.372 habitants
642 funcionaris Generalitat

Superfícies: 4.354 m2

138.956 habitants
2.363 funcionaris Generalitat

Superfícies: 20.088 m2

LLEIDA GIRONA BARCELONA MANRESA TORTOSA

Habitants ciutats 
(Institut Estadística de Catalunya)

138.956 101.852 1.636.762 77.714 33.372

Funcionaris Generalitat  
(Banc de Dades d’Ocupació Pública)

2.363 2022 17.189 902 642

Superfície Seus edificis 20.088 m2 19.801 m2 46.000 m2 6.700 m2 4.354 m2

Es proposa un nou model d’administració de la Generalitat que 
permet l’agrupació i integració de totes les unitats administra-
tives en un únic espai, d’acord amb els criteris d’optimització, 
modernització i millora dels serveis envers la ciutadania.

En base als nous paràmetres de polivalència, flexibilitat i efi-
ciència.































PP+CM Q Vent esque-
rra Vent dreta

ELS 1 1 0 0

ELU 1 1,35 1,5 0 0

ELU 2 1,35 0 1,5 0

ELU 3 1,35 0 0 1,5

ELU 4 1,35 1,5 0,9 0

ELU 5 1,35 1,5 0 0,9

NIVELLS ALÇADA 
(m)

COTA 
ALTIMÈTRICA 

(m)
Q (KN/m2) G (KN/m2)

PP (KN/m2)
Llosa e=40cm

* Solera 
e=15cm

*** FORMIGÓ ** ACER

Fonaments - -3,85 - - - HA-25 B-500S

Solera parking - -3,55 2,00 0,50 3,75 HA-25 B-500S

Sostre soterrani 3,50 -0,35 5.00 2.00 10,00 HA-25 B-500S

Sostre P Baixa 4,72 +4,37 5.00 2.00 10,00 HA-25 B-500S

Sostre P1 3,80 +8,17 5.00 2.00 10,00 HA-25 B-500S

Sostre P2 3.80 +11,97 5.00 2.00 10,00 HA-25 B-500S

Sostre P3 3,80 +15,77 5.00 2.00 10,00 HA-25 B-500S

Sostre P4 3,80 +19,57 5.00 2.00 10,00 HA-25 B-500S

Sostre P5 (Cober-
ta) 3,80 +23,37 1.00 8.00** 10,00 HA-25 B-500S

HIPÒTESIS DE CÀLCUL

COMBINACIONS D’HIPÒTESIS

CÀRREGA DE NEU

- Altitud: 200m sobre el nivell del mar
- Zona: 2 (Segons DB-SE-AE Annnex E / Taula E.2)

- Càrrega de neu: 0,50 KN/m2 en el seu estat màxim.

Els pòrtics s’han calculat a partir de les combinacions següents, que contemplen els casos d’Estat Límit de Servei i Estat Límit Últim. Aquests s’han fet servir per obtenir els esforços i deformacions resultants.

PES PROPI FORJAT LLOSA MASSISSA

Degut a la distribució diàfana i a l’ús de llums àmplies, s’opta per una 
llosa massissa de cantell 40 cm (Veure càlculs predimensionament).

 - Llosa formigó 40cm: Llum màxima de 9,60m. Densitat for-

migó: 25 KN/m3  / 25 x 0,40m  / TOTAL: 10,00 KN/m2

* PES TERRES: S’ha considerat una coberta ajardinada amb 40cm de terres (20KN/m3) - 20 x 0,40 = 8,00 KN/m2

Es tracta d’un edifici de pública concurrència amb zones de terrassa no accessible. A partir d’aquesta premisa s’han establert les següents hipòtesis de càlcul i especificacions dels materials utilitzats:

FAÇANA

Façana consistent en una fulla interior de termoargila de 25cm, un aï-
llament aplacat de fibra de vidre de 8cm i un panell exterior de formi-
gó prefabricat de 10cm. 

- Termoargila 25cm: Pes unitari: 0,106 KN / Unitats per m2: 16,60 
unitats/ Pes per m2: 1,76 KN/m2

- Aïllament fibra de vidre 8cm: 0,16 KN/m2

- Panell formigó de 10cm: Densitat formigó prefabricat (18 KN/m3) 
/ Pes panell: 18 KN/m3 x 0,10 m = 1,80 KN/m2

TOTAL: 1,76 + 0,16 + 1,80 = 3,72 KN/m2

FONAMENTACIÓ

Es parteix de la hipòtesis d’una tensió admisible de 3,50 Kg/cm2 = 
350 KN/m2. Aquest valor es pren a partir de l’estudi geotècnic d’un 
edifici proper, ja que en d’aquesta parcel·la no es té constància 
encara.
D’aquesta manera s’opta per una fonamentació superficial, ja que 
la presència d’aigua al terreny és inexistent a la cota de fonamen-
tació. Aquestes sabates són de grans dimensions degut a l’elevada 
càrrega que arriba als pilars, tot i així, les grans llums entre pilars 
permeten que hi hagi marge per fer les sabates independents  i 
sense necessitat de fer una llosa de fonamentació.

Els murs perimetrals funcionen com a murs de soterrani i es recol-
zen sobre sabates corregudes. 

En els pilars més propers als extrems, en el predimensionat no 
es preveu la necessitat de situar bigues centradores per absorvir 
l’excentricitat de les sabates, ja que aquestes no surten del limit 
de parcel·la. Pel que fa als pilars interiors no es necessiten bigues 
centradores, ja que els moments als pilars són reduïts, i no hi ha 
excentricitat.

CÀRREGA DE VENT

L’acció del vent ha estat calculada amb la formula:
qe = qb x ce x cp

qb: Pressió dinàmica a Catalunya i Espanya 0,50 kN/m2

ce: Coeficient d’exposició (Zona IV) Segons DBSE-AE Taula 3.4
cp: Coeficient eòlic  Segons DBSE-AE Taula 3.5 / Coeficient pressió: 
0.80 / Coeficient succió: -0.50

ESTRUCTURA VERTICAL

Es tracta d’un sistema de pilars rodons i de murs d’ascensor i soterra-
ni encofrats in situ. Es tracta d’un sistema diàfan amb una retícula de 
9,60 x 9,60m. Per permetre el màxim de versatilitat de l’edifici. 
Les seves dimensions són majors al nivell de soterrani, on es concen-
tra el valor màxim de càrrega, i es redueix la seva secció en les plan-
tes superiors.
Es decideix unificar les dimensions dels pilars en els nivells superiors a 
un diàmetre de 60cm. Partint del valor major i unificant tots a aquesta 
dimensió.

A la zona del porxo d’accés es situen uns pilars metàl·lics inclinats i 
articulats en la seva base. Aquests permeten estintolar els pilars dels 
nivells superiors, així com dotar l’edifici d’una imatge diferent i carac-
terística d’aquesta zona d’entrada.

ESTRUCTURA HORITZONTAL

Els forjats consisteixen en lloses de formigó de 40cm, que ens per-
meten complir amb els límits de fletxa permesos, així com amb els 
requeriments acústics i d’incendis. La llosa es comporta de forma 
bidireccional, de manera que es recolza sobre els pilars sense neces-
sitat de bigues de cantell, únicament amb reforços puntuals sobre el 
centre dels vanos i sobre els pilars. Aquest sistema que permet un pas 
d’instal·lacions de manera lliure, per aconseguir la màxima versatilitat 
de l’edifici.

Les úniques bigues de cantell les trobem a la zona de la coberta. Que 
són de formigó armat i que són les que permeten subjectar els lluer-
naris que tanquen la zona de l’atri. Aquestes estan situades en els 2 
sentits, de manera que igual que la resta de l’edifici també funcionen 
de manera bidireccional. 

ESQUEMES PLANTES LLOSES I FONAMENTS



Junta de dilatació

Planta fonamentació

Planta estructura - Sostres de PB a P5

FONAMENTS

A partir dels axils obtinguts del model en ELS s’han 
calculat les sabates de fonamentació tant dels pilars 
com dels murs.

Càlcul Sabata - Pilar 8

N: 6764,40 KN
Tensió admisible: 3,50 Kg/cm2 = 350 KN/m2

Es pren aquesta tensió admisible com un valor de 
referència, ja que no es té un estudi geotècnic de la 
parcel.la. Correspon a la resistència del terreny d’un 
edifici proper.

A = N / Tensió admisible
A = 6764,40 / 350 = 19,33m2

Sabata: 4,40 x 4,40 x 0,80m

SOSTRES PB/P5

L’estructura horitzontal es resol amb una llosa de 
40cm. Aquesta té un congreny perimetral que tanca 
el límit del forjat i reforça les zones on es recolzen la 
façana i les passeres tècniques.

Sobre els pilars es situen creuetes de punxonament, 
per evitar que es pugui produir aquest fenòmen, de-
gut a les elevades càrregues que es concentren sobre 
els pilars.

La llosa de formigó ens permet complir amb els límits 
de fletxa exigits, així com amb els requeriments d’in-
cendis i acústics.

Per tal de poder analitzar el comportament estructural de l’edifici en 3 dimensions s’ha fet un model parcial de Cype, per veure el comportament de les lloses (grans llums) i dels pilars. Aquest model serveix com 
una idea general de l’edifici, ja que les llums i les càrregues són uniformes a tot l’edifici. Així com també ens serveix per poder dimensionar la fonamentació de l’edifici a través de les càrregues obtingudes en el 
model.

Planta 3 - Indicació zona modeladaVista 3d - Zona calculada

Deformada en ELS - PP+G+Q Desplaçament Z en ELS - PP+G+Q

PLANTA 3 - Zona modelada Cype

Limitacions fletxes

L= 9,60 m
Fletxa total < L/250 < 38,40 mm
Fletxa activa < L/400 < 24,00 mm

Fletxa total

Fletxa total = fletxa instantània + fletxa diferida = 2,5 x fletxa instantània
F total = 2,5 x 15,00 = 37,50 mm < 38,40 mm - COMPLEIX

DEFORMADA I DESPLAÇAMENTS

Podem veure la deformació de la llosa de 40cm i el seu comportament bidireccional. Podem comprovar també com la deformació de la llosa compleix amb els límits de fletxa total i activa. Els valors representats 
corresponen a l’Estat Límit de Servei, de manera que els valors de les sobrecàrregues no estan majorats. Considerem la fletxa de 15mm perquè es tracta de la més desfavorable, es correspon a la zona amb co-
berta ajardinada.

Esquema estructura 3d

MODEL PARCIAL

Atenent la gran dimensió en planta de 
l’edifici, 90 metres de llargada, s’ha optat 
per la disposició d’una junta de dilatació 
formant un pla vertical que divideix es-
tructuralment l’edifici en dos parts. 
La junta es situa en la separació del volum 
principal (l’atri interior) respecte el volum 
més petit (atri exterior).

La junta es soluciona mitjançant el recol-
zament d’una llosa sobre l’altra per mitjà 
de passadors lliscants tipus “crets”, per tal 
que absorveixin l’esforç tallant del recolza-
ment i a la vegada permetin el moviment 
horitzontal de les lloses. Aquest sistema 
simplifica l’estructura i evita la disposició 
de dobles pilars o recolzaments en mèn-
sula.



PÒRTICS

PÒRTIC 1

PÒRTIC 2

S’ha analitzat el comportament de l’estructura de l’edifici a partir de 3 seccions representatives: una per la zona de la passera, una altra interior que funciona com 
a secció tipus de l’edifici i una últimna per la zona de l’entrada, per veure el comportament dels pilars inclinats i el voladiu de la zona d’entrada. A través d’aquestes 
seccions es pot determinar el comportament general de l’edifici, així com trobar els moments, tallants, axils i deformacions necessaris per dimensionar els principals 
elements de l’edifici.

Indicació dels pòrtics

Indicació dels pòrtics

ESQUEMA PÒRTIC 1

Amplada de vano: 9,60 m

Càrregues permanents i pes propi

PP: Llosa 40cm formigó - 10,00 KN/m2 (25KN/m3 x 0,40m). Comptat com a pes propi dins del 
pòrtic.

- Interior (G)
G: 2,00 KN/m2

Càrrega lineal (G): 2,00 x 9,60 = 19,20 KN/m

- Coberta (G)
G: 8,00 KN/m2

Càrrega lineal (G): 8,00 x 9,60 = 76,80 KN/m

Es tracta d’una coberta ajardinada amb 40cm de terres (Densitat de 20KN/m3)
20KN/m3 x 0,40m = 8,00 KN/m2

- Façana (G)
Pes façana: 3,72 KN/m2

Alçada per planta: 3,40m lliures
Càrrega puntual (G): 3,72 x 3,40 x 9,60 = 121,40 KN

- Mur cortina (G)
Pes façana: 0,50 KN/m2

Alçada per planta: 3,40m lliures
Càrrega puntual (G): 0,50 x 3,40 x 9,60 = 16,32 KN

Càrregues de vent

L’acció del vent ha estat calculada amb la formula:
qe = qb x ce x cp

qb: 0,50 KN/m2 a tot el territori de Catalunya i Espanya
ce: Es tracta de zona IV - Segons DBSE-AE Taula 3.4
cp/cs: Coeficient de pressió: 0,80 / Coeficient de succió: - 0,50

- Punt 1
Pressió: 0,50 x 0,80 x 1,35 x 9,60 x 2,36 = 12,23 KN (Sentit + de 
l’eix X)
Succió: 0,50 x 0,50 x 1,35 x 9,60 x 2,36 = 7,64 KN (Sentit - de l’eix 
X)

- Punt 2
Pressió: 0,50 x 0,80 x 1,70 x 9,60 x 1,90 = 12,40 KN (Sentit + de 
l’eix X)
Succió: 0,50 x 0,50 x 1,70 x 9,60 x 1,90 = 7,75 KN (Sentit - de l’eix 
X)
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ESQUEMA PÒRTIC 2

Amplada de vano: 9,60 m

Càrregues permanents i pes propi

PP: Llosa 40cm formigó - 10,00 KN/m2 (25KN/m3 x 0,40m). Comptat com a pes propi dins del 
pòrtic.

- Interior (G)
G: 2,00 KN/m2

Càrrega lineal (G): 2,00 x 9,60 = 19,20 KN/m

- Coberta (G)
G: 2,50 KN/m2

Càrrega lineal (G): 2,5 x 9,60 = 24,00 KN/m

Es tracta d’una coberta tècnic no accessible. Per tant es considera una càrrega G de 2,50 KN/m2 
(Segons la taula C5 de l’Annex C del CTE DBSE)

- Façana (G)
Pes façana: 3,72 KN/m2

Alçada per planta: 3,40m lliures
Càrrega puntual (G): 3,72 x 3,40 x 9,60 = 121,40 KN

- Biga coberta (G) (Veure càlcul jàssera 1)
- PP Biga (40x220cm): Llum de 28,80 m (Considerem el pes de la meitat de la llum: 14,40m)
Càrrega lineal (G): 0,40 m x 2,20 m x 14,40 m x 25 KN/m3 = 317 KN

- Lluernaris: Àrea tributària 95 m2

Pes lluernaris (G): 2,00 KN/m2

Càrrega puntual (G): 2,00 KN/m2 x 95 m2 = 190 KN

- TOTAL (G): 317 + 190 = 507 KN

Càrregues de vent

L’acció del vent ha estat calculada amb la formula:
qe = qb x ce x cp

qb: 0,50 KN/m2 a tot el territori de Catalunya i Espanya
ce: Es tracta de zona IV - Segons DBSE-AE Taula 3.4
cp/cs: Coeficient de pressió: 0,80 / Coeficient de succió: - 0,50

- Punt 1
Pressió: 0,50 x 0,80 x 1,35 x 9,60 x 4,26 = 22,10 KN (Sentit - de 
l’eix X)
Succió: 0,50 x 0,50 x 1,35 x 9,60 x 4,26 = 13,80 KN (Sentit + de 
l’eix X)

- Punt 2
Pressió: 0,50 x 0,80 x 1,70 x 9,60 x 3,80 = 24,80 KN (Sentit - de 
l’eix X)
Succió: 0,50 x 0,50 x 1,70 x 9,60 x 3,80 = 15,50 KN (Sentit + de 
l’eix X)

Comprovació fletxa

Comprovem la fletxa de 21,00mm, ja que es tracta de la més desfavorable del 
pòrtic 2.

- Limitacions fletxes

L= 9,60 m
Fletxa total < L/250 < 38,40 mm
Fletxa activa < L/400 < 24,00 mm

Fletxa total = fletxa instantània + fletxa diferida = 2,5 x fletxa instantània
Fletxa total = 21,00 mm < 38,40 mm - COMPLEIX

Fletxa activa = fletxa total - fletxa pes propi
Fletxa pes propi = 13,00 mm
Fletxa activa = 21,00 - 13,00 = 8,00 mm < 24,00 mm - COMPLEIX

Sobrecàrregues d’ús i de neu

- Interior (Q)
Q: 5,00 KN/m2

Càrrega lineal: 5,00 x 9,60 = 48,00 KN/m

- Coberta (Q)
Q: 1,00 KN/m2

Neu: 0,50 KN/m2

Càrrega lineal: 1,50 x 9,60 = 14,40 KN/m

- Càrregues puntuals (Q)
Sobrecàrrega baranes: 1 KN/m x 9,60 m = 9,60 KN
Passeres manteniment: 1,5 KN/m x 9,60 m = 14,40 KN

Sobrecàrregues d’ús i de neu

- Interior (Q)
Q: 5,00 KN/m2

Càrrega lineal: 5,00 x 9,60 = 48,00 KN/m

- Coberta (Q)
Q: 1,00 KN/m2

Neu: 0,50 KN/m2

Càrrega lineal: 1,50 x 9,60 = 14,40 KN/m

- Càrregues puntuals (Q)
Sobrecàrrega baranes: 1 KN/m x 9,60 m = 9,60 KN
Passeres manteniment: 1,5 KN/m x 9,60 m = 14,40 KN
Lluernaris coberta: Àrea tributària 95 m2

 1 KN/m2  (manteniment) + 0,50 KN/m2 (neu) = 
1,50 KN/m2

 Càrrega lineal (Q): 1,50 KN/m2 x 95 m2 = 142,50 
KN/m2

Comprovació fletxa

Comprovem la fletxa de 34,00mm, ja que es tracta de la més desfavorable del 
pòrtic 1.

- Limitacions fletxes

L= 9,60 m
Fletxa total < L/250 < 38,40 mm
Fletxa activa < L/400 < 24,00 mm

Fletxa total = fletxa instantània + fletxa diferida = 2,5 x fletxa instantània
Fletxa total = 34,00 mm < 38,40 mm - COMPLEIX

Fletxa activa = fletxa total - fletxa pes propi
Fletxa pes propi = 19,00 mm
Fletxa activa = 34,00 - 19,00 = 15,00 mm < 24,00 mm - COMPLEIX



ESQUEMA PÒRTIC 3

Indicació dels pòrtics

P1

PÒRTIC 3

PÒRTIC 3

Amplada de vano: 9,60 / 7,80 m

Càrregues permanents i pes propi

PP: Llosa 40cm formigó - 10,00 KN/m2 (25KN/m3 x 0,40m). Comptat com a pes propi dins del 
pòrtic.

- Interior (G)
G: 2,00 KN/m2

Càrrega lineal (G): 2,00 x 9,60 = 19,20 KN/m
Càrrega lineal (G): 2,00 x 7,80 = 15,60 KN/m

- Coberta (G)
G: 8,00 KN/m2

Càrrega lineal (G): 8,00 x 9,60 = 76,80 KN/m
Càrrega lineal (G): 8,00 x 7,80 = 62,40 KN/m

Es tracta d’una coberta ajardinada amb 40cm de terres (Densitat de 20KN/m3)
20KN/m3 x 0,40m = 8,00 KN/m2

- Façana (G)
Pes façana: 3,72 KN/m2

Alçada per planta: 3,40m lliures
Càrrega puntual (G): 3,72 x 3,40 x 9,60 = 121,40 KN
Càrrega puntual (G): 3,72 x 3,40 x 7,80 = 98,65 KN

- Mur cortina (G)
Pes façana: 0,50 KN/m2

Alçada per planta: 3,40m lliures
Càrrega lineal (G): 0,50 x 3,40 = 1,70 KN/m
S’ha sumat amb la càrrega de 15,60 ja que es troba en aquesta zona

Càrrega lineal (G): 15,60 + 1,70 = 17,30 KN/m

Comprovació fletxa

Comprovem la fletxa de 21,00 mm, ja que es tracta de la més desfavorable del 
pòrtic 2.

- Limitacions fletxes

L= 9,60 m
Fletxa total < L/250 < 38,40 mm
Fletxa activa < L/400 < 24,00 mm

Fletxa total = fletxa instantània + fletxa diferida = 2,5 x fletxa instantània
Fletxa total = 21,00 mm < 38,40 mm - COMPLEIX

Fletxa activa = fletxa total - fletxa pes propi
Fletxa pes propi = 11,00 mm
Fletxa activa = 21,00 - 11,00 = 10,00 mm < 24,00 mm - COMPLEIX

Voladiu

Comprovem també la fletxa de la zona en voladiu, que és la zona suportada pel 
pilar metàl·lic inclinat. La seva fletxa màxima és de 12mm.

- Limitacions fletxes

L= 1,61 m

Ja que es tracta d’una zona en voladiu, considerarem el doble de la llum. En aquest 
cas: 3,22m

Fletxa total < L/250 < 12,88 mm
Fletxa activa < L/400 < 8,05 mm

Fletxa total = fletxa instantània + fletxa diferida = 2,5 x fletxa instantània
Fletxa total = 12,00 mm < 12,88 mm - COMPLEIX

Fletxa activa = fletxa total - fletxa pes propi
Fletxa pes propi = 5,00 mm
Fletxa activa = 12,00 - 5,00 = 7,00 mm < 8,05 mm - COMPLEIX

Sobrecàrregues d’ús i de neu

- Interior (Q)
Q: 5,00 KN/m2

Càrrega lineal: 5,00 x 9,60 = 48,00 KN/m
Càrrega lineal: 5,00 x 7,80 = 39,00 KN/m

- Coberta (Q)
Q: 1,00 KN/m2

Neu: 0,50 KN/m2

Càrrega lineal: 1,50 x 9,60 = 14,40 KN/m
Càrrega lineal: 1,50 x 7,80 = 11,70 KN/m

- Càrregues puntuals (Q)
Passeres manteniment: 1,5 KN/m
Càrrega puntual: 1,50 x 9,60 = 14,40 KN
Càrrega puntual: 1,50 x 7,80 = 11,70 KN

Càrregues de vent

L’acció del vent ha estat calculada amb la formula:
qe = qb x ce x cp

qb: 0,50 KN/m2 a tot el territori de Catalunya i Espanya
ce: Es tracta de zona IV - Segons DBSE-AE Taula 3.4
cp/cs: Coeficient de pressió: 0,80 / Coeficient de succió: - 0,50

- Punt 1
Pressió: 0,50 x 0,80 x 1,35 x 7,80 x 4,26 = 17,94 KN (Sentit + de 
l’eix X)
Succió: 0,50 x 0,50 x 1,35 x 7,80 x 4,26 = 11,21 KN (Sentit - de 
l’eix X)

- Punt 2
Pressió: 0,50 x 0,80 x 1,70 x 9,60 x 1,90 = 12,40 KN (Sentit + de 
l’eix X)
Succió: 0,50 x 0,50 x 1,70 x 9,60 x 1,90 = 7,75 KN (Sentit - de l’eix 
X)

FORJAT LLOSA MASSISSA

Els forjats es resolen amb una llosa massissa de formigó de 40cm amb llums màximes de 9,60m. Es podria optimitzar la seva secció, però per criteris arquitectònics i de disposició de l’armat es manté aquesta dimensió.

LLOSA FORMIGÓ (40cm)

Dades

- Llum més desfavorable = 9,60 m

Càrregues
Considerem un ample d’1m de forjat per al seu preimensionament.

- G: 5,00 KN/m2  = 5,00 KN/m2

- Q: 2,00 KN/m2

q ELS = 7,00 KN/m
q ELU = 10,20 KN/m

Comprovació a flexió

M = q x L2 / 8
Md = Moment amb les càrregues majorades pel seu coeficient de seguretat

Md = 10,20 x 9,602 / 8 = 117,50 KNm

D = (Md / 0,2 x B x fcd) -1/2

fcd = 25/1,5 N/mm2

D = (117,50 x 106 / 0,2 x 1000 x 25/1,5) -1/2 = 187 mm / Cantell = 20+5cm = 25cm

Per qüestions de fletxa, així com de resistència al foc i acústica considerem una llosa de 40cm de 
formigó.

Comprovació fletxa

Fletxa instantània = 5 x q x L4 / 384 x E x I
q = 7,00 KN/m
L = 9,60 m
E = 27000 N/mm2

I = 1/12 x B x H3 

I = 1/12 x 1000 x 4003 = 5,30 x 109 mm4

F inst = 5 x 7,00 x 96004 / 384 x 27000 x 5,30 x 109 = 5,40 mm

Limitacions fletxes

L= 9,60 m
Fletxa total < L/250 < 38,40 mm
Fletxa activa < L/400 < 24,00 mm

Fletxa total

Fletxa total = fletxa instantània + fletxa diferida = 2,5 x fletxa instantània
F total = 2,5 x 5,40 = 13,50 mm < 38,40 mm - COMPLEIX

Fletxa activa

Pes propi llosa formigó 40cm: 25,00 KN/m3 x 0,40 m x 1,00 m = 10,00 KN/m
F pes propi = 5 x 10,00 x 96004 / 384 x 27000 x 5,30 x 109 = 7,72 mm
F activa = fletxa total - fletxa pes propi = 13,50 - 7,72 = 5,78 mm < 24,00 mm - COMPLEIX

PREDIMENSIONAMENT - Pilars, bigues i forjat

JÀSSERES COBERTA
En general, l’estructura horitzontal de l’edifici es resol sense necessitat de bigues de cantell. Únicament les trobem a la zona de l’atri, per tal de subjectar els lluernaris de la coberta. 
D’aquesta manera es calcula la biga més desfavorable, que serveix com a representativa de tota la resta. 

JÀSSERA 1 (40x220cm)

Dades

- Longitud biga = 28,80 m
- Ample de vano = 8,20 m

Càrregues

- Q: 1,00 KN/m2 (Manteniment)
- Neu: 0,50 KN/m2

- PP Lluernaris: 2,00 KN/m2

 Lluernaris: Àrea tributària 95m2

 Formats per 2 plaques de fibra de vidre amb aïllament entremig + Subestructura de su-
port
 Densitat fibra de vidre: 20,00 KN/m3

 Pes plaques fibra de vidre: 2 x (20KN/m3 x 0,02) = 0,80 KN/m2

 Aïllament 5cm: 0,10 KN/m2

 Pes lluernaris: 0,80 KN/m2 + 0,10 KN/m2 = 0,90 KN/m2 - Considerem 1,00 KN/m2 
 Pes subestructura: 1,00 KN/m2

 TOTAL: 1,00 KN/m2 + 1,00 KN/m2 = 2,00 KN/m2

q ELS = 1,00 + 0,50 + 2,00 = 3,50 KN/m2

q ELU = (1,35 x 2,00) + (1,50 x 1,50) = 4,95 KN/m2

q ELS = 3,50 x 8,20 = 28,70 KN/m
q ELU = 4,95 x 8,20 = 40,60 KN/m

Comprovació fletxa

Fletxa instantània = 5 x q x L4 / 384 x E x I
q = 28,70 KN/m
L = 28,80 m
E = 27000 N/mm2

I = 1/12 x B x H3 

I = 1/12 x 400 x 22003 = 3,55 x 1011 mm4

F inst = 5 x 28,70 x 288004 / 384 x 27000 x 3,55 x 1011 = 26,82 mm

Limitacions fletxes

L= 28,80 m
Fletxa total < L/250 < 115,20 mm
Fletxa activa < L/400 < 72,00 mm

Només comprovarem la fletxa total, ja que la biga es troba a la zona de l’atri i no 
hi ha cap element constructiu que es pugui veure afectat per la deformació de la 
biga.

Comprovació fletxa total

Fletxa total = fletxa instantània + fletxa diferida = 2,5 x fletxa instantània
F total = 2,5 x 26,82 = 67,05 mm < 115,20 mm - COMPLEIX

La fletxa total ja és inferior a la limitació d’1/400 de la fletxa activa. D’aquesta ma-
nera podem assegurar el correcte funcionament de la jàssera.

PILAR 1 (Diàmetre 60cm)

Calculem el pilar 1, que es considera com a pilar tipus, en la planta 3a. 

Dades

- Àrea tributària: 65,28 m2

- Càrregues permanents (G) = 2,00 KN/m2

- Càrregues variables (Q) = 5,00 KN/m2

- Pes propi forjat llosa 40 cm = 10,00 KN/m2

- Alçada pilar: 3,80m

Càlcul a compressió

Si considerem únicament la càrrega axil:
Nk = 3281,89 KN - Axil en ELS (Veure càlcul pòrtic 2)
Nd = 4569,19 KN - Axil en ELU 4

Ac = Nd / tensió formigó

Tensió formigó = 25/1,5 N/mm2

Ac = 4569,19 x 103 / (25/1,5) = 274151 mm2 = 
2741,51 cm2

Ja que per motius de disseny els pilars són rodons, con-
siderem:
Ac = π x r2 

r = (Ac / π)-1/2 = (2741,51 / π)-1/2 = 30cm

D’aquesta manera considerem el pilar de diàmetre 
60cm.

Càlcul a flexo-compressió

Considerem també la influència dels moments:
Md = 317,70 KNm
Tensió formigó = 25/1,5 N/mm2

Partim de la condició:
0,3 < W < 0,4
W = 2,5 x Md / b x h2 x tensio formigó
W = 2,5 x 317,70 x 106 / 600 x 6002 x (25/1,5) = 0,22

Tot i que el valor de 0,22 és inferior al de 0,3 decidim mantenir la 
dimensió del pilar (diàmetre 60cm). 

L’única manera d’aconseguir apropar-nos a aquest valor de 0,3 seria 
reduint les dimensions del pilar o baixant la resistència del formigó, 
fets que farien que no complís amb la resistència a compressió. Per 
això mantenim la dimensió del pilar.

PILARS

Comprovació a flexió

M = q x L2 / 8
Md = Moment amb les càrregues majorades pel seu coeficient de seguretat

Md = 40,60 x 28,802 / 8 = 4209,40 KNm

D = (Md / 0,2 x B x fcd) -1/2

fcd = 50/1,5 N/mm2

Es considera la utilització de formigó de resistència 50MPa.

D = (4209,40 x 106 / 0,2 x 400 x 50/1,5) -1/2 = 1256,40 mm - BIGA 40 x 130cm

Tot i que per resistència hem obtingut un cantell de 130cm, comprovarem la fletxa amb 
les dimensions originals de disseny (40x220cm). 



CLIMATITZACIÓ DE L’EDIFICI

ESQUEMA GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ

Es proposa la climatització general del conjunt de l’edifici, format 
per un sistema aigua-aire amb fancoils alimentats amb una xarxa 
de 4 tubs, per tal de poder subministrar, simultàniament i eficient-
ment, calor i fred a les diferents estances, atenent així els dife-
rents requeriments d’usos i orientacions de l’edifici. 
Així mateix, per la renovació de l’aire interior, es planteja un siste-
ma d’impulsió i retorn d’aire amb recuperadors de calor. 

FONTS D’ENERGIA

Es proposa l’aprofitament geotèrmic del subsòl per la producció 
de calor, mitjançant una xarxa de pous profunds disposada en 
la planta soterrani de l’edifici. L’aigua circulant per les sondes 
profundes capta la calor latent de la terra i la transporta pel seu 
aprofitament. La sala de bomba de calor i d’acumulació es situa 
en una sala disposada en el mateix soterrani.
Com a sistema de suport de producció d’aigua calenta es proposa 
unes calderes de gas, que estan situades en la planta tècnica o 
sota-coberta.
L’aigua freda s’obté mitjançant unes refredadores que estan situ-
ades igualment en la planta tècnica, a l’aire lliure, i així perfecta-
ment ventilades.
Els climatitzadors d’aire de renovació, que alimentaran els dife-
rents fancoils, es situen en la planta tècnica (per les oficines) i en 
la planta soterrani (per la Sala polivalent i la Cafeteria).
El la coberta es proposa una xarxa de plaques fotovoltaiques, 
perfectament orientades a sud, per generar electricitat. Aques-
ta electricitat, s’aprofita en el conjunt de l’edifici i especialment 
per la generació de calor per l’ACS. Donat el baix consum previst 
d’ACS es proposa la disposició de petits escalfadors acumuladors 
en cada servei o punt de consum.

DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRE

La distribució vertical del conjunt de canonades i conductes es per 
dos patis, perfectament registrables, disposats en els nuclis d’es-
cales i serveis.
La distribució horitzontal és bàsicament pel cel ras disposat, gaire-
bé, en el conjunt de l’edifici.
Es planteja la perfecta diferenciació de zones: cafeteria, sala poli-
valent i oficines, diferenciant entre oficines obertes i tancades.
En les oficines obertes es proposen petits fancoils, per abastir 
una superfície d’uns 50 m2/,  governats autònomament, per tal 
de permetre un major confort, tot i ser espais diàfans, juntament 
amb poder utilitzar màquines més petites, senzilles i silencioses.
La impulsió de l’aire es produeix mitjançant uns difusors lineals 
situats entre les lamel·les de fusta del cel ras.

En les oficines tancades o despatxos es disposa sempre d’un fan-
coil individual.
Com ja s’ha dit hi ha un sistema de renovació d’aire amb recupe-
radors de calor, per tal de garantir la perfecta salubritat i renova-
ció de l’aire interior de l’edifici, mitjançant una xarxa d’impulsió i 
extracció d’aire, com s’indica en l’esquema de la planta tipus.
Per la sala polivalent i per la cafeteria, on es requereixen grans 
volums d’aire en un curt període i per permetre un ús horari dife-
renciat, es proposa un sistema individual de renovació respectiva-
ment; els climatitzadors es situen en una planta tècnica al semi-
soterrani, amb una gran ventilació.



ESQUEMA BIOCLIMÀTIC

El projecte utilitza des de l’inici, estratègies per reduir el consum 
energètic de l’edifici i garantir el comfort dels usuaris tot utilitzant 
principalment sistemes passius.

Els patis de l’edifici permeten una perfecta ventilació i il·luminació 
dels espais resolent així la gran amplitud del solar.
A la zona del primer pati, obert a l’exterior, les finestres són prac-
ticables per garantir la ventilació creuada a l’estiu.
A la zona de l’atri, els lluernaris disposen d’unes finestres prac-
ticables per control remot, que es poden obrir a l’estiu, per tal 
d’afavorir l’efecte xemeneia i garantir una ventilació creuada de 
les oficines i del conjunt de l’atri. Aquestes finestres estan per-
fectament inclinades i orientades a sud tot buscant el sol d’hivern 
per tal d’aprofitar la calor del sol que penetra i il·lumina l’interior 
de l’atri; una visera exterior les protegeix del sol vertical d’estiu.

La vegetació en el conjunt dels patis, aportarà sensació de frescor 
i salubritat a l’ambient.

Donat que les façanes de l’edifici son sempre a sud-est o sud-oest 
s’ha disposat d’una doble pell que actua com a protecció solar: 
voladius horitzontals i lamel·les verticals. Aquest conjunt és amb 
peces de formigó prefabricat que es disposa adossat a l’edifici. La 
tendència en les obertures de façana és que siguin més grans en 
les dues façanes a sud i més reduïdes en les façanes orientades a 
nord.

L’aïllament tèrmic de l’edifici es disposa sempre a l’exterior, resol-
tent per una banda els possibles ponts tèrmics però el que és més 
important, deixant la gran massa de forjats i parets a l’interior, 
aportant així una gran inèrcia tèrmica al conjunt de l’edifici. 

Les cobertes són amb acabat de grava o enjardinades. Les cober-
tes enjardinades aporten un gran aïllament i inèrcia tèrmica. La 
vegetació prevista és amb espècies aromàtiques locals, de poca 
demanda d’aigua i de creixement lent, com romaní, espígol, fari-
gola, ginesta, gramínies, etc.

Es preveu l’aprofitament de les aigües pluvials per a ús dels ser-
veis de l’edifici així com el reg de les zones enjardinades. L’aigua 
pluvial de les cobertes i de la plaça es canalitza fins uns dipòsits 
situats en la planta soterrani.  

L’edifici disposa d’aprofitament d’energies alternatives per la 
producció de calor mitjançant la geotèrmia, i per la producció de 
l’electricitat mitjançant plaques fotovoltàiques.

Ús Suprfície útil
(m2)

Ocupació
(m2/persona)

Persones TOTAL
Ocupació

P5 Zona oficines 1322,67 10 132

Lavabos 32,44 3 11 143

P4 Zona oficines 1893,05 10 189

Lavabos 32,44 3 11 200

P3 Zona oficines 2463,15 10 246

Lavabos 32,44 3 11 257

P2 Zona oficines 2349,75 10 234

Lavabos 32,44 3 11 246

P1 Zona oficines 1662,83 10 163

Lavabos 32,44 3 11 174

1024

P Baixa Sala polivalent Pública concu-
rrència

1 pers/seient 147

Lavabos 40,41 3 13,45 160

Oficina
atenció ciutadà

Zona oficines 769 10 76,9

Zona d’espera 722,89 2 361,94

Lavabos 38,05 3 12,67 452

612

Cafeteria Zona taules 152,4 1,5 101,6

Zona servei 95,13 10 9,5

Lavabos 10,08 3 3,36 114

Aparcament 3533,5 15 235

Número de sortides i longitud dels recorreguts

Es disposa de dos sortides de planta i els recorreguts <50m
h < 28m (19,72m)    escales protegides amplada 
1,4 m
(ocupants per nucli:510 < 536)

*es consideren escales d’evacuació les corresponents als dos nuclis (escales prote-
gides) les escales de l’atri queden inutilitzades físicament en cas d’incendi excepte 
en P1 i Pb (però no computen com a sistema d’evacuació). Es resol tot mitjançant 
les dos escales protegides.
  
Evacuació ascendent aparcament: tres nuclis escales amb vestíbul 
d’independència i dues d’elles sortida directa a l’exterior-escales 
especialment protegides

Portes situades en recorreguts d’evacuació
Les portes de planta primera, són automàtiques i en cas d’incendi 
aquestes es mantindran obertes 

Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis

En general:
Extintors portàtils d’eficàcia 212A-1133B a 15m de recorregut en 
cada planta i zones de risc especial
Hidrants exteriors
Administratiu:
Boca d’incendi equipada amb equips de tipus Ø25mm
Sistema de detecció i alarma d’incendis amb senyals acústics i 
visuals
Instal·lació automàtica d’extinció
Hidrants exteriors 
Tots els equips d’extinció així com els recorreguts estaran degu-
dament senyalitzats

Aparcament: Boques d’incendi equipades amb equips de tipus 
Ø25mm
Sistema de detecció d’incendis
Un hidrant exterior

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI (DB SI)

SI 1 Propagació interior 
Compartimentació en sectors d’incendi:
L’ús previst de l’edifici és administratiu i per tant, segons la tabla 
1.1 la superficie construida no pot ser major a 2500 m2 però es 
poden doblar les superficies degut a que es dota  d’una instal·lació 
automàtica d’extinció.

- S1: PB + P1 + Atri (no computa) = 2400+2131= 4531 m2 < 5000m2

- S2: P2 = 3148 m2 < 5000m2

- S3: P3 = 3054 m2 < 5000m2

- S4: P4 + P5 = 2607+1949,6= 4550 m2 < 5000m2

- S5: Cafeteria/Rest = 287 m2 < 5000m2

Locals i zones de risc especial:
Aparcament: Sector d’incendi diferenciat de la resta.
Sales d’instal·lacions amb un risc especial baix EI 90

La sectorització de la zona de l’atri es constitueix mitjançant un 
barrera tallafoc, cortines tallafoc tèxtils de grans dimensions i 
motoritzada, tipus Prefire Intisi 7 amb una resistència al foc de EI 
120. En cas d’incendi, les cortines baixaran de forma automàti-
ca amb el suport d’una estructura metàl·lica retràctil als laterals, 
garantint la correcta sectorització de les zones.
Aquest sistema anirà complementat amb uns ruixadors tipus 
Sprinklers K80 amb termofusibles ampolla de resposta ràpida dis-
tribuïts cada 2 metres lineals.
En cas d’incendi, les escales de l’atri quedarien inutilitzables i 
l’evacuació descendent de l’edifici es produiria mitjaçant les esca-
les protegides dels dos nuclis principals; les escales de l’atri son 
accessibles en P1-PB i en cas de quedar-se atrapat es pot conti-
nuar utilitzant per l’evacuació.
 
Restistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten 
sectors d’incendi. Plantes sobre rasant en edifici amb altura d’eva-
cuació entre 15<h (19,72m) < 28m  EI 90
Aparcament     EI 120

SI Evacuació d’ocupants. Càlcul de l’ocupació



Arbustives coberta vegetal Arbrat i arbustives turó

Arbres exterior atri

Arbres interior atri

Atriplex halimus

Spartium junceum

Strelitzia reginae

Graminae Pistacia lentiscus Quercus coccifera Rhamnus alaternus Rosa canina

Juniperus oxycedrus Lavandula angustifolia

Lavandula angustifolia

Ligeum spartum

carex humilisOlea europea cataegus monogyna

Rosmarinus officinalis

Rosmarinus officinalis

Thymus vulgaris

Thymus vulgaris

Celtis australis

Ficus benjamina

Ficus elastica

Malus floribunda

Spartium junceum Verbena officinalis
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