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Resum 

Aquesta part està dividida en quatre annexos, el primer d’ells l‘anomenat A, titulat “Mètodes 

constructius”, que desenvolupa la part de normativa vista a la memòria, ja que es tracta 

d’una part força extensa i a la memòria només es destaca les parts més rellevants. 

El segon annex, titulat “Plànols dels edificis de l’ETSAB” es tracta, tal i com apunta el títol, 

dels plànols corresponents als edificis A, C i AR de l’ETSAB.  

L’annex C, titulat “Evolució dels mètodes de càlcul d’estructures durant el segle XX” parla de 

tres tipus de mètodes de càlcul d’estructures utilitzats en aquella època: el mètode gràfic, el 

mètode de Cross i el mètode dels elements finits. 

El quart annex, “Exemple del mètode de Cross”, analitza el mètode seguit per calcular els 

esforços d’un dels pòrtics de l’ETSAB, corresponent a la part de l’edifici anomenada Cos I, 

explicant el mètode de Cross utilitzat per l’arquitecte en l’època del seu càlcul, i una 

comprovació amb el programari de càlcul ESTRUWIN. 

Per últim, l’annex E, “Estructura i càlculs de l’ETSAB” descriu els càlculs empleats a l’hora 

de la decisió dels perfils de les jàsseres i pilars, així com el desenvolupament dels 

diagrames de moments una vegada fets els càlculs del moments i reaccions de l’estructura.  
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A. Mètodes constructius 

A.1. Normativa de l’època 

En aquella època, la normativa utilitzada era diferent a la que hi ha avui en dia, per això és 

important conèixer-la per tal d’entendre els càlculs i les solucions adoptades.  

L’ETSAB és un edifici amb l’estructura global feta només de formigó armat, abans de les 

posteriors modificacions, i per tant, nomes caldrà consultar: 

1) Orden de 23/03/1944 sobre la Instrucción definitiva para el proyecto de ejecución de 

hormigón, publicada en el BOE el 1 de junio de 1944, que modifica y revisa la Orden de 3 

de febrero de 1939. 

Com es tracta d’una estructura de formigó armat, el projecte segueix l’ordre del 23 de març 

de 1944. A 1939 el Ministeri, amb l’assessorament de la Comissió encarregada de la 

redacció de la Instrucció pel Projecte i Execució d’Obres de Formigó va redactar una 

Instrucció per determinar el procediment constructiu del formigó, nomenada el 24 de març 

de 1938. 

El primer capítol parla de les disposicions generals, referint-se en l’article 1, al camp 

d’aplicació de la Instrucció, tant a les construccions de formigó en massa com amb 

armadures. En els altres articles parla de la intervenció facultativa i serveis d’informació 

local, entre d’altres. 

Quant a materials, al capítol 2, s’especifica les característiques del ciments, detallades en 

els documents d’origen, els assajos que es duen a terme, i la manera de rebre’l a la obra. 

Per a l’aigua, es rebutja la que passi dels límits de:  

 

 

 

 

 

 

 

Anhídrid sulfúric.............................................. 0,3%  

Clorurs sòdics o magnèsics ........................... 1,0% 

ph (grau d’acidesa) aproximadament .............  7 
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Respecte els àrids, es prescriuen les següents substàncies:  

a. Llim, argila i matèries anàlogues. Quan estan finament dividides, no són perilloses a 

aquest efecte i procedeix acceptar-les com adherides a la sorra o la grava quan la 

proporció no excedeix el 3% del total de l'àrid. 

b. Els carbons; sobretot els lignits. 

c. Les escòries de forns alts i les altres substàncies que procedeixin d'aquests forns. 

d. Productes que continguin combinacions de sofre anàlogues als residus de combustió 

de calderes. 

També es prescriuen les sorres allargades o en lloses, i la mida màxima de l'àrid no serà 

superior al quart de l'amplada o gruix mínim de l’obra o element en què es va a emprar, i no 

contindrà més d'un 10% d'elements més gruixuts que la separació entre barres. 

Les armadures han de ser d’acer, complint les següents condicions: 

- L'allargament mínim no serà en cap cas inferior al 10% i el límit elàstic serà superior al 0,65 

de la càrrega de trencament i inferior a 0,80, estimant-se pels efectes del càlcul únicament 

aquest límit, si és superior. 

- Les barres no presentaran esquerdes, bonys ni minves de secció superiors al 3%.  

- Els lingots seran despuntats després del desbast a la laminació en un 15% per la part 

superior, i en un 5% per la part inferior, o més si és necessari, per eliminar totalment el 

xuclet. 

S’utilitzarà formigó normal, anomenat dolç, amb un límit elàstic superior a 2400 Kg/cm2 i un 

allargament mínim del 18%. Caldrà fer els assaigs per determinar el coeficient d’elasticitat. 

 Acer corrent Acer especial 

Càrrega mínima de rotura 36 Kg/mm2 50 Kg/cm2 

Límit elàstic aparent mínim 24 Kg/mm2 36 Kg/cm2 

Allargament mínim 23% 18% 

Taula A.1 Tipus d’acer i característiques 

Els diàmetres existents en aquella època no passaven dels 35mm:  

Φ: 5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-25-30-35 
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Les característiques i dosificacions dels formigons són tractades en el capítol 3, indicant que 

la resistència es determinarà o bé a partir d’assajos directes o a partir del mètode Bolomey: 

𝑹𝑹 = 𝑹𝑹𝒎𝒎
𝟑𝟑.𝟔𝟔
�𝟏𝟏
𝒘𝒘
− 𝟎𝟎.𝟓𝟓�  ó 𝑹𝑹 = 𝑹𝑹𝒎𝒎

𝟐𝟐.𝟕𝟕
�𝟏𝟏
𝒘𝒘
− 𝟎𝟎.𝟓𝟓�  (eq. A.1 i eq. A.2) 

  

Segons es refereixi a la proveta cilíndrica o cúbica, sent 𝑅𝑅𝑚𝑚 igual a 400 per formigons 

normals de ciment Portland i 500 o 540 quan siguin superciments o ciments aluminosos. La 

relació de pes d’ambdós components serà: 

1
𝑤𝑤

= 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

     (eq. A.3) 

Sinó s’utilitzen els mètodes anteriors, les dosificacions es poden determinar de manera 

aproximada a partir de: 

Dosificació per m3 d’àrid que compleixi les condicions de l’article 9 i tingui més del 65% de 

compacitat. 

 

Tipus Ciment – Kilograms Aigua – Litres 
Resistència en proveta cilíndrica als 28 dies – 
Kg/cm2 

A 400 210 150 

B 350 205 1830 

C 25 200 85 

D 200 193 60 

Taula A.2 Resistència del formigó segons el tipus de formigó 

 

Quan els formigons usats en el projecte, suporten càrregues superior a 30 Kg cm2 i 

s’utilitzen arenes i graves per aconseguir la compacitat, i es recomana dosificar-lo per la Llei:  

𝑃𝑃 = 100�𝑑𝑑
𝐷𝐷
     (eq. A.4) 

On D és la mida màxima dels grans i P el tant per cent en pes de grans o cants menors que 

d.  

En tots aquests casos la corba de composició granulomètrica de l'àrid ha de quedar inclosa 

dins de la zona delimitada per les corbes límits. 
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La consistència del formigó es determinarà pel docilímetro Iribarren, aprovat per Ordre 

Ministerial de 31 de desembre de 1938. També són admissibles la taula de sacsejades i el 

con d’Abrams. 

El tema de l’execució de l’obra, es tracta al capítol 4, on es destaca el doblegat i col·locació 

de les armadures. Es recomana el conformat en fred per diàmetres menors de 25 mm i en 

calent pels de més de 30 mm. 

La separació entre armadures serà, com a mínim, igual al diàmetre.  

Pels ancoratges extrems de les armadures, hi ha els següents sistemes: 

a. Prolongació de l'armadura més enllà del punt en què s'acaba de patir teòricament 

l'esforç, en una longitud no inferior a trenta diàmetres en barres llises, a vint en les 

rugoses o deformades o en les subjectes a altres armadures transversals. Aquest 

tipus només s'emprarà sota la indicació expressa del projecte. 

b. Per ganxo en semicircumferència d'un diàmetre no inferior a quatre diàmetres i 

prolongat amb un tros recte no inferior a quatre.  

 

 

 

d= mida dels grans 

D= mida màxima 
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Figura A.1 Corba de composició granulomètrica 

Figura A.2 Ancoratge extrem en ganxo 
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c. Per patilla en angle recte i mig diàmetres prolongat en altres dos i mig, com a mínim.  

 

 

 

d. Per soldadura sobre una altra barra.  

L’espessor del formigo normalmenmt serà superior a dos diàmetres i les característiques del 

material de la soldadura cumpliran les condicions exigides a l’acer de les armadures, inclòs 

el conformat en fred.  

Els empalmaments per encavalcament o soldadura es distanciaran uns d'altres de manera 

que els seus centres quedin a més de trenta diàmetres al llarg de la peça. 

Per a la fabricació del formigó, en la dosificació dels àrids es recomana límits inferiors al 3% 

en la quantitat de ciment; el 5% en el total de l'àrid; el 8% en la proporció dels diferents 

mides d'àrid a barrejar, i el 5% en la relació d'aigua a ciment.  

Per a la posada en obra de formigó, en el plec de condicions facultatives de la obra es 

fixaran les toleràncies admissibles de la consistència, recomanant-se fixar-se límits inferiors 

a 40 mm de la lectura del docilímetre. 

Segons si el formigonat es fa en temps fred o calorós, caldrà mantenir el formigó per sobre 

els cero graus centígrads durant el curat del formigó i primer enduriment. Es suspendrà el 

formigonat per temperatures inferiors a dos graus i superiors a quaranta. 

Per poder realitzar el desencoframent, caldrà que el formigó tingui una resistència superior 

al triple de la càrrega de treball produïda per aquesta operació. Els temps fins a realitzar el 

desencoframent pot fixar-se per mitjà de provetes d’assaig o per la fórmula següent: 

𝑛𝑛 = 8 + 400
𝑇𝑇+2

�𝑃𝑃
𝐶𝐶
�
2

    (eq. A.5) 

On n representa el nombre de dies, T la temperatura mitja en graus centígrads, P el pes 

mort de la construcció i C la càrrega i sobrecàrrega total. 

El formigó s’ha de sotmetre a les proves pertinents, i s’estableix que passats 28 dies en 

formigó Portland, les mitges d’aquestes provetes si donessin càrregues inferiors a les 

previstes per aquella data en més d’un 28%, podrà ser rebutjada la part de l’obra 

corresponent.  

Figura A.3 Ancoratge per patilla 
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Si la temperatura mitjana (o la mitjana aritmètica de les màximes i mínimes de tots aquests 

dies) és inferior a divuit graus, es considerarà prorrogat el termini en proporció inversa 

d'aquesta temperatura mitjana. 

   𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑 = 28 × 18
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑚𝑚𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑇𝑇𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑎𝑎

   (eq. A.6) 

Per a les proves de l’obra, s’aplicaran sobrecàrregues, lo més aproximades possible a les 

del càlcul. Els efectes dinàmics, podran substituir-se per la sobrecàrrega estàtica equivalent.  

Sota les sobrecàrregues de prova aplicades durant vint hores en obres importants o 

delicades, o durant sis hores com a mínim en petites obres, tots els elements han de resistir, 

sense presentar defectes, i sent com a màxim la fletxa permanent la meitat de l’elàstica 

calculada. Després de la retirada de la sobrecàrrega, la deformació permanent no serà 

superior al terç de la deformació total, en cas contrari caldrà repetir la proba no superant un 

cinquè de l’elàstica. 

En obres de gran importància, es recomana fer la mitja de les fletxes i deformacions en el 

major nombre possible de punts durant tot el període de càrrega, prova i descàrrega, així 

com durant els primers mesos de treball, i prendre les temperatures i graus higroscòpics de 

l'ambient per obtenir el major nombre possible de dades respecte al comportament i 

deformacions de l'obra. 

L’obra ha de presentar una sèrie de documents especificats en el capítol 6.  

Per qualsevol obra de formigó en massa o armat caldrà redactar prèviament un Projecte, 

format per: Memòria, Plànols, Plec de condicions i pressupost.  

La Memòria ha de contenir una descripció general de l'obra, el criteri que ha servit a la seva 

concepció, les hipòtesis de càlcul i sobrecàrregues considerades, els coeficients de 

seguretat i tensions màximes acceptades, les reaccions sobre els fonaments, i els 

raonaments justificatius de les dimensions i armadures dels diversos elements, amb 

subjecció a la present Instrucció a les teories de la Resistència de materials i estabilitat de 

les construccions.  

En els Plànols i documents complementaris, es representaran les diferents parts de què 

consta la construcció, de manera que quedin clarament definides les formes i dimensions, 

tant dels elements del formigó com de les seves armadures, si n'hi ha, i la disposició de les 

mateixes.  
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En el Plec de condicions facultatives, s'indicaran concretament les característiques del 

formigó i de les armadures, les sobrecàrregues de prova i totes les condicions necessàries, 

a més de les assenyalades en aquesta Instrucció. 

El Pressupost ha de formular-se a base de la cubicació de les diferents parts de l'obra i 

quadre de preus unitari (es recomana valorar per separat el volum del formigó, la superfície 

l'encofrat, el volum envoltant de la cambra i el pes de l'armadura, al que es tindran en 

compte les toleràncies admeses i els empalmaments i lligams). 

Aquests quatre documents esmentats, seran indispensables per tot projecte que s'hagi de 

seguir tramitació oficial. Sempre serà indispensable la representació clara dels plànols i 

càlculs justificatius, documents que hauran de ser signats per un facultatiu legalment 

autoritzat a Espanya. 

Per les bases de càlcul, es comprovarà l’estabilitat i resistència partint de les següents 

hipòtesis: 

- El formigó és un material homogeni, isòtrop i elàstic (aplicable la Llei de Hooke 

generalitzada) i pateix deformacions permanents. Les armadures es deformen amb el 

formigó per adherència. 

- Seran admeses les comprovacions experimentals si es garanteix que es faran sobre 

materials elàstics o amb condicions plàstic-elàstiques anàlogues a les dels materials. 

- Les condicions que no aportin una variació superior al deu per cent en els resultats finals, 

ni un vint per cent en el conjunt, podran ser desestimades.  

Pels mètodes de càlcul on intervingui el coeficient d’equivalència s’adopten les lleis 

experimentals: 

𝑇𝑇 = 2000
𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

  𝑇𝑇  𝑇𝑇 = 2315
𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

     (eq. A.7 i eq. A.8) 

Segons si es proveta cilíndrica o cúbica (relació mòduls d’elasticitat acer i formigó). 

Fixada la qualitat del formigó per la seva resistència màxima R, Els valor del coeficient r 

d’equivalència: 

Resistència en proveta cilíndrica 
als 28 dies 

Resistència en proveta 
cúbica 

Coeficient d’equivalència 

200 Kg/cm2 250 Kg/cm2 10 

160 200 12 

120 150 15 

Taula A.3 Resistència i coeficient d’equivalència 
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Pel coeficient de Poisson s’indica un valor de 1/7, però l’autor del projecte justificarà el valor 

més aproximat en cada cas. 

El valor del mòdul d’elasticitat pels càlculs hiperestàtics es pot obtenir a partir de la fórmula: 

    𝐸𝐸 = 864𝑅𝑅𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐 = 1100𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐      (eq. A.9) 

El coeficient de dilatació tèrmica es fixa en deu milionèsimes per al conjunt de formigó i 

armadures, excepte per a aquells estudis no preceptius en què es considerin per separat i 

s'estudiïn els efectes de la desigual dilatació, justificant els valors adoptats. 

Quan no hi hagin més variacions tèrmiques que les degudes a l’ambient:  

  𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇𝑉𝑉𝑉𝑉𝑇𝑇ó 𝑡𝑡è𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑇𝑇𝑛𝑛 𝑔𝑔𝑇𝑇𝑉𝑉𝑔𝑔𝑑𝑑 = ±�20−�𝑇𝑇𝑑𝑑𝑒𝑒𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑛𝑛 𝑉𝑉𝑇𝑇�  (eq. A.10) 

Amb toleràncies de ± 5ᵒ per simplificar els càlculs.  

Pels coeficients de seguretat, com a norma general, l'estat de tensió en qualsevol punt serà 

tal que el quocient de les càrregues exteriors o causes dels esforços per les característiques 

resistents del material pugui triplicar sense sobrepassar les condicions de trencament del 

formigó i duplicar sense sobrepassar el límit elàstic de l'acer. Podran reduir-se aquests 

coeficients si es tenen en compte altres factors. 

Si la càrrega de ruptura és superior a 225 Kg/cm2, aquesta càrrega es considerarà rebaixada 

per l’aplicació dels coeficients de seguretat en la meitat del seu excés sobre els 225 Kg.   

Per tensions alteratives o repetides que hagin de suportar més de 300.00 repeticions, es 

rebaixarà al 60%. 

Les càrregues de resistències intrínseques a tracció simple o tallant, seran: 

𝑡𝑡 = 1
2
√𝑅𝑅2𝑉𝑉𝑇𝑇𝑐𝑐3       (eq. A.11) 

No es tindran en compte les resistències a tracció del formigó, generalment. 

 

 

 

Resistència a compressió en Kg/cm2 (proveta cilíndrica) 120 160 200 

Tensió admissible 40 53 66 

Resistència a tracció i tallant 12 15 17 

Tensió admissible 4 5 5,5 

Taula A.4 Resistències i tensions admissibles 
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Pel coeficient de seguretat, no es prendrà valors superiors al 80% de la seva tensió de 

ruptura, ni 21,5 vegades la de ruptura del formigó a compressió en proveta cilíndrica i 17 en 

cúbica.  

La tensió admissible a esforç tallant de l'armadura, es prendrà igual al 80% de la càrrega de 

trencament, a tracció, i en armadures rígides s'acceptaran els límits i condicions que imposa 

la Instrucció d'estructures metàl·liques, mentre hagin de treballar fora del formigó. 

Les sustentacions en el projecte, es calcularan de manera que es compleixin les condicions 

previstes per l’estructura i tenint en compte les deformacions del terreny.  

En l’article 35, es marca les condicions que es poden admetre per l’estudi de sistemes plans 

de peces prismàtiques: 

a. Partir de la hipòtesis de la deformació plana, considerant per separat esforços 

longitudinals i transversals. 

b. Considerar que les compressions siguin paral·leles a la cara comprimida i que les 

traccions es concentrin en les armadures sense tenir en compte la zona estesa del 

formigó. 

c. Prescindir de les tensions normals a l’eix de la peça. 

d. Considerar només les tensions d’esforç tallant paral·leles al pla de simetria. 

e. Es poden considerar que les seccions planes i normals a l'eix es mantenen també 

planes i normals a ell després de la deformació. 

f. Pels càlculs hiperestàtics de les deformacions, poden considerar-se els moments 

d’inèrcia de les seccions completes amb les seves armadures.  

Per les peces sotmeses a flexió simple, per determinar la fibra neutra:  

𝐴𝐴𝑑𝑑 + 𝑇𝑇 ∝′ (𝑥𝑥 − 𝑉𝑉′) = 𝑇𝑇 ∝ (𝑉𝑉 − 𝑥𝑥)   (eq. A.12) 

 

 

 

 

 

 

A = àrea del formigó comprimit.  

d = distància del seu c.d.g a la fibra neutra 

∝′= àrea de l’armadura de compressió 

α = àrea d l’armadura de tensió 

r = coeficient d’equivalència 

 Figura A.4 Fibra neutra a flexió simple 
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Pel treball màxim del formigó i de les armadures es tenen les següents expressions: 

𝐻𝐻 =  𝑀𝑀𝑀𝑀
𝐼𝐼
𝐴𝐴 =  𝑀𝑀(𝑐𝑐−𝑀𝑀)𝑇𝑇

𝐼𝐼
𝐴𝐴′ =  𝑀𝑀(𝑀𝑀−𝑎𝑎)𝑇𝑇

𝐼𝐼
   (eq. A.13) 

H= Càrrega màxima produïda en el formigó 

A’= càrrega de l’armadura a compressió 

A= càrrega de l’armadura de tensió 

M=moment flector 

I= moment d’inèrcia de la secció (estimant el formigó compres i les armadures) 

Per a la flexió composta serveixen les mateixes formules anteriors, però amb la diferència 

que la fibra neutra queda fixa, en posició, respecte la resultant de la força que produeix la 

flexió composta per la compressió excèntrica, mitjançant l’expressió: 

     𝑏𝑏 = 𝐼𝐼
𝑚𝑚

      (eq. A.14) 

Sent I el moment d’inèrcia de la secció respecte a la fibra neutra, i m el moment estàtic 

respecte la fibra. 

 

 

 

 

 

 

Com a simplificació es pot considerar la secció completa, incloent-hi la part del formigó a 

tracció ( 𝐹𝐹
𝑆𝑆

± 𝑀𝑀𝑣𝑣
𝐼𝐼

)  sempre que la màxima càrrega a tracció resultant no superi la quarta part 

de la màxima a compressió. 

S’armarà transversalment amb estreps si la tensió de l’esforç tallants sobrepassa la màxima 

admissible en el formigó.  

Figura A.5 Fibra neutra a flexió composta 
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Es recomana que la separació entre armadures transversals sigui menor a la meitat del 

cantell.  

L’armadura longitudinal que formi el cap de tracció de la peça, serà en qualsevol punt igual o 

superiora la secció total dels estreps continguts en una longitud de peça igual al braç 

mecànic. 

∝≥ ∝𝑐𝑐𝐵𝐵
𝑠𝑠

  (α i és  la secció total dels estreps amb separació s). (eq. A.15) 

 

 

 

 

Per peces de gran altura:  

𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ó 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑇𝑇𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑇𝑇𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑠𝑠
𝑠𝑠𝑐𝑐𝑇𝑇𝑎𝑎𝑇𝑇𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐ó 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑀𝑀𝑐𝑐𝑠𝑠

= 𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ó 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠à𝑇𝑇𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑑𝑑′𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐𝑇𝑇𝑐𝑐𝑇𝑇𝑠𝑠
𝑠𝑠𝑐𝑐𝑇𝑇𝑎𝑎𝑇𝑇𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐ó 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑀𝑀𝑙𝑙𝑠𝑠

  (eq. A.16) 

Els forjats  que treballin a flexió, tindran un espessor superior a 1/35 de la llum. 

Quan no s'estudiï elàsticament el repartiment de les càrregues concentrades, es poden 

considerar aquestes uniformement repartides, als efectes de la flexió principal o longitudinal 

en un ample igual al major dels límits següents: 

a. L’amplada de la zona de recolzament de la càrrega més l’espessor del forjat, més el 

doble de l’espessor del paviment, si hi ha. 

b. Dos terços de la llum. 

c. L’amplada del repartiment es limitarà a lo necessari per no solapar les zones 

repartides en dos càrregues aïllades simultànies.  

∝′= {0,1 + 0,1(1− (𝑉𝑉 + 2𝑇𝑇 + 𝑑𝑑)} ∝   (eq. A.17) 

 

 

 

 

Figura A.6 Separació entre armadures 

Figura A.7 Zona de recolzament 
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I la separació entre armadures no serà superior al triple de l’espessor del forjat. 

Referent als pilars, s’especifica el següent: 

Pilars o columnes de formigó armat: 

𝑞𝑞𝑔𝑔𝑉𝑉𝑛𝑛𝑡𝑡í𝑉𝑉 𝑡𝑡𝑇𝑇ò𝑇𝑇𝑇𝑇𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑇𝑇à𝑥𝑥𝑇𝑇𝑇𝑇𝑉𝑉 =  𝑐𝑐à𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑇𝑇𝑐𝑐𝑎𝑎𝑇𝑇𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑇𝑇𝑚𝑚𝑐𝑐𝑎𝑎ó 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐾𝐾𝑎𝑎/𝑐𝑐𝑚𝑚2

4000
 (eq. A.18) 

𝑞𝑞𝑔𝑔𝑉𝑉𝑛𝑛𝑡𝑡𝑇𝑇𝑉𝑉 𝑇𝑇í𝑛𝑛𝑇𝑇𝑇𝑇𝑉𝑉 =  1
10

× 𝐿𝐿𝑙𝑙𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑇𝑇𝑐𝑐ç𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑚𝑚𝑇𝑇𝑐𝑐𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐ó 𝑚𝑚í𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑎𝑎

= 0,008  (eq. A.19) 

L’armadura transversal, abraçarà las longitudinals seguint els límits: 

a) La separació s entre estreps no serà superior a dotze vegades el diàmetre de les 

armadures principals ni superior al costat mínim de la peça.  

b) La secció de cada armadura transversal no serà inferior al setzè de la secció de les 

armadures longitudinals de cada cantonada. 

c) Amb separacions menors de dotze vegades el diàmetre de les armadures 

longitudinals, la secció de les armadures transversals podrà disminuir 

proporcionalment. 

d) En una secció longitudinal qualsevol, la quantia de les armadures transversals no 

serà inferior al dos per mil de la secció de formigó.  

e) Pot disminuir aquesta quantia si la secció de la peça fos superior a la necessària.  

f) Aquestes dades podran variar després de fer l’estudi de vinclament. 

La secció h d formigó, quan no es té en compte l’efecte de vinclament serà: 

     (ℎ + 𝑇𝑇 ∝)𝐻𝐻 = 𝑃𝑃    (eq. A.20) 

Sent P càrrega sobre el pilar, H la càrrega unitària admissible den el formigó l’àrea del qual 

es h i α l’àrea de les barres longitudinals, r el coeficient d’equivalència. 

Si l’esveltesa geomètrica d’un pilar sobrepassa el valor de 15, caldrà tenir en compte el 

vinclament amb l’expressió:  

𝑃𝑃′ = 10𝐸𝐸𝐼𝐼
𝑐𝑐2

     (eq. A.21) 

On I és el moment mínim d’inèrcia de la secció, l l’altura del pilar i E el coeficient d’elasticitat 

mitja del formigó.  
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En els pòrtics múltiples, es podran introduir una sèrie de simplificacions, com no tenir en 

compte els efectes de retracció ni variació tèrmica. Considerar la flexió en bigues 

imperfectament encastades com 𝑇𝑇𝑐𝑐
2

10
 i per les perfectament encastades 𝑇𝑇𝑐𝑐

2

8
. 

L’ús de plaques rectangulars porta al problema elàstic que implica que cal disposar 

d’armadura en els dos sentits de la placa, amb inversió.  

 

 

 

 

 

Per càrrega uniformement repartida, es poden calcular els moments segons: 

 

 

 

 

 

 

En els vèrtex el moment és 0. 

La inversió de les barres es farà a una distancia del centre de valor 0,26𝑎𝑎2

𝑐𝑐
 𝑇𝑇 0,26𝑐𝑐2

𝑎𝑎
 

respectivament. 

Si la placa està recolzada en tot el seu contorn, els moments màxims poden calcular-se per 

la fracció 0,16 𝑎𝑎2𝑐𝑐2

(𝑎𝑎2+𝑐𝑐2)2 i multiplicar per 𝑉𝑉2 + 1
7
𝑏𝑏2 en un sentit i per 𝑏𝑏2 + 1

7
𝑉𝑉2 en l’altre. 

Per les plaques continues sense bigues es poden assimilar a bigues continues o pòrtics 

múltiples 

 

Figura A.8 Placa rectangular 

Figura A.9 Formules de moments flectors sobre una placa de formigó armat 
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La separació entre armadures no passarà de tres vegades el cantell. Aquestes plaques 

podran calcular-se per altres mètodes.  

Per les càrregues concentrades sobre massissos, es pot admetre que si la càrrega només 

actua en una faixa central de la superfície, la pressió admissible serà: 

    𝑃𝑃 = 𝐻𝐻�𝐴𝐴
𝑎𝑎

3
≤ 𝑉𝑉à𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑔𝑔𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔𝑇𝑇𝑉𝑉   (eq. A.22) 

En canvi, si actua només sobre el centre: 

    𝑃𝑃 = 𝐻𝐻�𝐴𝐴2

𝑎𝑎2
3

≤ 𝑉𝑉à𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑔𝑔𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑔𝑔𝑒𝑒𝑡𝑡𝑔𝑔𝑇𝑇𝑉𝑉   (eq. A.23) 

.  

 

 

 

 

Es pot prescindir de la comprovació a esforç tallant si: 

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑡𝑡𝑔𝑔𝑇𝑇𝑉𝑉 ≥ 1
2

× 𝑣𝑣𝑔𝑔𝑇𝑇𝑐𝑐𝑒𝑒 ≥ � 2×𝑐𝑐à𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑠𝑠𝑙𝑙𝑇𝑇𝑙𝑙𝑇𝑇𝑐𝑐
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐ó 𝑎𝑎𝑑𝑑𝑚𝑚𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐ó

 (eq. A.24) 

 

 

Figura A.10 Plaques continues sense bigues, sobre suports aïllats 

Figura A.11 Carregues concentrades sobre un massís 
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Les càrregues transmeses al terreny podran considerar-se uniformement distribuïdes, 

sempre que el vol total, u, sigui inferior al valor:  

     𝑔𝑔 = �4𝐸𝐸𝐼𝐼
𝐶𝐶 𝑎𝑎

     (eq. A.25) 

On a es l’amplada normal a la figura A.11, E el coeficient d’elasticitat, I el moment d’inèrcia 

de la sabata en la seva secció transversal mitja i C és la constant de física del terreny 

definida per la relació entre la pressió unitària i la deformació deguda a aquesta pressió.  

 

 

 

 

 

En l’annex de la instrucció es troben explicats als mètodes d’assaig dels àrids, la 

determinació de l’argila i la matèria orgànica i la determinació de la compacitat de l’àrid. 

També s’especifica la preparació i conservació de les provetes de formigó, els assajos de 

ductilitat, d’absorció, desgast, de tracció de les armadures i de doblegat.   

Figura A.12 Sabata en tronc de piràmide 
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B.  Plànols dels edificis de l’ETSAB 

L’ETSAB, com ja s’ha comentat en la memòria d’aquest projecte, es divideix en tres edificis 

nomenats AR, A, C, a més d’una Biblioteca.  

De la pròpia web de l’escola, s’han pogut obtenir els plànols dels tres edificis de l’ETSAB, 

corresponents a cadascuna de les plantes de cada edifici amb la seva distribució segons el 

tipus d’espai i acompanyats d’una llegenda per identificar cadascun. L’autor és la Universitat 

Politècnica de Catalunya. 

Llegenda:  

 

 

 

 

B.1. Edifici AR 

Escala 1/300  

  

Figura B.1 Edifici AR - planta 0 
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B.2. Edifici A i C 

 Escala 1/300  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala 1/700 

Figura B.2 Edifici C – Planta S2 

 

Figura B.3 Edifici AC – Planta S1 
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Escala 1/700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala 1/550 

  

 

Figura B.4 Edifici AC – Planta 0 

Figura B.5 Edifici A – Planta 1  
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Escala 1/250 

Escala 1/250 

 

Escala 1/250 

  

Figura B.6 Edifici A – Planta 2 

Figura B.7 Edifici A – Planta 3 

Figura B.8 Edifici A – Planta 4 
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Escala 1/250 

 

Escala 1/250 

 

Escala 1/250 

 

 

Figura B.9 Edifici A – Planta 5 

Figura B.10 Edifici A – Planta 7 

Figura B.11 Edifici A – Planta 7 

 
 



Pàg. 24   Annexos 

C. Evolució mètodes de càlcul d’estructures durant 
el s. XX 

Els mètodes en el disseny estructural han evolucionat de manera significant durant el segle 

XX. Els mètodes de principis de segle, que van coexistir durant un llarg temps amb mètodes 

gràfics anteriors, van donar pas a sistemes iteratius de resolució d’equacions. Aquests van 

evolucionar amb l’aparició dels primers ordinadors, i en la mesura que la capacitat de càlcul, 

memòria i rapidesa d’aquests ha anat augmentant, també ho ha fet el grau de sofisticació i 

complexitat dels mètodes emprats. 

Existeixen tres mètodes significatius que exemplifiquen l’evolució dels mètodes 

d’estructures: els mètodes gràfics, el mètode de Cross i el mètode dels elements finits. 

C.1. Mètodes gràfics 

Era el mètode més usual a principis de segle per al càlcul d’elements estructurals, i es 

resolia amb l’ús d’escaires, cartabons i altres elements gràfics. Entre aquests mètodes es 

troben: 

• Mètode de Cremona: utilitzat per trobar els esforços en un sistema triangular. Basat 

en la combinació de forces exteriors i reaccions amb els esforços de les barres, en 

un diagrama format per triangles i que es refereix a tota la estructura.  

• Mètode de Ritter (1860): Pot determinar aïlladament l’esforç d’una barra sense 

esbrinar la resta.  

• Mètode de Cullman: consisteix a fer un tall que afecti tres barres i equilibrar la 

resultant de les forces exteriors que actuen sobre la part fixada amb les tensions de 

les tres barres les direccions de les quals són conegudes. 

 

 

 

 

Figura C.1 Diagrames d’esforços fets gràficament [7] 
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C.2. Mètode de Cross 

Està basat en el mètode de l’equilibri i el seu càlcul és senzill. Quan més translacional és 

l’estructura, més es complica el mètode. És un mètode d’aproximacions successives i per 

tant es pot escollir l’exactitud. El mètode, tal com el va il·lustrar Pey Cuñat (1954), consisteix, 

a desenvolupar l’evolució de l’estructura en quatre etapes fins arribar a l’estructura real: 

- Etapa I (nusos sense girs): l’estructura no és deformable. Les barres estan completament 

encastades pels seus extrems en els nusos i aquests ni giren ni es desplacen. Apareixen 

parells d’encastament perfecte.  

- Etapa II (nusos giratoris però no desplaçables): es desfà la rigidesa i es permet el gir als 

nusos.  

- Etapa III (nusos desplaçables però no giratoris): els nusos es consideren desplaçables 

però rígids; sense cap gir.  

- Etapa IV (nusos giratoris desplaçats): s’admet que l’estructura s’ha desplaçat i ha girat. Si 

l’estructura no és desplaçable, només cal les etapes I i II; en cas de ser desplaçable calen 

també les etapes III i IV. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura C.2 Diagrama de Cross d’un pòrtic [7] Figura C.3 Etapes del mètode de Cross 
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C.3. Mètode dels elements finits 

És un dels mètodes que va aparèixer gràcies a l’ús de la informàtica per a la resolució del 

problema elàstic.  

Aquest mètode consisteix a substituir el medi continu per un conjunt d’elements que estaran 

relacionats entre si pels nodes. Tenen dimensions finites i el seu nombre també ho és. La 

resolució del model es reduirà a la resolució d’un sistema finit d’equacions d’equilibri nodal 

abordable numèricament.  
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D. Exemple del mètode de Cross 
En aquest apartat es decideix fer l’estudi d’una de les jàsseres dels pòrtics (9-10-11-12), (13-

14-15-16), (17-18-19-20), etc. totes equivalents, i que conformen el Cos I.  

La figura D.1 mostra la situació en planta dels pòrtics del Cos I. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arquitecte fa el càlcul d’una jàssera de formigó armat, corresponent a un dels pòrtics 

esmentats anteriorment, i es calculen les dimensions d’aquesta, que serà equivalent per tot 

el pòrtic d’un mateix pis però que variarà les mides en funció de la planta en la que es trobin: 

soterranis, planta baixa, 1ª planta, 2ª planta i fins a la 6ª, on aquesta última correspon al 

terrat. 

  

Figura D.1 Planta Cos I 
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Es tracta d’una estructura simètrica respecte l’eix vertical situat a la meitat de la jàssera, a 

més de ser-ho de càrregues respecte el mateix eix, perquè no es consideren les càrregues 

de vent, i només és tenen en compte les càrregues verticals.  

A la memòria de càlcul, s’indica que s’estudia la combinació que suposi més càrrega per a 

dimensionar i determinada per metre lineal (m.l): 

Pes propi = 1,30 Tones 

Sobrecàrrega = 1,30 Tones 

Per tant, s’obté un total de 2,60 T·m, que l’arquitecte majora a 3 T·m. 
La figura D.2 és la representació de la jàssera carregada, feta amb el programa Estruwin, i 

anomenant els quatre nusos, de l’A al D. 

 
 
 
 
 
 

 

  

L’ordre i procediment de càlcul que es duu a terme ve detallat a continuació: 

1. Es calculen els moments d’encastament perfecte per a cada barra i el moment 

màxim:      

MEP: |𝑀𝑀| = 𝑞𝑞×𝑐𝑐2

12
    (eq. D.1) 

Mmax= |𝑀𝑀| = 𝑞𝑞×𝑐𝑐2

8
    (eq. D.2) 

2. Es calculen les rigideses segons la fórmula:       

𝐾𝐾7 = 4𝐸𝐸𝐼𝐼
𝐿𝐿

   (eq. D.3) 

3. Es calculen els coeficients de repartiment, diferenciant entre la part dreta del nus i 

l’esquerre: 

𝑇𝑇𝑐𝑐𝑠𝑠𝑞𝑞 = 𝐾𝐾𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑏𝑏𝑏𝑏𝑒𝑒

∑𝐾𝐾𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑒𝑒
   (eq. D.4) 

7 7 3,5 

3 Tn/m 3 Tn/m 3 Tn/m 

Figura D.2 Jàssera amb la càrrega aplicada 

A B C D 
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𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐾𝐾𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑒𝑒𝑡𝑡𝑏𝑏
∑𝐾𝐾𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑐𝑐 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑒𝑒

   (eq. D.5) 

Les taules següents mostren els resultats una vegada fet els càlculs anteriors per la jàssera: 

 
 
 
 
 
 
 

Taula D.1 Taula resum de resultats 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Posterior als càlculs, és duu a terme una simplificació, ja que es tracta d’una jàssera 

simètrica en l’eix vertical, com s’ha comentat abans, i fer aquesta simplificació facilita els 

càlculs en el Cross.  

 Moment d’encastament perfecte Moment màxim Rigideses 

M7 
−3 × 72

12
= 12,2 𝑇𝑇 · 𝑇𝑇 

−3 × 72

8
= 18,4 𝑇𝑇 · 𝑇𝑇 𝐾𝐾7 =

4𝐸𝐸𝐸𝐸
7

 

M3,5 
−3 × 3,52

12
= 3,1 𝑇𝑇 · 𝑇𝑇 

−3 × 3,5
8

= 18,4 𝑇𝑇 · 𝑇𝑇 𝐾𝐾3,5 =
4𝐸𝐸𝐸𝐸
3,5

 

nus Coeficients de repartiment 

A 
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑠𝑠𝑞𝑞 = 0 

𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐 = 1 

B 

𝑇𝑇𝑐𝑐𝑠𝑠𝑞𝑞 =
𝐾𝐾7

𝐾𝐾7 + 𝐾𝐾3,5
= 0,33 

𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐 =
𝐾𝐾3,5

𝐾𝐾7 + 𝐾𝐾3,5
= 0,66 

C 

𝑇𝑇𝑐𝑐𝑠𝑠𝑞𝑞 =
𝐾𝐾3,5

𝐾𝐾7 + 𝐾𝐾3,5
= 0,66 

𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐 =
𝐾𝐾7

𝐾𝐾7 + 𝐾𝐾3,5
= 0,33 

D 
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑠𝑠𝑞𝑞 = 0 

𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐 = 1 

Taula D.2 Taula resum de resultats 
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La figura D.2 mostra els casos en els que seria possible fer simplificacions. La utilitzada en 

aquest cas és la corresponent a la simplificació de la rigidesa per barra simètrica, senyalada 

en la figura en color blau, i el valor de la K es calcula com : 

     𝐾𝐾𝑠𝑠 = 2𝐸𝐸𝐼𝐼
𝐿𝐿

     (eq. D.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’hora de realitzar el Cross, s’utilitzarà coeficients de 0,5, i fer el càlcul del Cross per la 

meitat de la jàssera. En la figura D.5 es podrà observar aquesta simplificació i el Cross dut a 

terme.  

Secció 
Per fer el càlcul de les mides de la secció, s’utilitza una fórmula, obtinguda a un promptuari 

de càlcul que no ve especificat a la memòria de càlcul. Aquest procediment d’obtenció de les 

mides de la jàssera no està gaire explicat a la memòria de càlcul i, per tant, es fan certes 

suposicions del que l’arquitecte duu a terme.  

A la memòria de càlcul, en el càlcul dels pilars, es fa referència al tipus de formigó que s’ha 

d’utilitzar en el projecte, entre 180 a 200 kg/cm2. Així, es suposa que en aquesta part de 

càlcul de les seccions de les jàsseres, la càrrega admissible de l’acer, σe és de 1200 kg/cm2, 

i el valor de la càrrega admissible del formigó, σb de 60 kg/cm2, valors a partir dels quals 

Figura D.3 Simplificacions de la rigidesa 
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s’entra a la taula, corresponent a la figura D.4, obtenint el valor del coeficient a, que apareix 

a la memòria amb un valor de 0,301. 

Cal també fixar un dels valors de la secció de la jàssera, guiant-se més o menys per la taula 

de la figura D.4, d’una forma aproximada.  

Tenint en compte la sobrecàrrega i el pes propi, es determina l’altura que hauria de tenir la 

biga. Si aquesta resulta notablement menor que la que s’havia fixat anteriorment, es torna a 

fer el càlcul fins aconseguir una major aproximació, però sempre per excés. Així, es fixa 

b=28 mm i el valor de h s’obté a partir de la fórmula que apareix al promptuari nomenat 

abans, corresponent a la figura D.4. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fixat el valor de b, i obtinguts els valors d’a a partir de la taula i del moment M, calculat 

anteriorment amb el mètode de Cross, ja es pot trobar el valor de h amb la fórmula 

corresponent a la eq. D.7: 

ℎ = 0,301�1177000
28

= 0,301√42000 = 0,301 × 205 = 0,60  (eq. D.7) 

Finalment, es determina una secció de 28x60, però que per cada pis anirà variant aquest 

valor en funció de cadascun dels pisos, ja que contra més càrrega hagi de suportar el cantell 

haurà de ser major.  

La figura D.5 correspon a l’exemple del mètode de Cross descrit, i es veu procés de càlcul 

explicat anteriorment. També apareixen els valors dels cantells determinats per a cada pis i, 

la figura D.6 mostra la representació gràfica.  

Figura D.4 Taula pel càlcul de la secció h [3] 
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Figura D.5 Memòria de càlcul, estudi de la jàssera [1] 

Cross simètric 
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Figura D.6 Pòrtic dimensionat [1] 
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COMPROVACIÓ 

S’utilitzaran dos mètodes per fer la comprovació dels resultats, detallats a continuació.  

1. Realitzant el Cross sense la simplificació que fa Bona, és a dir, utilitzant els 

coeficients de repartiment de 0,33 i 0,66 i realitzant els càlculs per a tota la barra, i no 

només per la meitat. 

2. Utilitzant el programa de càlcul matricial d’estructura de barres Estruwin. 

 

1. Cross sense simplificacions 
Per duu a terme la comprovació, inicialment s’utilitzen els moment d’encastament perfecte 

calculats anteriorment, però usant més decimals que els que utilitza Bona en el seu Cross 

simplificat, sent aquests valors de 12,25 i 3,0625 T·m. D’aquesta manera els valors finals 

variaran respecte els de l’arquitecte quant a decimals.  

La figura D.7 mostra el mètode de Cross amb els moments d’encastament perfecte 

diferenciats en color blau, i els resultats dels moments en un quadre blau, a la part superior.  

Si es realitzés el Cross, sense simplificacions i amb els moments d’encastament perfecte 

que usa Bona, el resultat, amb dos decimals, dels moments en cada nus seria:  

Nus A= 0, nus B= 11,66/-11,66, nus C=11,82/-11,82, nus D= 0. 

Per a que les comparacions entre els resultats obtinguts en funció de si hi ha simplificació o 

si s’utilitzen més o menys decimals sigui més visual, es realitza una taula comparativa, la 

taula D.3, que mostra els moments en cada nus, segons si els resultats són obtinguts amb el 

mètode de Cross simplificat, si es fa sense simplificar el mètode de Cross (fent el càlcul per 

a tota la jàssera i amb els coeficients de rigidesa corresponents) i amb un decimal pels 

moments d’encastament perfecte o si no fa simplificació en el mètode però utilitza més d’un 

decimal.  
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+1,007 
-1,007 

+2,552 
-2,552 

+12,25 
-12,25 

 

-1,204 
+0,503 
-2,013 
+1,276 
-5,014 
+6,125 
+12,25 

-2,409 
+3,110 
-4,027 

+4,764 
-10,208 
-3,0625 

 

+6,220 
-2,013 
+9,528 
-5,0104 
+3,0625 
 
 

+3,110 
-7,316 

+4,764 
-12,25 

-1,555 
+1,555 
-14,632 
+2,382 
+12,25 
 
 

0 1 0,33 0,67 0,67 0,33 1 0 

-11,692 -11,833 0 0 

Figura D.7 Mètode de Cross 

A B C D 

11,833 11,692 
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 Cross simplificat Cross amb MEP amb 1 
decimal 

Cross amb MEP amb més 
d’un decimal 

MEP 12,2 i 3,1 12,2 i 3,1 12,25 i 3,0625 
Nus A 0 0 0 
Nus B 11,77/-11,77 11,66/-11,66 11,692/-11,692 
Nus C - 11,82/-11,82 11,833/-11,833 

Nus D - 0 0 

Taula D.3 Comparativa de variants del Cross 

Comparant els valors que s’obtenen amb el Cross simplificat, que és el usat en la memòria i 

les altres dos alternatives, es veu que la diferencia entre ells no es gaire notable, i, a efectes 

pràctics, no tenen gaire importància perquè l’alternativa que s’usa és la que té un valor de 

moment més gran, és a dir, el valor del moment pel nus B de la primera columna de la taula 

és 11,77 i en els altres dos casos d’11,69 i 11,66, per tant, a l’hora de dimensionar es farà 

de manera més segura. 

 
2. Estruwin 

Aquest programa de càlcul permet obtenir el diagrama de moments flectors, d’esforços 

tallants i normals, a més de la deformada de la biga, visualitzant els valors numèrics dels 

màxims i mínims. 

Cal primer determinar la geometria de l’estructura, definint també les condicions de contorn 

(encastat en un extrem, en dos, lliure, etc.), definir les carregues i fer les combinacions 

pertinents a partir de les hipòtesis que siguin necessàries. En aquest cas, només hi ha una 

opció de càrrega i per tant es tracta d’un cas senzill en el que no cal fer cap combinació. 

Finalment es transfereixen les dades al mòdul de càlcul, el programa duu a terme el càlcul i 

s’obtenen els resultats que es mostren en les figures D.8 i D.9. 
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Figura D.8 Diagrama de moments flectors 

Figura D.9 Diagrama d’esforços tallants 
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E. Estructura i càlculs de l’ETSAB 
Tot l’edifici de l’ETSAB està fet de formigó armat, el que redueix els càlculs a una tipologia 

estructural. A l’hora de realitzar aquests càlculs, com ja s’ha comentat en la memòria 

d’aquest projecte, l’escola es divideix en cinc cossos i es realitzen els càlculs per separat del 

Cos I, Cos II i conjuntament del III i IV. Del cos V no apareix res en la memòria de càlcul 

obtinguda de l’Arxiu Històric.  

 

 

 

 

 

 

En aquest apartat s’estudiaran els cossos que apareixen resolts a la memòria de càlcul, el 

Cos I, II, III i IV, aquests dos últims conjuntament. Al final de la memòria, hi ha un estudi de 

les reaccions i dels pilars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

I
 

I I
 

V 

Figura E.1 Distribució en planta dels cossos 

Figura E.2 Vista en secció de l’edifici  
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E.1. COS I 

Per aquesta part de l’estructura, es diferencien dos mètodes resolutius segons les 

característiques de les bigues. El primer, és el corresponent al de les jàsseres amb tres 

trams i més de cinc recolzaments, segons apareix a la memòria de càlcul. L’altra, la 

corresponent a les jàsseres dels pòrtics (9-10-11-12), (13-14-15-16), (17-18-19-20), etc. 

càlcul que ja s’ha vist en l’apartat de l’exemple del mètode de Cross, i per tant, en aquest 

capítol s’explicarà el primer dels mètodes resolutius. 

E.1.1. Càlcul de les càrregues 

Primerament, es realitza el càlcul de les càrregues i pesos i sobrecàrrega, diferenciant entre 

els pisos ordinaris i el terrat, perquè els valors difereixen i, per tant, també ho fan els 

moments d’encastament.  

• CÀRREGUES I PESOS PROPIS 

 [Kg] 

12,5 jàsseres ceràmiques a 7 Kg 87,5 

30 lts formigó a 2400 72 

20 lts xapa a 2400 48 

TOTAL 207.50 Kg 

Taula E.1 Forjat ceràmic T.E.C.C.E tipus 15+2 

 
 PISOS ORDINARIS [kg] TERRAT [kg] 

Forjat 207.50 207.50 

Paviment 80  

Cel ras 20 20 

Pendents 10 cm  a 1800  180 

Aïllants 5 cm a 800  40 

Impermeabilitzant  50 

2 vares  90 

Varis 17.50 12.5 

Subtotal 325 600 

Sobrecàrrega 300 200 

TOTAL 625 Kg/m2 800 Kg/m2 

Taula E.2 Càrregues per metre quadrat 
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E.1.2. Resolució 

En la memòria de càlcul, apareix l’explicació següent, feta per l’arquitecte: 

“Los forjados se calculan continuos, con el extremo apoyado o empotrado para los casos 

más desfavorables teniendo en cuenta la alternancia de cargas, se empieza por los de 

menor tramos.” 

Així, duu a terme els càlculs pels de 3 trams i posteriorment, pels de més de 5 recolzaments. 

1) Tres trams 
El mètode de resolució que s’utilitza no és el corresponent al mètode de Cross, sinó que és 

a partir d’un promptuari que s’obtenen les expressions per calcular els moments en cada 

tram.  

• Procediment 
En primer lloc, es defineixen els valors de càrrega g i q, equivalents a pes propi i 

sobrecàrrega respectivament, i es realitzen els càlculs previs, que apareixen a continuació, 

per facilitar els posteriors.  

 

 

Amb els tres trams i la càrrega del pes propi i sobrecàrrega haurien d’haver 8 combinacions, 

però la figura E.3 mostra les úniques quatre combinacions de càrregues que es defineixen, i 

a partir de l’alternança de càrregues entre aquestes es troben els moments.  

 

 

 

 

 

 

 

 

g= 0,325 Tm, q= 0,300 Tm, l= 3,5 m, l2= 12,3 m2 

gl= 1,14, ql= 1,05    tot. 2,19 Tm2 

gl2= 4,05 Tm2, ql2= 3,70 Tm2    tot. 7,75 Tm2 

 

Figura E.3 Memòria de càlcul. Cos I, 3 trams [1] 
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Per entendre d’on surten els valors del moments que s’observen en la imatge anterior, cal 

anar al promptuari que s’utilitza, indicat a la bibliografia, i buscar la part de bigues continues 

amb tres trams iguals, i escollir les que tenen càrrega repartida uniformement en els trams, 

és a dir, les senyalades en la figura E.4.  

Per facilitar la comprensió dels resultats, al final d’aquest apartat hi ha la taula E.3 que 

resumeix els resultats que apareixen en la figura E.3. Cal entendre que quan utilitza a, b, c, 

d, fa referència a la imatge de la jàssera amb la combinació anomenada a, i així per les 

altres tres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per fer més clar quins han estat els valors que utilitza l’arquitecte, es destaquen en colors 

les expressions que utilitza en cada cas. En les figures E.5, E.6, E.7 i E.8 s’observen les 

expressions i els diagrames de moments i esforços tallants que indica el promptuari. 

  

Figura E.4 Casos de combinació de càrregues [2] 

Combinació a) 

Combinació b) 

Combinació c) 

Combinació d) 
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• COMBINACIÓ A 

  

Figura E.5 Càrrega continua en tots els trams [2]  

M1 M’ M’’ M1 M’ 

RA RB 
RA RB 

Llei de distribució de càrregues 

Llei d’esforços tallants 

Llei de moments flectors 
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• COMBINACIÓ B 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura E.6 Carrega continua en dos trams separats [2] 

Llei de distribució de càrregues 

Llei d’esforços tallants 

Llei de moments flectors 

M1 M’ M’’ M1 M’ 

RA RB RB RA 
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• COMBINACIÓ C 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura E.7 Carrega continua en un tram [2] 

M1 M’ M’’ M1 M’ 

RA RB RB RA 

Llei de distribució de càrregues 

Llei d’esforços tallants 

Llei de moments flectors 
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• COMBINACIÓ D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com s’ha comentat abans, per l’obtenció de cada moment i reacció utilitza combinacions 

diferents en cada cas, sense cap justificació de l’elecció de cadascuna, però que 

posteriorment amb la comprovació es veurà la validesa dels resultats. 

  

Figura E.8 Càrrega continua en dos trams continus [2] 

Llei de distribució de càrregues 

Llei d’esforços tallants 

Llei de moments flectors 

M1 M’ M’’ M1 M’ 

RA RB RB RA 
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M1 M’ M’’ RA RB 

a) -0,10 x 7,75= 0,775 a) 0,08 x 7,75= 0,62 a) 0,025 x 7,75= 0,19 a) 0,40 x 1,14= 0,45 a) 1,1 x 1,14= 1,25 

a) -0,10 x 4,05=0,405 a) 0,08 x 4,05= 0,32 a) 0,025 x 4,05= 0,10 b) 0,45 x 1,05= 0,47 d) 1,20 x 1,05= 1,25 

d) -0,117 x 3,70=0,435 b) 0,101 x 3,70= 0,37 b) -0,05 x 3,70= -0,18   

  -(-0,08)   

  a) 0,025 x 4,05= 0,10   

  c) 0,075 x 3,70= 0,28   

-0,840 +0,69 +0,38 0,92T 2,5T 

Taula E.3 Resultats dels moments i reaccions pels pisos 

En el terrat, no es tenen en compte càrregues alternades i per tant, nomes s’utilitza una 

expressió en cada cas per torbar els valors dels moments i les reaccions, però no sent la 

mateixa combinació en tots els trams: 

 

M1 M’ M’’ RA RB 

d) -0,117 x 10=0,17  b) 0,101 x 10= 1,00 c) 0,075 x 10=0,75 b) 0,45 x 28=1,25 d)1,20 x 28=3,35 

Taula E.4 Resultats dels moments i reaccions pel terrat 

 
Diagrames i armadures 
Quant a la part del càlcul de les armadures, aquesta no apareix especificada i és per això 

que s’ha de fer hipòtesis i suposicions de com s’ha arribat a aquests resultats.  

En el capítol de l’exemple del mètode de Cross, s’utilitza una taula a partir de la qual s’obté 

un coeficient a, necessari pel càlcul de l’alçada h segons la fórmula corresponent a la eq. 

E.1.  

En aquest cas, després dels diagrames de moments, apareix una taula, com la corresponent 

a la figura E.9 en la que a partir dels moments calculats en cada tram, s’obtenen els valors 

de les seccions inferior de les armadures Fe, i el número i quantitat de les mateixes, per a 

cada tram.  

 

 

 

Figura E.9 Elecció de les armadures 
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Per obtenir el valor de Fe,  la figura D.4 mostra una equació, la corresponent a la eq. E.1, 

mostrada a continuació: 

𝐹𝐹𝑐𝑐 = 𝑀𝑀
𝜁𝜁ℎ𝜎𝜎𝑒𝑒

      (eq. E.1) 

On ζ es troba a partir de la taula de la figura D.4, fixant els valors de les tensions 

admissibles, com en el cas del coeficient a. En cada tram de la jàssera, s’ha calculat un 

moment M, i a partir del mateix i amb el coeficient a obtingut anteriorment a les taules, es 

troba el valor de l’alçada h de la mateixa manera que en el capítol de l’exemple del mètode 

de Cross.  

Amb tot el calculat anteriorment, amb la eq. E.1 s’obté per cada tram el valor de la secció de 

les armadures inferiors Fe, i a partir d’aquest, es pot obtenir el valor del moment reduït, 

segons la fórmula que també apareix a la figura D.4: 

𝜇𝜇 = 𝐹𝐹𝑒𝑒
𝑐𝑐ℎ

      (eq. E.2) 

Finalment, entrant a la taula de la figura E.10, es pot determinar el número i secció 

d’armadures segons el valor de Fe. Aquest procés és una mica “lliure” mentre es compleixin 

les condicions inicials, és per això que poden haver més d’una possibilitat d’elecció 

d’armadures i disposició, a més de tenir en compte que és una taula del 2008 i actualment 

conté variacions.  

 

 

 

 

 

 

L’elecció i disposició d’armadures dels pisos ordinaris del Cos I, corresponent a la figura E.9, 

s’explica a continuació. El primer tram correspon a un valor de Fe de 4,10 cm2, i el número 

de barres i diàmetre que s’escull és de 4Φ12. El que es fa es buscar a la taula de la figura 

E.10 un valor immediatament superior al Fe calculat per tal de garantir l’estabilitat. En aquest 

Figura E.10 Seccions i capacitats mecàniques de l’acer [3] 
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cas s’escull 4,52 (marcat en taronja a la figura E.10) que equival a la quantitat i diàmetre de 

les armadures que escull l’arquitecte. 

El tram on Fe és 5 cm2, l’arquitecte reparteix les armadures en 3 tipus de barres; 2Φ12, 

2Φ10 i 4Φ8, corresponent als valors 2,26, 1,57 i 2,01 fent un total de 5,84 cm2, superior als 5 

cm2 corresponents al Fe calculat. 

El tram central, on Fe és 0,60 cm2 per la part inferior escull 3Φ5 tot i que a la taula de la 

figura E.10 no apareix perquè en l’actualitat no s’utilitzen diàmetres de 5. Per la part 

superior, on Fe és 2,25 s’usa 2Φ8 i 2Φ10, que correspon a un Fe de 1 i 1,57, que sumat 

dona 2,57 valor immediatament superior al 2,25. 

Al tractar-se d’una jàssera simètrica, les armadures de la part dreta i esquerre són 

exactament iguals. 

Quant a la disposició d’aquestes, en el primer tram tot i determinar un valor de 4Φ12, es 

disposen una de 2Φ12, i es comparteix amb el següent tram dos armadures de 2Φ12. Per la 

col·locació de les armadures, tal i com s’observa a la figura E.11, la idea principal és que en 

el tram existeixi la quantitat d’armadures calculada, amb el seu diàmetre corresponent.  

 

  

Figura E.11 Disposició armadures pisos ordinaris [1] 
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En l’actualitat, un mètode utilitzat pel càlcul de les armadures seria a partir del moment 

flector reduït µd i la quantia mecànica de l’armadura ωs.  

En primer lloc es minorarien les resistències dels materials, amb uns coeficients de 

minoració i també es majorarien les carregues amb un altres coeficients, els de majoració.  

Es calcularia un moment reduït µd, segons la eq. E.3, que posteriorment serviria per poder 

entrar a un gràfic: 

𝜇𝜇𝑑𝑑 = 𝑀𝑀𝑑𝑑
𝑐𝑐𝑑𝑑2𝑓𝑓𝑐𝑐𝑑𝑑

       (eq. E.3) 

M fa referencia al moment del tram, b i d a la secció de la jàssera i fcd a la resistència del 

formigó minorada.  

S’entraria al gràfic corresponent a la figura E.12, a partir del moment reduït, fent pujar una 

vertical fins tocar amb la línia corresponent a les armadures superiors (As) i una altre per les 

inferiors (As’), i a partir d’aquí es faria la lectura horitzontal del valor de ωs.  

La línia de punts de la figura marca l’exemple.  

Finalment a partir del valor de la quantia mecànica, seguint la fórmula eq. E.4, es trobaria el 

valor de la capacitat mecànica de l’armadura, Us. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E.12 Seccions rectangulars sotmeses a flexió [3]  
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𝑈𝑈𝑠𝑠 = 𝐴𝐴𝑠𝑠 · 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑑𝑑 =  𝜔𝜔𝑠𝑠 · 𝑏𝑏 · 𝑑𝑑 · 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑑𝑑    (eq. E.4) 

Finalment, amb aquest valor, s’entra a una taula com la de la figura E.10, que normalment 

és especifica per cada tipus d’acer, i s’escull el diàmetre i número d’armadures.  

El resultat dels diagrames de moments flectors, l’elecció de les armadures, diàmetre i 

quantitat, dels pisos ordinaris i el terrat, es mostren a continuació: 

 

 

 

  

Figura E.13 DMF dels pisos ordinaris [1] 
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Figura E.14 DMF del terrat [1] 
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E.1.3. Comprovació amb Estruwin 

Com a l’apartat de l’exemple del mètode de Cross, es realitza una comprovació per verificar 

que els resultats obtinguts amb el mètode  que es fa servir a la memòria de càlcul són 

correctes.  

Per tal de fer-ho, igual que en l’apartat D d’aquests annexos, s’utilitza el programa de càlcul 

d’estructures Estruwin. 

Inicialment es defineix la geometria, definint condicions d’encastament pels tres trams de 3,5 

m cadascun. S’introdueix en el programa els 8 casos de combinació de càrregues, tal com 

queda reflectit a la taula E.5. La primera acció fa referència al pes propi i, per tant, apareix 

en tots els casos d’hipòtesis. Totes les hipòtesis tenen el pes propi i una altre cas de 

càrrega, menys la hipòtesis 9 que equival només al cas de nomes existir el pes propi.  

Posteriorment, el programa fa el càlcul dels resultats, mostrant per pantalla els que es veuen 

en la figura E.11 i E.12, corresponents al diagrama de moments flector i el diagrama 

d’esforços tallants, tot i que aquest últim no apareix a la memòria de càlcul dibuixat, però si 

calculades les reaccions. Els valors que apareixen als diagrames corresponen als màxims i 

mínims, amb les unitats de Tones i T·m. 

 Acció 1 Acció 2 Acció 3 Acció 4 Acció 5 Acció 6 Acció 7 Acció 8 
Hipòtesis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Hipòtesis 2 1 1 0 0 0 0 0 0 
Hipòtesis 3 1 0 1 0 0 0 0 0 
Hipòtesis 4 1 0 0 1 0 0 0 0 
Hipòtesis 5 1 0 0 0 1 0 0 0 
Hipòtesis 6 1 0 0 0 0 1 0 0 
Hipòtesis 7 1 0 0 0 0 0 1 0 
Hipòtesis 8 1 0 0 0 0 0 0 1 
Hipòtesis 9 1 0 0 0 0 0 0 0 

Taula E.5 Combinació d’accions
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Figura E.15 DET dels pisos ordinaris 

Figura E.16 DMF dels pisos ordinaris 
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2) Més de cinc recolzaments 

Quan es tracta d’una jàssera amb cinc recolzaments o més, s’utilitza el mateix mètode de 

resolució que per la jàssera amb tres trams, però utilitzant les expressions del promptuari 

corresponents a aquest cas. La figura E.17 mostra els càlculs i resultats que apareixen en la 

memòria de càlcul, amb les expressions corresponents en cada cas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Taules resum 
Les taules E.7, E.8, E.9 i E.10 que apareixen a continuació, corresponen als valors dels 

moments i reaccions calculats segons les expressions del promptuari. Com el procés de 

càlcul és igual que en el cas de tres trams, les taules només mostren les expressions 

amb els resultats. 

  

Figura E.17 Memòria de càlcul. Cos I, 5 recolzaments [1] 
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 M1 M2 M3 M’ M’’ 

0,107x7,75= 0,82 0,071x7,75=0,55 Igual que M1 0,077x7,75= 0,60 0,036x7,75= 0,28 

0,107x4,05=0,43 0,071x4,05=0,29  0,077x4,05= 0,31 0,036x4,05= 0,15 

0,121x3,70=0,46 0,107x3,70=0,40  0,10x3,70= 0,37 0,081x3,70= 0,29 

0,89 +0,69 0,89 0,68 0,44 

Taula E.6 Resultats dels moments dels pisos ordinaris 

RA RB Rc 

0,393x1,14= 0,45 1,143x1,14= 1,30 0,929x1,14=1,05 

0,446x1,05= 0,47 1,223x1,05= 0,47 1,143x1,05=1,20 

0,92T 2,60T 2,25T 

Taula E.7 Reaccions dels pisos ordinaris 

 

M1 M2 M3 M’ M’’ 

0,127x10=1,27 0,107x10=1,07 0,27 0,100x10= 1,00 0,081x10= 0,81 

Taula E.8 Resultats dels moments pel terrat 

RA RB Rc 

0,446x2,8= 1,25 1,223x2,8= 3,5 1,143x2,8=3,25 

Taula E.9 Resultats de les reaccions pel terrat 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

gl2= 4,05 Tm2, ql2= 3,70 Tm2  tot. 7,75 Tm2 

 

Figura E.18 DMF dels pisos ordinaris [1] 
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E.2. COS II 

De manera anàloga al Cos I, es calculen prèviament les càrregues i pesos corresponents al 

Cos II. El mètode de resolució del Cos II és a partir del mètode de Cross, i no utilitza cap 

promptuari en aquest cas. 

E.2.1. Càlcul de les càrregues 

• CÀRREGUES I PESOS PROPIS 

 [Kg] 

12,5 jàsseres ceràmiques de 15 cm a 7 Kg 87,5 

12,5 jàsseres ceràmiques de 8 cm a 7 Kg 37,5 

46 lts formigó         
230 

50 lts formigó xapa 

TOTAL 355 Kg 

Taula E.10 Forjat ceràmic T.E.C.C.E tipus 23+5 

 

 

Figura E.19 Elecció i disposició de les armadures dels pisos i terrat 

 



Anàlisi de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.  
La història, la construcció i l'edifici  Pàg. 57 
 

 
 PISOS ORDINARIS [kg] TERRAT [kg] 

Forjat 355 355 

Paviment 80  

Cel ras 20 20 

Pendents 10 cm  a 1800  180 

Aïllants 5 cm a 800  40 

Impermeabilitzant  50 

2 vares  90 

Subtotal 455 Kg/m2 735 Kg/m2 

Sobrecàrrega 300 200 

TOTAL 755 Kg/m2 935Kg m2 

Taula E.11 Càrregues per metre quadrat 

A diferencia del Cos I, en aquesta part apareixen un quadre corresponent a la reducció de 

sobrecàrregues que fa a cada pis del Cos II, és a dir, aquí té en compte que no totes les 

càrregues actuaran de manera simultània de forma completa. En els  pisos 4, 5, i 6 el valor 

del coeficient és 1, el que vol dir que aquesta reducció de sobrecàrregues no té efecte sobre 

aquests pisos.  

 

 

 
 

 
Taula E.12 Reducció de sobrecàrregues 

 

Les figures E.20 i E.21 corresponen als càlculs del Cos II que apareix a la memòria de 

càlcul. Apareix el mètode de Cross pel càlcul dels moments, així com el diagrama de 

moments flectors i l’elecció i disposició de les armadures, diferenciant en aquest últim entre 

els pisos i el terrat.   

  

Sostres soterrani 0.65 3 0.95 

PB 0.74 4 1 

1 0.80 5 1 

2 0.88 6 1 
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  Figura E.20 Càlcul de moments amb el mètode de Cross [1] 
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Figura E.21 DMF, càlcul i disposició de les armadures [1] 
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E.3. COS III I COS IV 

Per a realitzar els càlculs del cossos III i IV, no es calcula cap valor de càrrega i pes, com en 

el cas dels cossos I i II, sinó que s’utilitza un valor de càrrega unitari duna tona per metre 

lineal. D’aquesta manera els moments per a cada zona queden: 

• Zona vestíbul 

1×3,52

12
= 1,02083 ≅ 1,02 𝑇𝑇 · 𝑇𝑇   (eq. E.5) 

1×72

12
= 4,083 ≅ 4,1 𝑇𝑇 · 𝑇𝑇    (eq. E.6) 

• Zona central 

1×52

12
= 2,083 ≅ 2,1 𝑇𝑇 · 𝑇𝑇     (eq. E.7) 

1×5,8
12

= 2,803 𝑇𝑇 · 𝑇𝑇      (eq. E.8) 

E.3.1. Resolució 

La resolució d’aquests dos cossos, es fa a partir  del mètode de Cross, com en el Cos II i no 

amb promptuaris com s’ha vist anteriorment pel Cos I. Com el mètode resolutiu ja s’ha vist 

en capítols anteriors, aquí nomes es mostrarà la part de la memòria on apareixen els càlculs 

d’aquest cossos i que correspon a la figura E.22, que conté el Cross fet per la zona vestíbul i 

per la zona central, a més del diagrama de moments flectors pels pilars centrals.  
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Figura E.22 Càlculs del Cos III i IV [1] 
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Finalment, a l’última part de la memòria, apareix un estudi sobre las reaccions, mostrat a les 

figures E.23 i E.24. 

  
Figura E.23 Estudi reaccions [1] 
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Figura E.24 Estudi de reaccions [1] 
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Figura E.25 Dibuix fet per Bona de l’ETSAB [1] 
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Conclusions 

En la memòria de càlcul es poden destacar dues maneres d’operar de l’arquitecte: la 

primera consisteix en el mètode de Cross, que s’aplica quan l’estructura és simple i la 

càrrega és constant. En aquest cas, l’arquitecte realitza totes les simplificacions possibles 

per poder facilitar encara més els càlculs. En l’annex D es tracta un exemple del mètode de 

Cross, on es té una jàssera del Cos I. A causa de la seva simetria, es realitza una 

simplificació utilitzant la rigidesa simètrica. 

El segon mètode és utilitzant un promptuari, un conjunt de fórmules en genèric que varia 

segons el tipus de jàssera (trams continus) i la càrrega aplicada. D’aquesta manera es 

simplifiquen els càlculs quan es tracta d’una jàssera més complexa i realitzar el Cross no és 

tan fàcil i intuïtiu.  
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