
TEORIA D’ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS 
 
TREBALL DE NO PRESENCIALITAT – CURS 2009/2010 (QUADRIMESTRE TARDOR)  

 

ENUNCIAT 

El senyor Aitor Tilla Deldia, director general i membre del comitè de direcció de l’empresa 
de menjars precuinats TRUITES DELDIA, S.L., ha pres la decisió de, d’acord amb la previsió 
d’augment de la productivitat en els següents anys, construir una nova nau logística en 
un polígon industrial de “A”. 

Per fer-ho, ha encarregat el càlcul de l’estructura del seu nou edifici al millor especialista 
en disseny, modelització i dimensionament de naus industrials de Barcelona i comarques, 
o sigui, TU... 

Segons les seves previsions, l’edifici ha de tenir unes dimensions en planta de “B” i una 
alçada lliure (que coincideix amb la longitud dels pilars) de “C”. La coberta serà de panell 
sandwich disposada a dues aigües amb una pendent del 10% i les façanes seran de 
placa prefabricada autoportant (tancament resistent) embegudes en els pilars. 

a) Realitzar un estudi de totes les accions que cal tenir en compte, segons les normatives 
vigents (1 punt) 

b) Suposant un número de vanos de “D”, dimensionar les corretges de coberta (0,5 
punts) 

c) Dissenyar, modelitzar i dimensionar l’estructura de l’edifici amb la tipologia de pòrtic 
que cregueu més adequada (2,5 punts) 

d) Realitzar un amidament (kg d’acer) aproximat de tota l’estructura (1 punt) 

 

Com a bons enginyers que sou, no esteu del tot convençuts que el disseny realitzat sigui 
l’òptim i decidiu realitzar una alternativa per comparar els resultats. 

e) Suposant ara un número de vànols “D-1”, dimensionar corretges de coberta, 
dimensionar l’estructura de l’edifici i realitzar un amidament aproximat (kg d’acer). 
Comentar els resultats (3 punts) 

 

Cert dia, mentre esteu inmersos en el fascinant món del càlcul d’estructures, rebeu una 
trucada del senyor Tilla. Us comenta que ha rebut una subvenció i que vol invertir-la en 
una ampliació de l’edifici.  

Concretament, vol disposar una marquesina en la zona de càrrega i descarrega de 
mercaderies (entre el pòrtic 3 i pòrtic 6 de la façana lateral dreta de l’edifici). Aquesta 
marquesina estarà disposada a 5m del terra i sobresortirà “E” de l’edifici, tinguent una 
pendent del 5% (veure Figura 1). 
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f) Considerant unes càrregues permanents de la coberta de la marquesina de 0,2KN/m2 
(inclou panell sandwich i corretges) i utilitzant el model de càlcul amb “D” vànols, 
dimensionar l’estructura de l’edifici (2 punts) 

 

DADES: 

 NOM 1r COGNOM 2n COGNOM 

A-F A = Sevilla 
E = 3,5m 

B = 70x25m 
D = 10 C = 7,5m 

G-Q A = Barcelona 
E = 3,0m 

B = 85x22m 
D = 15 C = 7,0m 

R-Z A = Madrid 
E = 2,5m 

B = 60x32m 
D = 9 C = 8,5m 

 

 

COMENTARIS: 

- El treball ha de ser realitzat de manera individual (us podeu ajudar, però no val realitzar 
produccions en sèrie, ja m’enteneu;). El dia de l’entrega (a determinar) cal presentar un 
informe en paper i un CD amb els arxius de càlcul generats. 

- Com tots sabeu, cal modelitzar i dimensionar l’estructura d’acord amb les normatives 
vigent. En la que us heu de centrar és el Codi Tècnic de l’Edificació, sobretot el capítol de 
Seguretat Estructural i el subcapítol d’Accions en l’Edificació. 

- En l’apartat f) de l’exercici, us recomano que us mireu amb molta cura l’aplicació del 
vent. Cal donar-li a la “sesera”!! 


