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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA.
MD 1.Objecte del projecte i Agents.

MD 1.1 Objecte del projecte.
Rehabilitació i ampliació de l’escola d’Alins per adaptar-la al programa d’escola de dos
unitats.
MD 1.2 Promotor.

Ajuntament d’Alins.
MD 1.3 Projectista.

Elisabet Claró i Tolsau, Arquitecte.
MD 2. Normativa urbanística.
Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística municipal d’Alins aprovat per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Lleida en sessió de 27 d’Octubre de 2009, publicat al DOGC el 27
de Gener 2010
A més de la normativa urbanística es seguirà el llibre de Criteris per a la construcció de nous
edificis per a centres docents públics del Departament d’Educació.
MD 3.Descripció del projecte.
MD 3.1 Descripció General.
L’escola d’Alins-Zer Alt Pallars Sobirà es troba situada a la carretera d’Alins s/n, propera a la
població i al sud d’aquesta. L’edifici actual té aproximadament 171m2 i es desenvolupa en
planta baixa i planta pis, es troba situat en una parcel.la de 1.650,00m2. L’edifici actual té
unes mancances que es resoldràn amb aquesta ampliació.
Es tracta d’una inversió en un equipament de titularitat municipal que presta els serveis
educatius no solsament al municipi d’Alins si no també als municipis de l’entorn i millora
significativament la capacitat i la prestació d’aquest Servei.
El mantenir l’escola en aquests municipis es una contribució de primer nivell contra
l’envelliment poblacional i disminució de la població menor de 30 anys.
El projecte preveu condicionar l’edifici existent reforçant l’estructura i aillant termicament les
parets per l’exterior, fent una nova coberta i ampliant en planta baixa 67 m2 per dotar a
l’instal.lació de la sala polivalent menjador-aula de psicomotricitat que demana el
Departament d’Ensenyament per complir amb els criteris del mateix pel que fa a una Escola
de dos unitats. El programa amb l’edifici reformat serà el següent, planta baixa 2 sales
polivalents, secretaria, banys i accessos. Planta primera, aula, bany, zona de servei
administratiu i despatx de professor. Els acabats exteriors de l’edifici són integradors amb
l’estil actual i es fa servir la pedra combinada amb l’arrebossat, les teulades de pissarra i les
fusteries d’alumini lacat amb les tonalitats existents o similars.

MD 3.2 Descripció geomètrica.
L’edifici té forma rectangular de mides actuals 14,75x6,35mts en planta baixa i
12,20x6,35 en planta primera amb coberta a 4 aigües. La directriu llarga se situa
perpendicular a la carretera en el sentit SE-NO.
L’ampliació es realitza completament en planta baixa és conforma com una L que
abraça l’edifici i té una coberta pròpia. Per la cara SE s’amplia 3,4mts i per la cara
NE 1,85mts. L’edifici original continua dominant per sobre de l’ampliació però ara
amb dues aigües. L’ampliació queda per sota també amb una configuració de
coberta a dos aigües.
MD 4. Prestacions de l´edifici:
Es tracta d´un edifici que combina la reforma amb la nova planta, es obligat el
cumpliment del Real Decret 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificació (C.T.E) per tant l´edifici tindrà les prestacions
mínimes a les que obliga aquest decret.

Barcelona, Març 2021.
Elisabet Claró Tolsau.
Serveis Tècnics.
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MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA.

Mcon 1.-ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRA I GESTIÓ DE RESIDUS.
Es realitzaran les operacions necessàries per l´inici de les obres consistents en neteja del
solar, enderrocs i excavació per a fonamentació.
Tots els residus generats, sorres i sobrants de materials d´obra seran transportats a un
abocador o a punt de reciclatge.
Mcon 2.-SISTEMA ESTRUCTURAL.
A l’edifici actual es realitzarà un reforç de les bigues existents amb perfils T soldats a les
bigues metàlꞏliques existents. També es realitzaran els estintolaments necessaris per fer les
noves obertures que calguin.
A l’ampliació es realitzarà una fonamentació de sabates lineals amb pous de formigó, per
sobre d’aquesta es realitzarà una estructura de parets de càrrega de gero i coberta de
bigues de fusta laminada.
En les dos zones la coberta serà d’estructura de bigues de fusta laminada.
La definició de l’estructura es troba desenvolupada a la memòria específica de l’annex
d’estructures.

Mcon 3.-SISTEMA D’ENVOLVENT.
Edifici existent: Es colꞏlocarà un sistema SATE a les façanes nord i sud-est, de gruix total
140mm amb aïllament de placa rígida de llana de roca amb barrera de vapor i acabat
exterior amb estucat de pasta vinílica. A la façana sud-oest es pintarà l’arrebossat i es
completaran zones d’aplacat de pedra.
Ampliació: La composició de façana serà paret de gero de 140mm amb trasdossat interior
de 35mm i placa de cartró guix d’especial duresa i aïllament exterior amb sistema SATE a
les façanes nord i sud-est, de gruix total 140mm amb aïllament de placa rígida de llana de
roca amb barrera de vapor i acabat exterior amb estucat de pasta vinílica.
Les cobertes seran de panell sandwith de fusta sobre estructura de bigues laminades.
Estarà formada per encadellat de 19mm, lamina tipus fre de vapor, aïllant de poliestirè
extruït de 160mm, rastrellat de 100x160mm, lamina transpirable, taula basta de 25mm i
lamina impermeable.
Mcon 4.-SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ.
Divisòries interiors: Envans de guix laminat amb plaques de 15mm de gruix, amb
estructura d’acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm interior de feltre de fibra de vidre de
70 mm. Les plaques seran de duresa especial i les que estiguin en zones humides seran de
tipus hidròfug.

Fusteries interiors: Les portes es realitzaran amb fulla batent de tauler aglomerat MDF,
amb folrats de parets amb tauler MDF de 12mm, tapajunts, manetes d’alumini amb placa
quadrada, pany i clau.
Fusteries exteriors: Seran d’alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic de color
segons d.f amb vidres aïllants de seguretat i renson per a ventilació.
Mcon 5.-SISTEMA D´ACABATS INTERIORS.
Arrebossats, pintats, enrajolats...: Els paraments es pintaran amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa separadora i dues d’acabat. A les zones de pas els acabats seran
amb pintura a l’esmalt. A l’interior de les aules es realitzarà un arrambador amb tauler de
fusta i resines sintètiques fabricat amb procés sec MDF, de 16mm de gruix colꞏlocat adherit
a la paret i acabat vernissat de fusta a l’esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues
d’acabat.
Paviments: En general es colꞏlocarà un paviment de linòleum de 2,5mm classe 1
antilliscant, a les zones humides es colꞏlocarà un paviment vinílic de 2,4mm antilliscant
classe 2, sobre recrescuda del suport de paviment, amb sòcol de material sintètic, sorra i
pols de marbre tipus trusplast. Les escales es realitzaran amb peça especial de paviment
vinílic antilliscant. La definició de colors serà segons d.f.
Fals sostres: A les aules es colꞏlocarà cel ras de plaques de fibres vegetals de 60x120cm i
25mm de gruix, es colꞏlocarà sobre peça especial z soldada a les ales de les bigues de
reforç i serà desmuntable, sistema certificat. A la resta es colꞏlocarà cel ras de plaques de
guix laminat acabat vinílic 60x60cm i 9,5mm de gruix, amb perfileria vista, amb perfils
principals en T invertida de 15mm de base colꞏlocats cada 1,2m i fixats als sostre amb
vareta autoroscada, sistema certificat.

Mcon 6.-SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS.
Veure memòria especifica a l’annex d’Instalꞏlacions.

Mcon 7.-URBANITZACIÓ.
Perimetralment es realitzarà una pavimentació de la vorera de paviment de formigó de 15
centímetres amb cantell arrodonits i armat amb armadura 15x15 de d6mm, a la zona
d’accés es colꞏlocarà un paviment de rajola ceràmica antilliscant.
Degut a les obres caldrà realitzar una desviació d’un rec existent amb tub de polipropilè de
DN 315mm.

Barcelona, Març 2021.
Elisabet Claró Tolsau.
Serveis Tècnics.

AN
Annexos

AN. COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC.

1.-Compliment del CTE.
1.1. Seguretat estructural.
DB SE Seguretat Estructural Bases de Càlculo.
DB SE-AE Accions en l´Edificació.
DB SE-C Seguretat Estructural: Fonamentació.
DB SE-A Seguretat Estructural: Acer.
DB SE-M Seguretat Estructural: Fusta.

Es compleix el DB SE la justificació s’incorpora a l’Annex d’Estructures.

1.2. Seguretat en cas d´incendi.
S’adjunta fulla de condicions contra incendis. Edifici d’ús docent.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments
FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis
EDIFICIS D’ÚS DOCENT
Data 17/12/2010

AMBIT

RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer,
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

Edifici, establiment o zona destinada a docència, en qualsevol dels seus nivells: escoles infantils, centres d’ensenyament primari,
secundari, universitari o formació professional.
Els establiment docents que no tinguin la característica pròpia (activitat en aules d’elevada ocupació) s’assimilaran a altres usos.

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5)

ENTORN

Espais per a intervenció de
bombers

Vials d’accés per als bombers

Forats en façana

Els edificis amb alçada d’evacuació > 9 m han de disposar d’un espai de maniobra amb les
següents condicions:
Amplada mínima lliure: 5 m
Alçada lliure:
la de l’edifici
Separació màxima del vehicle a la façana de l’edifici:
- Edificis fins 15 m d’alçada d’evacuació:
23 m
- Edificis entre 15 i 20 m d’alçada d’evacuació: 18 m
- Edificis de més de 20 m d’alçada d’evacuació: 10 m
Distància màxima fins els accessos a l’edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves
zones: 30 m
Pendent màxima:
10%
Resistència al punxonament : 100kN sobre 20 cm Ǿ
Els vials d’aproximació han de complir les següents condicions:
Amplada mínima lliure:
3.5 m
Alçada mínima lliure:
4.5 m
2
Capacitat portant del vial: 20 kN/m
Condicions que han de complir els forats en façana:
Facilitar l’accés en façana a cada una de les plantes de l’edifici, l’alçada d’ampit respecte el nivell
de planta a la que s’accedeix ≤ 1.20 m.
Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre
eixos verticals de 2 forats consecutius ≤ 25 m.
2. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI (DB SI 1, 2, 6)

2.1. Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals)
Requeriments a garantir en funció de:
- l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
- situació de plantes sobre rasant o
plantes soterrani.
Estructura general
En escales protegides
Vestíbul d’independència

Alçada d’evacuació de l’edifici (h)
Plantes soterrani

Plantes sobre rasant
h ≤ 15m

h ≤ 28m

h > 28m

R-60

R-90

R-120

R-120

 R-30. (no s’exigeix R a escales especialment protegides)
 Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l’element compartidor i com a
mínim EI2 30-C5

Cobertes lleugeres (Gk ≤ 1kN/m²) i els
 R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d’ocupants i amb h < 28 m sobre rasant
seus suports
Estructura sustentant d’elements tèxtils
 R30 (excepte quan l’element s’acrediti de classe M2 i que a l’assaig es perfora).
(carpes)
2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc

COBERT
ES

FAÇANES

Elements verticals separadors amb
d’altres edificis
A la trobada amb elements
que compartimenten sectors
d’incendi, zones de risc
especial alt o escales
protegides o passadissos
protegits.
A la trobada amb elements
que compartimenten sectors
d’incendi o zones de risc
especial alt
DGPEIS/Servei de Prevenció

 EI-120
• EI 60 en una franja de 1.00 m d’alçada per evitar propagació vertical.
• EI 60 en una distància D en projecció horitzontal, en funció de l’angle α format pel pla de les

façanes (taula punt 1.2 SI 2). En edificis diferents veïns, cada edifici complirà el 50% de D.
• Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d’alçada com a mínim i tota la

façana quan tingui més de 18 m d’alçada.
• Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada

des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.
• Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació:

Horitzontal (m)
Vertical (m)

>2,5
0

2,00
1,00

1,75
1,50

1,50
2,00

1,25
2,50

1,00
3,00

0,75
3,50

0,50
4,00

0
5,00
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Materials de revestiment o
acabat exterior, lluernaris,
claraboies, ventilacions...

• Reacció Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a

menys de 5 m de la projecció vertical de façana la resistència al foc de la qual no sigui com a
mínim EI 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també
lluernaris, elements d’iluminació o ventilació.

2.3. Sectors d’incendi : superfícies, resistència al foc del elements sectoritzadors
• L’establiment respecte la resta de l’edifici.
2
• Zones d’allotjament (dormitoris) de S > 500 m
• Zones d’usos subsidiaris:

o
Residencial Habitatge (en tot cas)
o
Administratiu i/o Comercial > 500 m²
o
Pública Concurrència i ocupació > 500 persones
o
Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat)
2
• S ≤ 4000 m² (8000 m amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció).
Excepcions:
• Establiment ≤ 500 m² : NO cal sector independent en edificis d’ús Residencial Habitatge.
• Sense limitació de superfície en una sola planta i/o en sectors de risc mínim.

Sectors d’incendi

Requeriments a garantir en funció de:
− l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
− situació de plantes sobre rasant o
plantes soterrani.
Elements separadors de sectors
Sector de risc mínim

Alçada d’evacuació de l’edifici (h)
Plantes soterrani

(1)

EI 120

(2)

Portes de pas entre sectors

Elements d’evacuació protegits

Ascensors que comuniquen plantes de
sectors diferents i no estan continguts
en escales protegides.
Cambres, patis o conductes que
travessen elements de
compartimentació

h ≤ 15m

Plantes sobre rasant
15 < h ≤ 28m

h > 28m

EI 60

EI 90

EI 120

no s’admet

EI 120

EI2 t - C5, t es la meitat del temps de resistència al foc demanat a la paret a la que es trobi, o
be la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestíbul previ i de dues portes
Escala protegida i especialment
Compartiment EI 120; portes EI2 60-C5; tapes EI 60.
protegida
Compartiment EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència
Vestíbul d’independència
al foc de l’element compartidor i com a mínim EI2 30-C5.
2
- Finestres o forats oberts a l’exterior de s ≥ 1 m a cada planta
Ventilació o control de fums
- Per un sistema de pressió diferencial
- Per conductes
Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle α de façanes:
o
Finestres o forats en façana
α ()
0
45
60
90
135
180
D (m)
3,00
2,75
2,50
2,00
1,25
0,50
Tots els accessos seran per portes E 30, o per vestíbuls d’independència amb una porta EI2 30-C5,
exceptuant quan es considerin dos sectors i l’inferior sigui de risc mínim o disposi de portes E 30 o
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5, el sector superior s’eximeix de les esmentades
mesures.
Obligat vestíbul d’independència en accessos a recintes de risc especial.
Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resistència al foc exigible a l’element travessat.
Tapes de registre amb el 50% de la resistència al foc del tancament.
Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els
elements no siguin B-s3,d2; BL-s3,d2 o millor.
2
Cal garantir la EI en els passos d’instal·lacions, excepte quan la secció de pas < 50 cm .


LOCALS DE RISC
ESPECIAL

2.4. Locals de risc especial (*) : condicions d’aplicació

Elements estructurals
Parets i sostres
Vestíbul d’independència
Portes d’entrada
Revestiment parets i sostres
Revestiment terres

DGPEIS/Servei de Prevenció

RISC BAIX

RISC MIG

RISC ALT

R 90
EI 90
EI2 45-C5
B-s1,d0
BFL-s1

R 120
EI 120
SI
EI2 30-C5 (les dues)
B-s1,d0
BFL-s1

R 180
EI 180
SI
EI2 45-C5 (les dues)
B-s1,d0
BFL-s1
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Data 17/12/2010

2.5. Reacció al foc dels materials

MATERIALS DE
REVESTIMENT

En recintes protegits

En recorreguts normals

Terres

CFL-s1

Parets i sostres

B-s1, d0

Terres

EFL

Parets i sostres
C-s2, d0
Tancaments formats per elements tèxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990

En falsos sostres o terres
elevats o aquells que, sent
estancs, continguin
instal·lacions susceptibles
d’iniciar o propagar un incendi

COMPONENTS ELÈCTRICS

Terres

BFL-s2

Parets i sostres

B-s3, d0

Segons reglament específic
3. CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS (DB SI 3, DB SUA 1 a 5)

OCUPACIÓ

Densitat d’ocupació
(persones per unitat de
superfície útil)

Zones d’ocupació nul·la











ESPAI EXTERIOR SEGUR



2

1 persona / 1,5 m en aules ( excepte escoles infantils).
2
1 persona / 2 m en aules d’escoles infantils i sales lectura de biblioteques.
2
1 persona / 3 m en lavabos de planta
1 persona / 5 m² en locals diferents a l’aula (laboratori, taller, gimnàs, sala de dibuix, etc.)
1 persona / 10 m² en el conjunt de la planta o de l’edifici.
1 persona / 40 m² en arxius i magatzems.
Zones d’ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de
màquines, locals per material de neteja).
2
S > 0,50 m / persona, en un radi de 0,1 P m (P = número d’ocupants previstos per la sortida;
no necessari si P<50).
A més de 15 m de la façana en espais no comunicats amb la xarxa viària o altres espais
oberts.
Permet la dissipació de calor i fums; accessible per bombers.
Pot ser la coberta d’edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que
l’incendi no pugi afectar ambdós edificis.

PORTES
PASSOS

3.1. Elements d’evacuació
Dimensionat
Característiques

PASSADISSOS I RAMPES

ESCALES

Tipologia

Capacitat: A ≥ P / 200
Amplada ≥ 0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m).
Abatibles d’eix vertical i fàcilment operables si P>50 persones.
Obertura en sentit d’evacuació si P>100 persones o bé és en un recinte d’ocupació > 50.
Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d’obertura manual al seu costat.
Les portes automàtiques han d’assegurar que en cas de fallada resten obertes.
Passadís protegit

Capacitat: A ≥ P / 200

P ≤ 3 S + 200 A

Amplada ≥ 1 m (0.80 m si P ≤ 10 persones 
Amplada mínima 1,00 m (1,20 m en
habituals)
escoles infantils i centres de primària) (0.80
m si P ≤ 10 persones, usuaris habituals)

Rampes per més de 10 persones: longitud ≤ 15 m i pendent ≤ 12%
Excepcions per a itineraris accessibles:
Longitud rampa
<3m
<6m
En la resta de casos
Pendent rampa
≤ 10%
≤ 8%
≤ 6%







No protegides

Protegides

Especialment protegides

Per h ≤ 14 m

Per h ≤ 28 m

S’admet en tot cas

A ≥ P / 160
Evacuació descendent

Evacuació ascendent
DGPEIS/Servei de Prevenció

Amplada mínima segons nº de persones:

Per h ≤ 2.80 m
Per P ≤ 100 fins h ≤ 6 m

E ≤ 3 S + 160 As
0,80 si P ≤25 persones
0,90 si P ≤50 persones
1,00 si P ≤100 persones
1,10 si P >100 persones
S’admet en tot cas
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A ≥ P / (160 – 10 h)

EDIFICIS D’ÚS DOCENT
Data 17/12/2010

E ≤ 3 S + 160 As

Amplada mínima segons nº de persones:

Vestíbul d’independència
Tramades
Esglaons
H = petjada
C = altura
Passamans

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE

0,80 si P ≤25 persones
0,90 si P ≤50 persones
1,00 si P ≤100 persones
1,10 si P >100 persones
Des de zones de circulació.
No es demana
No es demana
Espai lliure ≥ 0,5 m

Altura salvada ≤ 3.20 m (≤ 2,10 m en escoles infantils i centres de primària).

≥ 3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit).

En escoles infantils i centres de primària o secundària no es permeten tramades corbes.
540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm
H ≥ 280 mm; C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm (170 mm en infantil,
primària i secundària)
Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada.
(Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 1)

A un costat per alçada > 555 mm.

Als 2 costats si amplada lliure d’escala ≥ 1.20 m.

Ha de tenir passamà intermedi si amplada lliure > 4,00 m.
-Quan
aquests
elements
PASSOS i RAMPES
Capacitat: A ≥ P / 600
condueixin a espais interiors,
es
dimensionaran
com
elements interiors, excepte:
-Quan
siguin
escales
o
passadissos
protegits
que
només serveixin per evacuar
ESCALES
Capacitat: A ≥ P / 480
les zones a l’aire lliure i
condueixin
directament
a
sortides d’edifici
-Quan discorrin per un espai
amb seguretat equivalent a la
d’un sector de risc mínim

3.2. Recorreguts d’evacuació
COMPATIBILITAT



Per establiments de S >1500m²
integrats en edifici d’altre ús



Altura ascendent màxima

Nombre de sortides i recorreguts*
màxims
(* Els recorreguts es poden augmentar
un 25 % si el sector disposa d’extinció
automàtica)

DGPEIS/Servei de Prevenció

sortides i recorreguts (no d’emergència) fins a un espai exterior segur independents de la
resta de l’edifici.
Sortides d’emergència compatibles però accessibles per vestíbul d’independència.


1m per escola infantil i ensenyament primari fins a sortida de planta

2m per escola infantil i ensenyament primari fins espai exterior segur

Per altres, 4m fins sortida de planta i 6m fins espai exterior segur
Excepcions:

Zones d’ocupació nul·la

Zones ocupades únicament per personal de manteniment o control de serveis.
- Ocupació ≤ 100 persones
(en escoles infantils, primària i secundaria < 50 alumnes)
- Recorreguts ≤ 25 m (*31,2m) o bé ≤ 50 m (*62,5m) si ocupació
< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a
l’aire lliure amb risc d’incendi irrellevant (terrassa, coberta
1 sortida
edifici...)
- Altura d’evacuació descendent < 28 m
- Altura d’evacuació ascendent < 10 m
- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l’evacuació
ascendent sigui > 2 m
Recorreguts d’evacuació:
- En plantes d’infantil i primària <35 m (*43,7m).
- En espais a l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses,
Més d’una sortida
cobertes...)< 75 m.
- En altres: < 50m (* 62,5m).
- Longitud sense alternativa: longitud màxima admissible en cas
d’una única sortida
- Quan calgui per l’ocupació de planta o bé per tenir més d’una
Més d’una sortida d’edifici
escala descendent o més d’una escala ascendent.
Locals de risc especial
- Recorreguts evacuació ≤ 25m (* 31,2m)
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Desembarcament d’escales a planta
baixa

EDIFICIS D’ÚS DOCENT
Data 17/12/2010

- Ocupació afegida d’escala: Persones ≤ 160A
- En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s’aplica en zona de risc mínim)

3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència
2

- SORTIDA: En recintes > 50 m
- SORTIDA D’EMERGÈNCIA: totes
- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direcció.
Visibles amb fallada del
Per fotoluminescència, segons UNE 23-035-4:2003 1:2003, UNE
subministrament d’il·luminació
23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons
normal
UNE 23035-3:2003

Senyalització
Característiques dels senyals
UNE 23-034
Enllumenat d’emergència

- En tots els recorreguts d’evacuació
- En tots els recintes d’ocupació > 100 persones

Senyalització itineraris accessibles

- La senyalització dels mitjans d’evacuació anirà acompanyada del SIA (Símbol Internacional
d’Accessibilitat per a la mobilitat).
- Els itineraris que condueixin a una zona de refugi o a un sector d’incendi alternatiu previst per a
l’evacuació de persones amb discapacitat s’acompanyaran, a més a més, del rètol “ZONA DE
REFUGI”.

3.4. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi
- En edificis amb h>14 m, tota planta (excepte ocupació nul·la) que no disposi de sortida d’edifici
accessible, caldrà:
 un pas cap a un sector d’incendi alternatiu mitjançant sortida de planta accessible, o bé
 una zona de refugi amb:
- 1 plaça per a usuari amb cadira de rodes per cada 100 ocupants.
- 1 plaça per a usuari amb mobilitat reduïda per cada 33 ocupants.
La comunicació entre una zona accessible i una sortida d’edifici, una zona de refugi o un
sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible.

Evacuació

Itineraris accessibles

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4)
4.1. Detecció i alarma
2

- Per Sc > 5000 m .
2
- Per Sc>2.000 m en locals de RISC ALT.

Detecció d’incendi
Alarma

(3)

2

Per Sc > 1000 m .

4.2. Mitjans d’extinció
2

Hidrants exteriors

(4)

Extintors

Capacitat
21A-113B

2

1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m i 10000 m .
2
1 hidrant més per cada 10000 m més o fracció.
Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m.
- En cada planta: a 15 m de recorregut,
(5)
- En zones de risc especial
Per h > 24 m.

Columna seca

2

Boques d’incendi equipades
Instal·lació automàtica d’extinció
Control de fums d’incendi
Ascensor d’emergència

(6)

Senyalització de mitjans manuals p.c.i.
UNE 23-033-1

- Per Sc > 2000 m (BIE-25)
- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45)
- Per h > 80 m.
- En cuines amb potència instal·lada ≥ 50kW
- En centres de transformació de RISC ALT
En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones
Per h > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fracció)
Visibles permanentment; característiques com a 3.3

Notes:
(1) Considerant l’acció del foc a l’interior del sector excepte en els sectors de risc mínim.
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q≤40MJ/m² en el conjunt
del sector i Q≤50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements
constructius com pel contingut propi de l’activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l’edifici que no tingui la consideració de
sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d’independència; d)
tenir resolta l’evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur.
DGPEIS/Servei de Prevenció
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EDIFICIS D’ÚS DOCENT
Data 17/12/2010

(3) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques.
(4) L’hidrant en via pública ha d’estar a<100m de la façana accessible i pot estar connectat a la xarxa pública d’abastament d’aigua.
(5) Un extintor a l’exterior del local o zona i pròxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal·laran
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l’exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt.
(6) Les característiques de l’ascensor d’emergència s’inclouen a l’annex SI A de terminologia.
(*) Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta)
RISC BAIX
Tallers de manteniment,
Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.)
Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc.

RISC MIG
3

RISC ALT
3

3

100<V ≤200 m

200<V ≤400 m

V>400 m

5<S ≤15 m²

15<S ≤30 m²

S>30 m²

En tot cas

-------

-------

Cuines* segons potència instal·lada (1 kW/litre d’oli)
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors

20<P ≤30 kW

30<P ≤50 kW

P>50 kW

Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC)

20<S ≤100 m²

100<S ≤200 m²

S>200 m²

Sales de calderes segons potència útil nominal (P)

70<P ≤200 kW

200<P ≤600 kW

P>600 kW

En tot cas

-------

-------

-------

En tot cas

-------

P ≤400 kW

P>400 kW

-------

S ≤3 m²

S>3 m²

-------

En tot cas

-------

-------

En tot cas

-------

-------

P ≤2520 kVA
P ≤630 kVA

2520<P ≤4000 kVA
630<P ≤1000 kVA

P>4000 kVA
P>1000 kVA

Sala de màquines d’ascensor

En tot cas

-------

-------

Sala de grups electrògens

En tot cas

-------

-------

Magatzem de residus
Aparcament de vehicles d’una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m²

Sales de màquines en instal·lacions de clima
(segons RITE)
Sales de maquinària frigorífica a base d’amoníac
Sales de maquinària frigorífica a base d’halogenats
Magatzem per combustible sòlid de calefacció
Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribució
Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb
o
punt d’inflamació > 300 C
o
Centre de transformació amb dielèctric de punt d’inflamació ≤300 C
- per potència instal·lada P total:
- per potència instal·lada en cada transformador:

* Les cuines no tindran la consideració de local de risc especial en cas que disposin d’un sistema d’extinció automàtica, sigui quina
sigui la potència instal·lada.

DGPEIS/Servei de Prevenció
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1.3. Seguretat d´utilització i accessibilitat.
1.3.1. Consideracions generals.
Ús docent.
El cumpliment del DB SU permetrà reduir a límits aceptables el risc de que els usuaris
pateixin danys inmediats durant l´ús previst dels edificis, a causa de les característiques del
projecte, construcció, ús i manteniment.
1.3.2. SUA 1 Caigudes.
-Classe R dels paviments
(Zones humides: zones d´accès i banys = clase 2 ; Reste de zones: aules, zones de pas i
distribució.... = clase 1).
-Les zones pavimentades no presentaràn imperfeccions o irregularitats que suposin una
diferència de nivel de més de 6mm, en zones interiors per circulació de persones, el terra no
presentarà perforacions o forats pels quals pugui introduir-se una esfera de 15mm de
diametre.
-Protecció de desnivells:
Per desnivells entre 0,55 i 6,00 metres la protecció serà de 0,90m.
-Escales:
Escala existent, només s’actua per millorar la pavimentació existent.
-Neteja de vidres exteriors:
Tots els vidres seràn netejables desde l´interior.
1.3.3. SUA 2 Impacte o enganxada.
L´alçada lliure mínima és de 2,4 mts al vestíbul i 2,58 mts a l’aula de planta baixa, la resta
són alçades superiors segons secció de projecte.
En les zones de portes l´alçada mínima de pas serà de 2100mm com a mínim.
Els elements fixes que sobresurtin de les façanes i que estiguin situats sobre zones de
circulacions estaràn a una alçada de 2,20 metres com a mínim.
En zones de circulació, les parets no tindràn elements sortints que volin més de 150 mm en
la zona d´alçada compresa entre 1000mm i 2200mm mesurada a partir del terra.
Es limitarà el risc d´impacte amb elements volats amb una alçada menor que 2000mm, tals
com mesetes o trams d´escala, de rampes... disposant elements fixes que limitin l´accès a
ells.
1.3.4. SUA 3 Immobilització en recintes tancats.
Als banys i altres peçes que tinguin dispositius de bloqueig existirà un sitema de
desbloqueig.
La força d´apertura en les portes de sortida serà de 150 N.
1.3.5. SUA 4 Il.luminació inadequada.
Els valors queden expressats en la memoria d´instal.lacions.
A més es compliràn els valors dels Criteris del Departament d’Educació.

1.3.6. SUA 5 Alta ocupació.
No procedeix l’aplicació.
1.3.7. SUA 6 Ofegament.
No procedeix l’aplicació.
1.3.8. SUA 7 Vehicles en moviment.
No procedeix l’aplicació.
1.3.9. SUA 8 Acció del llamp.
No és necessari parallamps segons està justificat a la memòria d’instal.lacions.
1.3.10. SUA 9 Accessibilitat.
Es compleixen les condicions per al nou bany adaptat i per l’accés general.
No es necessari ascensor donat que l’actuació és inferior als 200m2 útils, inferior a 2PP i
inferior a 100m2 a la planta pis. Malgrat això es preveu un espai a l’exterior per a una futura
instal.lació d’un ascensor adaptat.

1.4. Protecció enfront de la humitat.
1.4.1 HS1 Protecció enfront de la humitat.
Grau d´impermeabilitat dels murs:
Presència d’aigua: baixa.
Grau d´impermeabilitat mínima exigit: S’estima sòl permeable (1).
Sol.lució constructiva prevista: I2+I3+D1+D5
I2: Pintura mur o llàmina impermeable, es realitza amb llàmina impermeable.
I3: No procedeix, només es demana en murs de fabrica.
D1: Capa drenant, es realitza amb graves.
D5: Tub de recollida d’aigües pluvials, es col.loca un tub drenant.
Grau d´impermeabilitat dels terres:
Presència d´aigua: baixa.
Grau d´impermeabilitat mínima exigit: S’estima sòl permeable (2).
Grau d´impermeabilitat de les façanes:
Zona pluviomètrica de promedios: (II)
Grau d´exposició al vent: (V2)
Grau d´impermeabilitat: 4.
Sol.lució constructiva prevista: R2+C1
R2 : El revestiment exterior té una resistència alta a la filtració.
C1 : La fulla principal té ½ peu de maó ceràmic.
Característiques i components de les cobertes:
Disposa de formació de pendents amb panell sandwith aïllat.
Disposa una barrera de vapor.
Un aïllant tèrmic segons les determinacions del HE1 del DB.
1.4.2 HS2 Recollida i evacuació de residus.
Es realitza un sistema de recollida manual basicament de paper i plàstic, i en molt poca
quantitat, s´acumula en contenidors de planta.
1.4.3 HS3 Qualitat de l´aire interior.
Segons indicacions de la memòria d´instal.lacions i cumplint les indicacions del DB- HS. Les
noves finestres dispossaràn de sistemes de ventilació tipus renson.
1.4.4 HS4 Subministrament d´aigua.
Segons indicacions del punt “Instal.lació de lampisteria” a la memòria d´instal.lacions i
cumplint les indicacions del DB-HS.
1.4.5 HS5 Evaquació d´aigües.
Es realitzarà un sistema d´evaquació d´aigües per xarxa separativa i unificada en pericó just
abans de la connexió a clavegueram doncs no hi ha xarxa separativa al poble, els càlculs i
dimensionaments es realitzen segons les consideracions del HS5.

1.4.6 HS6 Protecció front l’exposició al radon.
La zona de classificacions d’Alins és II.
Per a l’ampliació cal complir la protecció, a tal efecte en aquesta zona es col.locarà una
membrana antiradon sota la llosa de fonamentació.

1.5. Estalvi d´energia.
1.5.1 HE0 Limitació del consum energètic.
1.5.2.HE1 Condicions per al control de la demanda energetica.
S’adjunta justificació.
1.5.3 HE2 Rendiment de les instal.lacions tèrmiques.
Les instal.lacions de calefacció es documentaràn en un projecte annex separat, en el que es
justificarà el compliment d’aquest punt i del RITE.
1.5.4 HE3 Eficiència energètica de les instal.lacions d´il.luminació.
Segons memòria d´instal.lacions i cumplint el DB-HE.
1.5.5 HE4 Contribució solar mínima d´ACS.
La contribució solar es realitza amb aportació d’energies renovables alternatives. L’edifici es
trobarà connectat a una xarxa de distribució municipal basada en biomassa (caldera de
pelets).
1.5.6. HE5 Contribució fotovoltàica mínima d´energia elèctrica.
No es d’aplicació en aquest Projecte.

Condicions per al control de la demanda energètica

Projecte bàsic

HE 1

O b r a n o va i a m p l i a c i ó
Ús diferent al d’habitatge
Referència de projecte: ESCOLA ALINS

C TE RD 314/2006 i posteriors modificacions (inclou RD 732/2019)
© C ol ·l egi d’ A rqui tectes de C at a l unya 20 20. Aquest document és per a ús exclusiu dels arquitectes col·legiats autoritzats pel COAC. Qualsevol reproducció, transformació, difusió, comunicació o utilització
no autoritzada expressament, serà objecte de les accions legals escaients, d’acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

DADES
O b r a n o va

Tipus d’intervenció:

✔ Ampliació
Ús de l’edifici:

DOCENT

Zona climàtica hivern:

A

B

C

✔ E

D

EXIGÈNCIES

C o n d i c i o n s d e l ’ e n vo l u p a n t t è r m i c a

✔

Transmitància tèrmica dels elements (U)
Es limitarà la transmitància tèrmica de cada element de l’envolupant de l’ampliació:
Zona climàtica d’hivern

Transmitància tèrmica màxima, Ulim W/m²K

✔ E

A

B

C

D

- Murs i terres en contacte amb l’aire exterior (UM, US)

0,70

0,56

0,49

0,41

0,37

- Cobertes en contacte amb l’aire exterior (UC)

0,50

0,44

0,40

0,35

0,33

0,80

0,75

0,70

0,65

0,59

2,70

2,30

2,10

1,80

1,80

- Murs, terres i cobertes en contacte amb espais no
habitables o amb el terreny (UT)

Mitgeres o particions interiors que pertanyin a
l’envolupant tèrmica (UMD)

- Obertures (UH)*

(conjunt de marc, vidre i, si escau, caixa de persiana)

- Portes amb superfície semitransparent ≤ 50%

5,70

* Els buits amb ús d'aparador en activitats comercials poden incrementar el valor d'UH en un 50%.

✔

Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K)

(1) (2)

Es limitarà el coeficient global de transmissió a través de l’envolupant de l’ampliació:
Coef. global de transmissió de
calor màxim, Klim W/m²K
- Envolupant tèrmica

Zona climàtica d’hivern

Compacitat
(3)
(V/A)

A

B

C

D

≤1

0,81

0,76

0,65

0,54

0,43

≥4

0,98

0,92

0,82

0,70

0,59

✔ E

* Els valors límit per compacitats intermèdies (1< V/A< 4) s'obtenen per interpolació.

✔

Control solar de l'envolupant (qsol:jul)

(4)

El paràmetre de control solar de l’ampliació no superarà el valor límit qsol;jul,lim: 4 kWh/m2·mes.
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Condicions per al control de la demanda energètica

Projecte bàsic

HE 1

O b r a n o va i a m p l i a c i ó
Ús diferent al d’habitatge

C TE RD 314/2006 i posteriors modificacions (inclou RD 732/2019)
© C ol ·l egi d’ A rqui tectes de C at a l unya 20 20. Aquest document és per a ús exclusiu dels arquitectes col·legiats autoritzats pel COAC. Qualsevol reproducció, transformació, difusió, comunicació o utilització
no autoritzada expressament, serà objecte de les accions legals escaients, d’acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual.

EXIGÈNCIES

✔ Permeabilitat a l'aire de les obertures de l'envolupant (Q100)
Es limitarà la permeabilitat a l’aire de les obertures de l’envolupant de l’ampliació:
Zona climàtica d’hivern

Permeabilitat a l’aire màxima, Q100,lim m³/h·m²

A

B

C

D

✔ E

- Obertures de l’envolupant

27

27

9

9

9

La permeabilitat del buit s'obtindrà tenint en compte, si escau, el calaix de persiana.

✔ Limitació de descompensacions
Es limitarà la transmitància tèrmica (U) de les particions interiors de l'ampliació, en funció de les unitats d’ús que
delimitin:
Zona climàtica d’hivern

Transmitància tèrmica màxima, Ulim W/m²K
- Particions entre unitats
del mateix ús

- Particions entre unitats de diferent ús,
i entre unitats d'ús i zones comunes

✔ E

A

B

C

D

horitzontals

1,80

1,55

1,35

1,20

1,00

verticals

1,40

1,20

1,20

1,20

1,00

horitzontals
i verticals

1,25

1,10

0,95

0,85

0,70

✔ Limitació de condensacions
En el cas que es produeixin condensacions intersticials en l’envolupant tèrmica, aquestes seran tals que no produeixin
una reducció significativa en les seves prestacions tèrmiques o suposin un risc de degradació o pèrdua de la seva vida
útil. A més, la màxima condensació acumulada en cada període anual no serà superior a la quantitat d’evaporació
possible en el mateix període.

(1) Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K ), en W/m²·K: valor mitjà del coeficient de transmissió de calor
per a la superfície d'intercanvi tèrmic de l'envolupant. Té en consideració els elements en contacte amb el terreny i amb
l'ambient exterior, inclosos el seus ponts tèrmics. (veure Annex A: Terminologia DB HE)
(2) En el cas d'ampliacions, només s'aplicarà el valor límit Klim si la superfície o el volum construït s'incrementa > 10%.
(3) Compacitat (V/A), en m³/m²: relació entre el volum tancat per l'envolupant tèrmica i la suma de les superfícies d'intercanvi
tèrmic amb l'aire exterior o el terreny. (veure Annex A: Terminologia DB HE)
(4) Control solar de l'envolupant (qsol:jul), en kWh/m²·mes: relació entre els guanys solars durant el mes de juliol a través de les
obertures de l'envolupant amb les proteccions solars mòbils activades, i la superfície útil habitable dels espais inclosos dins
l'envolupant tèrmica. Per a edificis d’ús diferent al d’habitatge el valor límit qsol:jul,lim = 4 kWh/m²·mes. (veure Annex A:
Terminologia DB HE)
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1.6. Protecció enfront el soroll.
S’adjunta justificació.
A més es compliràn els valors dels Criteris del Departament d’Educació.
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Ref. del projecte: ESCOLA ALINS

À MB IT D ’A P L IC A C I Ó
o b r a n o va

r e ha bi l it a c i ó i nt e gr a l

✔

✔

a m p l i a c i ó , r e f o r m a , r e h a b i l i t a c i ó o rehabilitació integral en edificis c atalogats
No els hi és d’aplicació el DB HR

Ú S D E L ’ED IF IC I
r e s i d e n c i a l p r i va t

residencial públic

a d m in is t rat i u

docent

sanitari

a lt re s

✔

UNITATS D ’Ú S
u na ún i ca u n it a t d ’ús

d i ve r se s un i t ats d ’ú s

✔

E X I G ÈN C IE S D ’A ÏL L A M EN T A C Ú ST IC
SEPARACIONS VERTICALS INTERIORS
Separacions en la mateixa unitat d’ús
Separació entre una
unitat d’ús i un
recinte emissor que
no pertany a la
unitat d’ús

El recinte no comparteix portes o
finestres amb el recinte emissor
El recinte comparteix portes o
finestres amb el recinte emissor

a soroll aeri
envans

RA t 33dBA

entre el recinte protegit i el recinte emissor

DnTA t 50dBA

entre el recinte habitable i el recinte emissor

DnTA t 45dBA

paret del recinte protegit

RA t 50dBA

✔

RA t 30dBA

✔

porta o finestra del recinte protegit
paret del recinte habitable

(1)

porta o finestra del recinte habitable

✔

RA t 50dBA
(1)

RA t 20dBA

Separació entre una unitat d’ús i un recinte emissor entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit
d’instal·lacions o d’activitat
entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable

DnTA t 55dBA

Recinte de l’ascensor (sense maquinària al recinte)

RA t 50dBA

entre unitat d’us i caixa d’ascensor

DnTA t 45dBA

TANCAMENTS EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR

a soroll aeri

F A Ç A N E S , C O B E R T E S I T E R R E S E N C O N T A C T E A M B L ’ E X T E R I O R , D 2m,nT,Atr en dBA

D2m,nT,Atr
en funció de l’Ld

FAÇANA A CARRER
Ús residencial/ hospitalari

Ld carrer
dBA

Ús cultural/ sanitari/ docent/
administratiu

Dormitoris

Estances

Estances

Aules

30

30

30

30

60 < Ld d 65

32

30

32

30

65 < Ld d 70

37

32

37

32

70 < Ld d 75

42

37

42

37

Ld > 75

47

42

47

42

Ld d 60

✔

Quan el soroll al
que estigui sotmès
el tancament sigui
d’aeronaus, els
valors D2m,nT,Atr
s’incrementaran en
4dBA

CTE

HR

Exigències del DB HR Protecció contra el soroll

2/2

Ref. del projecte: ESCOLA ALINS

FAÇANA A PATI (Les façanes que donin a pati d’illa tancats, patis interiors o façanes no sotmeses directament a soroll de trànsit, aeronaus,
activitats industrials, comercials o esportives, es considerarà un índex de soroll dia, Ld, 10dBA menor que l’índex de soroll dia de la zona.)

Ld carrer
dBA

Ld Pati
dBA

Ús residencial/ hospitalari

Ús cultural/ sanitari/ docent/
administratiu

Dormitoris

Estances

Estances

Aules

Ld d 60

Ld d 60

30

30

30

30

60 < Ld d 65

Ld d 60

30

30

30

30

65 < Ld d 70

Ld d 60

30

30

30

30

70 < Ld d 75

60 < Ld d 65

32

30

32

30

Ld > 75

65 < Ld d 70

37

32

37

32

MITGERES

a soroll aeri

El conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera o

DnTA t 50dBA

Cada un dels tancaments que conformen la mitgera

D2m,nT,Atr t 40dBA

SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS

a soroll d’impacte

Separació entre una unitat d’ús i
un recinte emissor que no
pertany a la unitat d’ús

entre el recinte emissor i recinte protegit

L’nT,w  65dB

entre el recinte emissor i recinte habitable

no té exigència

DnTA t 45dBA

Separació entre una unitat d’ús i
un recinte d’instal·lacions o
d’activitat

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit

L’nT,w  60dB

DnTA t 55dBA

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable

L’nT,w  60dB

DnTA t 45dBA

✔

a soroll aeri
DnTA t 50dBA

✔

E X I G È N C I E S D E C O N T R O L D EL T EM P S D E R EV ER B ER A C IÓ
Espais que han de controlar el seu temps de reverberació:
Aules i sales de conferències buides (sense ocupació, ni mobiliari), amb un volum d 350m

Temps màxim de reverberació
3

0,7s

Aules i sales de conferències buides (incloent el total de butaques), amb un volum d 350m

0,5s

3

Restaurants i menjadors
Zones comunes dels edificis d’ús residencial públic, docent i hospitalari adjacents a recintes
protegits amb els que comparteixen portes

✔

0,9s
Àrea d’absorció acústica equivalent
A t 0,2m /m
2

3

✔

EXIGÈNC IES DE SOROLL I VIBRACION S D E LES IN STA L ·LAC ION S
Es limitarà el nivell de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes protegits o habitables de l’edifici a través de
punts de contacte amb els elements constructius, de manera que no s’augmentin els nivells deguts a les restant fonts de l’edifici.
El nivell de potència acústica dels equipaments generadors de soroll estacionari situats als recintes d’instal·lacions, així com les reixetes i
difusors terminals d’instal·lacions d’aire condicionat compliran els nivells d’immissió en els recintes adjacents de la Llei 37/2003 de soroll.
El nivell de potència acústica màxima dels equips situats a les cobertes i zones exteriors annexes, serà tal que l’entorn de l’equip i els
recintes habitables i protegits no superin els objectius de qualitat acústica corresponents
(1)

Només aplicable als usos residencial i sanitari
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1.

DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ESTRUCTURAL ADOPTADA.

1.1. Generalitats
TÍTOL DEL PROJECTE

AMPLIACIÓ I REFORMA DE L’ESCOLA D’ALINS.

ARQUITECTA
MUNICIPI

ELISABET CLARÓ
.
ALINS (LLEIDA)

PROMOTOR

AJUNTAMENT D’ALINS

PERÍODE DE SERVEI

50 ANYS

TIPUS DE CONTROL
PREVIST

ESTADÍSTIC

1.2. Preexistències, feines prèvies, edificacions veïnes.
El projecte que la present memòria documenta consisteix en la reforma i ampliació de l’escola de la localitat
lleidatana d’Alins.
L’actual edifici és una construcció rectangular de dos plantes amb unes mides en planta de 12.2 metres de
llargada per 6.35 metres d’amplada. Sobre aquesta construcció es preveu fer una ampliació a nivell de planta
baixa que ocuparà un lateral de la construcció existent i un dels testers arribant a assolir unes dimensions en
planta de 18.5 metres de llargada per 8.5 metres d’amplada.
Com a feines prèvies caldrà la retirada de tots aquells elements que puguin interferir en la realització de les
tasques de reforma i ampliació. No hi ha construccions veïnes adossades a la construcció actual i les mes
properes estan prou separades com per provocar algun tipus d’afectació.
1.3. Característiques del terreny.
Les característiques del terreny es defineixen a l’estudi geotècnic realitzat al solar específicament per
l’execució d’aquest projecte, les dades del qual es detallen a continuació.
AUTOR DE L’ESTUDI
DATA
CLIENT
REFERÈNCIA
m2 SOLAR
Nº PROSPECCIONS
TIPUS PROSPECCIÓ

MEDIGEO GEOLOGIA I TEOTÈCNIA
MARÇ 2021
AJUNTAMENT ALINS
346-EG/21
145 m2
3
1 sondeig rotació, 2 sondeigs penetració dinàmica.

El Codi Tècnic de la Edificació CTE-SE-C, defineix els estudis geotècnics en funció del tipus d’edificació
projectada, i el terreny que es preveu trobar, el numero de prospeccions a realitzar (S), la distancia màxima
entre punts de reconeixement (Dm), la profunditat orientativa sota el nivell final d’excavació (P), i el
percentatge de substitució per proves continues de penetració (%).
C0

C1

C2

dm

p

s %

dm

p

T1 35

6

-

35

6

T2 30

18 1 66

30

18

-

s %

dm

C3

C4

p

s %

dm

p

s %

dm

p

s

%

1 70 30

12

2 70

25

14 3 50

20

16

3

40

2 50 25

25

3 50

20

30 3 40

17

35

3

30

En el cas de terrenys tipus T3, els estudis a realitzar seran els que es creguin convenients per part del geòleg autor
del projecte, mai menys que els corresponents en el cas de tipus T2.
On:

Co:
C1:
C2:
C3:
C4:

< 4 plantes < 300m2
Altres < 4 plantes
Entre 4-10 plantes
Entre 11-20 plantes
> 20 plantes i singulars

T1: Terreny favorable i poca variabilitat. Mateixa fonamentació.
T2: Terreny intermedi, amb variabilitat. Diferent fonamentació.
T3: Terreny desfavorable. Els que no són T1 ni T2

El cas que ens ocupa és una edificació del tipus C1 i tipus de terreny T2.
A la taula que hi ha a continuació es defineixen els diferents estrats que s’han trobat en el solar, amb els
paràmetres que els defineixen, com la densitat, la cohesió o l’angle de fregament intern, i per altra banda, les
tensions admissibles per els diferents tipus de fonamentacions que proposa l’estudi geotècnic.

-

Descripció


Densitat

C
cohesió


Angle

P
permeabilitat

R
A

Terreny vegetal
Graves i bolos

1.75 Tn/m3
1.90-2.10 Tn/m3

0.0 kg/cm2
0.0-0.05 kg/cm2

25º
28º-39º

10-3-10-8 m/s

-

Descripció

R
A

Terreny vegetal
Graves i bolos

adm
Sabates
-

80 kN/m2

adm Corr.

adm Pous

Balast K30

adm
Piló

108 kN/m2

150 kN/m2

-

-

P

Nspt

30-39

adm
Piló

F

-

La descripció dels sondeigs en profunditat, ens permeten definir la potencia de cada estrat, per poder-la
relacionar amb la cota d’excavació i fonamentació de l’edifici que ens ocupa. És important i així s’especifica a
la taula que segueix, la cota d’inici del geotècnic, si correspon al topogràfic o la que esta referenciada, així
com la cota on es detecta el nivell freàtic en cas d’existir.
Cota inici
Nivell freàtic
Terreny vegetal
Graves i bolos

S-1
+0.65
0.0-0.4
>0.4

P-1
+0.5
0.0-0.5
>0.5

P-2
+0.65
0.0-0.5
>0.5

(Unitats en metres)

Com a altres dades d’interès que aporta l’estudi geotècnic tenim:


No s’ha detectat nivell freàtic en cap dels sondeigs realitzats.



S’han realitzat els estudis d’agressivitat del terreny enfront el formigó obtenint uns resultats que
cataloguen el terreny com a no agressiu.



A nivell de Ripabilitat, es preveu una excavació amb mitjans convencionals a tots els nivells.

1.4. Descripció de l’estructura
Tal i com s’ha comentat a l’apartat anterior, es preveu la reforma i ampliació d’un edifici docent. Les
dimensions de l’edifici reformat no superen les mides màximes que estableix la normativa per tal de fer un
càlcul tèrmic de l’estructura, per la mateixa raó no ha estat necessari la previsió de junts de dilatació.
Les actuacions previstes consisteixen en el reforç de l’actual sostre de planta baixa per tal d’adaptar-lo a l´ús
previst, la substitució de l’actual coberta per una que millori les condicions tèrmiques i acústiques i la
construcció d’un annex adossat perimetralment a l’edifici que allotjarà un aula de psico-motricitat.
Tot seguit s’especifiquen les característiques de les tipologies estructurals previstes en el present projecte.

1.4.1.

Fonaments

No està previst intervenir sobre la fonamentació de l’actual edifici ja que no es produirà un increment
considerable del pes de l’edifici. Les actuacions a nivell de fonamentació queden circumscrites a la part de
l’edifici que s’amplia. En aquest cas s’ha previst una biga de fonamentació recolzada sobre pous que han de
permetrà transmetre al terreny una tensió no superior a 150 kN/m2, segons indicacions de l’estudi geotècnic.
Aquesta solució ha de poder garantir que els assentaments previstos siguin inferiors a 1 cm de manera que
es minimitzen els assentaments diferencials amb la fonamentació de l’edifici existent.
1.4.2.

Contenció de terres

A nivell de contenció de terres, només cal destacar un petit mur d’uns 50 cm d’alçada que ha de salvar el
desnivell existent entre l’interior de l’edifici i la topografia exterior. Aquest mur es planteja de formigó armat
encastat a la nova sabata correguda.
El trasdós del mur ha d’estar impermeabilitzat i drenat per tal d’evitar l’empenta provocada per l’acumulació
d’aigua en el trasdós.
1.4.3.

Estructura

A nivell d’estructura cal destacar que l’actual sostre de la planta baixa cal reforçar-lo. Es tracta d’un sostre
unidireccional de biguetes metàl·liques del tipus IPN amb doble solera de rajola sobre la qual descansa el
paviment. El proposta de reforç consisteix en soldar per al cara inferior de la biga, un perfil en forma de “T”
que millori les característiques resistents del perfil original.
L’altra actuació està centrada en les cobertes, tan de la part existent, com de l’ampliació. Ambdues seran
noves i estan previstes amb bigues i biguetes de fusta que es recolzaran sobre uns cèrcols de formigó que
coronaran els actuals murs de càrrega. Els nous murs de càrrega de la part ampliada es plantegen de fàbrica
de maó ceràmic.
Val a dir que la coberta que coronarà l’actual volum docent es planteja amb uns cavalls atirantats per tal de
minimitzar les empentes laterals sobre els murs de càrrega.
L’acabat de l’ampliació de la planta baixa es planteja amb una solera de formigó armat de 15 cm de gruix,
col·locada sobre un emmacat de graves del mateix gruix.

1.5. Procés constructiu
L’estructura projectada per a l’ampliació és convencional tant en fonaments, com en la contenció de terres i
l’estructura pròpiament dita.
En primer lloc caldrà executar la fonamentació de sabates i pous sobre les quals es construiran els murs de
contenció que han de servir de base dels nous murs de càrrega de fàbrica de maó ceràmic. Posteriorment es
procedirà a la realització del congreny perimetral i la construcció de les noves cobertes.
En paral·lel es pot realitzar el reforç del sostre de l’actual planta baixa.
Tots els elements estructurals han d’estar degudament apuntalats fins que es pugui garantir la resistència
característica que s’especifica en el present document.

2.

SEGURETAT ESTRUCTURAL
Per definir les bases de càlcul que determinaran la seguretat estructural d’un edifici s’han seguit les
indicacions per l’anàlisi estructural, els coeficients parcials i l’aptitud pel servei que defineix el Codi Tècnic de
l’edificació tant el DB-SE específic de seguretat estructural com el DB-SE-C de fonamentacions. També s’ha
tingut en compte les exigències de la EHE-08 instrucció del formigó, ja que actua en convivència amb el
CTE.
A continuació s’exposen els paràmetres bàsics de les normatives esmentades que s’ha considerat en el
càlcul de l’edifici objecte de la memòria.

2.1. Anàlisis estructural
La comprovació estructural d’un edifici requereix determinar les situacions de dimensionat que resultin
determinants per el càlcul, establir les accions a tenir en compte i els models adequats, realitzar l’anàlisi
estructural i verificar que no es sobrepassen els estats límits.
A les verificacions es tenen en compte els efectes del pas del temps que poden incidir a la capacitat portant o
a l’aptitud pel servei, en correspondència amb el període de servei. Les situacions de dimensionat engloben
totes les condicions i circumstàncies previsibles durant l’execució i la utilització de l’obra, determinant les
combinacions d’accions necessàries per cada condició.
Les situacions de dimensionat es classifiquen en persistents (condicions normals d’ús), transitòries
(condicions aplicades durant un temps limitat) i extraordinàries (condicions excepcionals com les accions
accidentals).
Pel que fa referència a la fonamentació, es tenen en compte els efectes que, depenent del temps, poden
afectar a la capacitat portant o l’aptitud de servei de la mateixa, comprovant el seu comportament enfront
d’accions físiques o químiques que poden conduir al deteriorament o de càrregues variables repetides que
poden conduir a mecanismes de fatiga en els terrenys. Les verificacions que es realitzen dels estats límits de
fonaments relacionats amb el temps que es realitzen són amb l’objectiu que hi hagi una concordança amb el
període de servei de la construcció.
Com hem exposat anteriorment la Instrucció EHE-08, anterior a la aplicació del CTE, segueix en vigor fins a
la seva revisió, i això provoca la seva forçosa convivència en el que refereix al càlcul del formigó.En casos de
incongruència s’agafen els valors més desfavorables per el càlcul.
Pel que fa a les consideracions que s’exposen a continuació, els estats límits, les accions i els mètodes de
càlcul, les diferències no són considerables i hem pres com a model el que estipula el CTE.
Els Estats Límits (ELU, ELS)
S’anomenen estats límits aquelles situacions segons les quals, de ser superades, es considera que l’edifici
no compleix els requisits estructurals per els quals ha estat concebut.
Els estats límits últims (ELU) són els que, de ser superats, constitueixen un risc per les persones, ja que
poden produir un col·lapse total o parcial de l’edifici.
Com estats límits últims han de considerar-se els deguts a :
-

Pèrdua de l’equilibri de l’edifici o d’una part estructuralment independent.

-

Error per deformació excessiva, transformació de l’estructura o part d’ella en un mecanisme,
trencament dels elements estructurals o de les unions, o inestabilitat d’elements estructurals
incloent els originats per efectes depenent del temps, com la corrosió o la fatiga.

A més a més específicament dels fonaments es consideren estats límits últims els deguts a:

-

Pèrdua de la capacitat portant del terreny de recolzament de la fonamentació per enfonsament,
lliscament o bolc.

-

Pèrdua de l’estabilitat global del terreny a l’entorn pròxim a la fonamentació.

-

Pèrdua de la capacitat resistent de la fonamentació per error estructural.

-

Errors originats per efectes que depenen del temps, com la durabilitat del material o la fatiga del
terreny sotmès a càrregues variables repetides.

Els estats límits de servei(ELS)són els que, de ser superats, afecten el confort i el benestar dels usuaris o
terceres persones, el correcte funcionament de l’edifici o la imatge de la construcció. Aquests estats poden
ser reversibles o irreversibles, en funció a les conseqüències que suposen l’excés dels límits especificats
com admissibles, un cop desaparegudes les accions que els han produït.
Com a estats límits de servei poden considerar-se els deguts a :
-

Les deformacions que afectin a la imatge de l’obra, al confort dels usuaris o al funcionament
d’equips i instal·lacions.

-

Les vibracions que causin una falta de confort a les persones o afectin a la funcionalitat de l’obra.

-

Els danys o el desgast que poden afectar desfavorablement a la imatge, la durabilitat o la
funcionalitat.

A part d’aquestes consideracions a nivell de fonaments també s’ha tingut en compte els estats límits de
servei deguts a:
-

Els moviments excessius de la fonamentació que poden induir esforços o deformacions
anormals a la resta de l’edificació, que encara que no arribin a trencar-la, afecten a la imatge de
l’obra, el confort o el funcionament.

-

Les vibracions que es poden transmetre a la resta de l’estructura.

Classificació de les accions.
Les accions que s’apliquen a un càlcul es classifiquen per la seva variació en el temps:
-

Accions permanents (G): són aquelles que actuen en tot moment sobre l’edifici amb posició
constant: la magnitud pot ser constant com el pes propi de l’estructura, o no, com les accions
reològiques però amb una variació menyspreable.

-

Accions Variables (Q): són aquelles que poden actuar o no sobre un edifici, com les degudes per
l’ús o les accions climàtiques.

-

Accions accidentals (A): són aquelles la probabilitat de que succeeixi és petita però de gran
importància, com el sisme, l’incendi, l’impacte o l’explosió.

Les accions imposades com els assentaments o retraccions, es consideren accions permanents o variables,
en funció de la seva variabilitat.
Les accions es defineixen en el càlcul pel seu valor característic Fk. Per les accions permanents s’adopta
normalment un valor mig a no ser que la variació del mateix pugui ocasionar una resposta estructural
significativa. Les accions variables, es determinen per un valor amb probabilitat de no ser superat durant un
període de referència específic. En el cas de les accions climàtiques els valors estan basats en la probabilitat
corresponent a l’estudi d’un període de retorn de 50anys. Les accions accidentals es representen amb un
valor nominal que s’assimila al de càlcul.

La Instrucció EHE-08, contempla també a la classificació, les accions permanents de valor no constant (G*),
que són aquelles que actuen constantment però el valor de les quals no és constant. Dins d’aquest grup
s’inclouen les accions amb valor que varia al llarg del temps amb tendència a arribar a un valor límit, com les
accions reològiques. Les accions referents al Pretensat (P) s’inclouen dins d’aquest grup.
Entenem que el CTE ha inclòs aquest grup dins del conjunt de les accions permanents, aplicant el valor límit
superior com a opció més desfavorable, i és així com s’ha considerat en el càlcul.
Mètodes per l’anàlisi estructural.
L’anàlisi estructural es basa en models adequats de l’edifici que proporcionen una previsió suficientment
precisa del seu comportament, que permeten tenir en compte totes les variables significatives i que
reflecteixen adequadament els estats límits a considerar.
Es poden establir diversos models estructurals, complementaris, que defineixen diferents parts de l’edifici, o
alternatius, que poden representar millor diferents comportaments o efectes. S’utilitzen models específics per
zones singulars de l’estructura on no siguin aplicables les hipòtesis clàssiques.
Les condicions de geometria i suports es modelitzen en concordança amb l’edifici projectat, buscant la
màxima similitud entre ells.
En l’execució del model de càlcul es tenen en compte els efectes de les accions dinàmiques sobre els
elements significatius contemplant la seva rigidesa, massa, resistència, etc. El model té en compte també la
interacció de la fonamentació amb l’estructura en el cas de ser significativa .
Per a la modelització de l’estructura dels edificis de formigó s’han seguit les indicacions i els models definits
en el capítol V d’anàlisi estructural de la EHE-08.
2.2. Coeficients parcials i combinacions d’hipòtesis estats límits últims
Per a la determinació de l’efecte de les accions, així com la resposta estructural, s’utilitzen els valors de
càlcul de les variables, obtinguts a partir dels seus valors característics, multiplicant o dividint per els
corresponents coeficients parcials per les accions i la resistència, respectivament.
Per garantir que hi ha suficient estabilitat del conjunt de l’edifici o d’una part del mateix, per totes les
situacions de dimensionat, es compleix la següent condició:
Ed,dst≤ Ed, stb
On
Ed,dst: valor de càlcul dels efectes de les accions desestabilitzadores
Ed, stb: valor de càlcul dels efectes de les accions estabilitzadores
Per garantir que hi ha suficient resistència de l’estructura portant o d’un element estructural, secció o unió
entre elements, totes les situacions de dimensionat compleixen :
Ed≤ Rd
On
Ed: valor de càlcul de l’efecte de les accions.
Rd : valor de càlcul de la resistència corresponent.
La formulació general per el càlcul de les combinacions d’hipòtesis es determina a partir de l’expressió:


j 1

G, j x

Gk, j +  p x P + 

Q,1 x

Qk,1 +


i1

Q, i xψ0, i xQk, i

És a dir, es considera simultàniament l’actuació de les accions permanents, G, inclòs el pretesat en cas
d’existir, P, les accions variables, Q, havent-se d’aplicar de manera successiva en els diferents anàlisis.
La combinació d’accions en el cas d’intervenir l’efecte d’una acció extraordinària respon a la formulació
següent:



G, j xGk, j

+  p x P + Ad+ 

Q,1 x

ψ1, 1 x Qk,1 +



Q, i xψ2, i xQk, i

i1

j 1

És a dir, es considera l’acció simultània de totes les accions permanents, G, una acció accidental , Ad, i les
accions variables (Q), una en valor freqüent i les altres casi permanents, alternant l’ordre d’aquestes últimes
en les diferents hipòtesis de càlcul.
En una situació extraordinària, tots els coeficients de seguretat (  G,  p,  Q
seu efecte és favorable, i valor 1 si el seu efecte és desfavorable.

)s’apliquen amb valor 0 si el

En el cas que l’acció accidental sigui l’acció sísmica, totes les accions variables s’apliquen amb un valor
casi permanent, segons l’expressió:


j 1

Gk, j +P + Ad+



2, i x

Qk, i

i 1

En els casos en que la relació entre les accions i el seu efecte no es pugui aproximar de forma lineal, per la
determinació dels valors de càlcul de l’efecte de les accions es realitza un anàlisi no lineal, considerant que:
-

Si els efectes globals de les accions creixen més ràpidament que elles, els coeficients parcials
s’apliquen com l’indicat en la formulació anterior.

-

Si els efectes globals de les accions creixen més lentament que elles, els coeficients parcials
s’apliquen als efectes de les accions, determinant a partir del valor representatiu de les mateixes.

El valor de combinació d’una acció variable representa la seva intensitat en el cas de que, en un determinat
període, actuï simultàniament amb un altre acció variable, estadísticament independent. En el DB-SE que
s’utilitza per la formulació de càlcul aquest valor es defineix com a Ψo.
El coeficient Ψ1, correspon al valor freqüent d’una acció variable que es determina de manera que sigui
superat durant un 1% del temps de referència.
Finalment el valor casi permanent d’una acció variable es determina de manera que sigui superat durant
el 50% del temps de referència i se li aplica el coeficient Ψ2
Taula 4.1 (Segons CTE-SE) Coeficients parcials de seguretat (  )per les accions.

Verificació

Tipus d’acció

Situació persistent o transitòria
desfavorable
favorable

Resistència Permanent
Pes Propi, Pes terreny
Empenta terreny
Pressió aigua

1,35
1,35
1,2

0,8
0,7
0,9

1,5
desestabilitzadora

0
estabilitzadora

Permanent
Pes Propi, Pes terreny
Empenta terreny
Pressió aigua

1,1
1,35
1,05

0,9
0,8
0,95

Variable

1,5

0

Variable
Estabilitat

Taula 4.2 (Segons CTE-SE)Coeficients de simultaneïtat (ψ).
Sobrecàrrega superficial d’ús
Zones residencials (Categoria A)
Zones administratives (Categoria B)
Zones destinades al públic (Categoria C)
Zones comercials (Categoria D)
Zones de trànsit i aparcament vehicles lleugers (Categoria F)
Cobertes transitables (Categoria G)
Cobertes només manteniment (Categoria H)
Neu
altituds > 1000m
altituds ≤ 1000m
Vent
Temperatura
Accions variables del terreny

Ψo

Ψ1

Ψ2

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

0,3
0,6
0,6
0,6
0,6

0

0,5
0,7
0,7
0,7
0,7
(*)
0

0,7
0,5
0,6
0,6
0,7

0,5
0,2
0,5
0,5
0,7

0,2
0
0
0
0,7

0

(*) A les cobertes transitables, s’adoptaran els valors corresponents al ús des del que s’accedeix.

Referent a les accions geològiques sobre els fonaments que es transmeten a través del terreny per el
dimensionat es tenen en compte les accions que actuen directament al terreny per proximitat, les càrregues i
empentes degudes al pes propi del terreny i les accions de l’aigua del nivell freàtic.
La verificació de l’estabilitat i la resistència de la fonamentació és el mateix que per la resta de l’edifici on Rd
és el valor de càlcul de la resistència del terreny.
Pel que fa al càlcul de les accions de l’edifici sobre la fonamentació es realitzarà el mateix procediment que
amb la resta, assignant el valor 1 per els coeficients parcials, per les accions permanents i variables
desfavorables i 0 per les accions variables favorables.
Els coeficients que corresponen a la verificació de la resistència del terreny s’estableixen en el CTE-SE-C
amb la taula que s’adjunta a continuació.
Taula 2.1 (Segons CTE-SE-C)Coeficients de seguretat parcials.

SITUACIÓ DE
DIMENSIONAT

MATERIALS
TIPUS
Enfonsament
Lliscament
Bolc(2)
Accions estabilitzadores
Accions desestabilitzadores
Estabilitat global
Capacitat estructural

γR

ACCIONS

γM

γE

γF

3.0
1.5 (2)

1.0
1.0

1.0
1.0

1.0
1.0

1.0
1.0
1.0
- (4)

1.0
1.0
1.8
- (4)

0.9 (3)
1.8
1.0
1.6 (5)

1.0
1.0
1.0
1.0

(1)

Pel que fa a la Instrucció EHE-08les combinacions d’hipòtesis són les mateixes. Pel que fa a la formulació,
definides per el CTE, únicament afegint el factor de les accions permanents de valor variable (Q*). Són
variables els coeficients de majoració de les accions (  ),que s’adjunten a la taula següent:
Taula 12.1.a.(Segons EHE-08)Coeficients parcials de seguretat per les accions aplicables per la
avaluació dels Estat Límits Últims (ELU)
TIPUS D’ACCIÓ
Permanent
Pretesat
Permanent de valor no constant
Variable
Accidental

SITUACIÓ PERSISTENT O
TRANSITÒRIA
Favorable
Desfavorable
G=1.00
G=1.35
P=1.00
P=1.00
G*=1.00
G*=1.50
Q=0.00
Q=1.50

-----

SITUACIÓ ACCIDENTAL
Favorable
G=1.00
P=1.00
G*=1.00
Q=0.00
A=1.00

Desfavorable
G=1.00
P=1.00
G*=1.00
Q=1.00
A=1.00

2.3. Coeficients parcials de seguretat per a determinar la resistència
2.3.1.

Acer

En el cas de l’acer, s’adoptaran els següents valors:

c)





d)



M3

= 1.1



M3

=1.25



M3

= 1.4

a)
b)

M1

= 1.05
= 1.05

coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació del material
coeficient parcial de seguretat relatiu als fenòmens d’inestabilitat

M2

= 1.25

coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència última del material o secció,
i a la resistència dels medis d’unió
coeficient parcial per la resistència al lliscament d’unions amb claus pretesats
en Estat Límit de Servei
coeficient parcial per la resistència al lliscament d’unions amb claus pretesats
en Estat Límit d’últim
coeficient parcial per la resistència al lliscament d’unions amb claus pretesats
i forats esquinçats o amb sobre dimensió

M0

2.3.2.

Fusta

En el cas de la fusta, s’adoptaran els següents valors:
Taula 2.3 Coeficients parcials de seguretat per al material,



(Segons CTE-SE-M)

M

Situacions persistents i transitòries
Fusta massissa

1.30

Fusta laminada encolada

1.25

Fusta microlaminada, taulell contraxapat, taulell d’encenalls orientats

1.20

Taulell de partícules i taulell de fibres (durs, mitjos, densitat mitja, tous)

1.30

Unions

1.30

Plaques clau

1.25

Situacions extraordinàries

1.0

2.3.3.

Maó

En el cas del maó, s’adoptaran els següents valors:
Taula 4.9Coeficients parcials de seguretat per al material,



(Segons CTE-SE-F)

M

Situacions persistents i transitòries(1)
Resistència del maó

I
II

categoria de control
de fabricació

Resistència de claus i amarres
Ancoratge del ferro armat
Ferro (armadura activa i armadura passiva)
(1)
(2)

categoria de la execució
A
B
C
1,7
2,2
2,7
2
2,5
3
2,5
2,5
2,5
1,7
2,2
1,15
1,15

per a les comprovacions en situació extraordinària, els coeficients de claus i amarres són els mateixos; dels maons els coeficients
són 1.2 1.5 i 1.8 respectivament per a les categories A B i C
on A: peces que tinguis certificació de les seves especificacions, el morter disposa d’especificacions sobre la resistència a la
compressió i a la flexotracció, el maó disposa d’un certificat d’assaigs previs a compressió, durant la execució es realitza una
inspecció diària de l’obra així com el control i supervisió del constructor.
on B: les peces estan dotades d’especificacions corresponents a la categoria A, excepte en el que fa referència a les propietats de
succió, de retracció i expansió a la humitat, es disposa d’especificacions del morter sobre les seves resistències a compressió i
flexotracció, a 28 dies, durant la execució es realitza una inspecció diària de l’obra així com el control i supervisió del constructor.
on C: Quan es compleix algun dels requisits de la categoria B

2.4. Aptitud de servei i combinacions d’hipòtesis estats límits de servei
Per complir un comportament adequat, en relació a les deformacions, les vibracions o el desgast, s’aplica la
corresponent de les següents combinacions d’accions. En termes generals per el càlcul de les
deformacions, la normativa permet no aplicar coeficients de majoració (  )a les càrregues permanents i
aplicar coeficients de simultaneïtat a les variables.
En els casos d’efectes degut a les accions de curt termini que poden resultar irreversibles, la combinació
d’accions es realitza seguint la següent expressió:

G

k, j

+P + Qk,1 +

ψ

0, i xQk, i

i1

j1

És a dir, es considera en el càlcul totes les càrregues permanents, una acció variable, en la seva totalitat, i la
resta de càrregues variables amb el factor de simultaneïtat corresponent, modificant la variable no afectada
per els coeficients parcials en cada hipòtesi.
En els casos d’efectes deguts a accions de curta durada que poden resultar reversibles, la formulació per
realitzar la combinació d’accions ha estat la següent:

G

k, j

+P + ψ1, 1 xQk,1 +

ψ

2, i xQk, i

i1

j1

Finalment, per els casos d’efectes deguts a càrregues de llarga duració, s’ha calculat amb la següent
expressió, que tracta totes les accions variables amb un mateix coeficient de quasi permanència.

G

k, j

j1

+P +

ψ

2, i xQk, i

i1

Per el càlcul d’estats límits de servei amb la Instrucció EHE-08, la formulació és la mateixa exposada
anteriorment procedent del CTE, i els coeficients de majoració corresponents, tots a 1 menys els aplicats al
pretesat i posttesat que es defineixen al la taula 12.2 de l’Article 12.
Deformacions.
A nivell de fletxes relatives admissibles dels elements estructurals, es compleix la següent taula, les
limitacions de la qual s’indiquen en el (CTE-SE 4.3.3.1)

INTEGRITAT DELS
ELEMENTS
CONSTRUCTIUS

Sostres amb envans fràgils o paviments rígids sense junts
Sostres amb envans ordinaris i paviments amb junts
Resta de casos

Confort dels usuaris
Imatge de l’obra

1/500
1/400
1/300
1/350
1/300

Les limitacions esmentades s’han de complir entre dos punts qualsevol de la planta, prenent com a llum el
doble de la distància entre ells. En general es realitza aquesta comprovació pels dos sentits ortogonals de la
planta.
En els casos en els quals els elements suportats, tipus d’envans i paviments, tinguin més opcions de ser
malmesos per les deformacions de l’estructura es prendran mesures constructives específiques.
Desplaçaments horitzontals.
A nivell de desplaçaments horitzontals es compleix segons la normativa CTE-SE la taula següent:
INTEGRITAT DELS ELEMENTS
CONSTRUCTIUS
Imatge de l’obra

Desplom total

1/500

Desplom locals

1/250
<1/250

3.

ACCIONS A LA EDIFICACIÓ
En l’avaluació d’accions per a determinar el comportament estructural de l’edifici que es presenta, s’ha tingut
en compte la Normativa CTE- SE-AE Accions a la Edificació del Codi Tècnic de la Edificació, la instrucció
EHE-08, el CTE-SE-C de fonaments, així com la Normativa NCSR-02, "Norma de Construcción
Sismorresistente".

3.1. Pesos propis de materials de construcció
A continuació s’exposa una taula amb les densitats dels materials utilitzats habitualment en la construcció, ja
sigui conformant elements estructurals o com a elements d’acabat que suposen una càrrega sobre
l’estructura. La taula s’ha extret de l’annex C del llibre CTE-SE-AE d’Accions a la Edificació del Codi Tècnic.
Taula C.1Pes específic aparent de materials de construcció (Segons CTE-SE-AE)
MATERIALS
Materials ram de paleta
Sorrenca
Basalt
Marbres
Diorites, gneis
Granit
Terracota compacte
Fustes
Tipus de C14 a C40
Laminada encolada
Taulell contraxapat
Taulell de fibres
Taulell lleuger

Pes (kN/m3)
21.0 a 27.0
27.0 a 31.0
28.0
30.0
27.0 a 30.0
21.0 a 27.0
3.5 a 5.0
3.7 a 4.4
5.0
8.0 a 10.0
4.0

Pes (kN/m3)
Metalls
Acer
Alumini
Coure
Estany
Ferro colat
Ferro sostre
Plom
Zenc
Altres
Asfalt
Pissarra
Vidre

77.0 a 78.5
27.0
87.0 a 89.0
74.0
71.0 a 72.5
76.0
112.0 a 114.0
71.0 a 72.0
24.0
29.0
25.0

3.2. Accions permanents
3.2.1.

Pesos propis sostres

A continuació s’exposen els pesos propis dels elements estructurals considerats en el projecte que ens
ocupa, que actuen com a concàrregues en el càlcul de l’estructura. Els valors s’expressen per kN/m2, i
s’extreuen de ponderar la proporció ponderada per metre quadrat dels diferents elements que composen els
sostres de projecte.
TIPUS DE SOSTRE
Unidireccional
Unidireccional

3.2.2.

CANTELL
18cm
Variable

NERVIS
Biguetes metàl·liques
Biguetes fusta

ALLEUGERIDOR
Solera ceràmica
Panell sandvitx

PES PONDERAT
2.20kN/m2
0.20kN/m2

Càrregues permanents

Com a càrregues permanents entenem aquelles càrregues que actuaran de forma continuada durant la vida
útil de l’edifici. En el càlcul, depenent de la seva naturalesa, es poden aplicar com a càrregues superficials,
lineals o puntuals.
Com a càrregues superficials entenem els paviments, les impermeabilitzacions, pendents i tractaments de
les cobertes i els cels rasos.
Com a càrregues lineals s’apliquen en el càlcul, les càrregues de les façanes i les baranes de balcons o
escales.

Les càrregues puntuals es poden trobar en alguns casos com una pèrgola, maquinària molt específica o
elements similars no estructurals recolzats sobre l’edifici o en algun punt del mateix.
TIPUS DE
CÀRREGA
Superficial
Superficial
Lineal

3.2.3.

DEFINICIÓ

ACCIÓ DE CÀLCUL
1.00 kN/m2
2.00 kN/m2
18.0 kN/ml

Paviments interiors
Coberta
Façana convencional

Càrregues d’envans

Les càrregues d’envans o divisions interiors es poden aplicar, segons la normativa CTE-AE com una càrrega
superficial aplicada a tota la planta objecte de l’estudi.
Segons s’indica a la norma, en els casos amb envans el pes dels quals no superi els 1.2kN/m2, amb un gruix
que no superi els 0.08m i que la seva distribució en planta sigui sensiblement homogènia, la càrrega es
podrà considerar superficial distribuïda homogèniament. El valor d’aquesta càrrega s’extraurà de multiplicar
0.8kN/m2, per la mitja de superfície d’envans en relació a la superfície de planta.
En el projecte que ens ocupa s’ha considerat una càrrega superficial de 1.0kN/m2 a tota la superfície i s’ha
contemplat com una càrrega lineal els envans o parets de gruix 15cm o superior amb el valor per metre lineal
exposat a continuació i aplicat directament sobre l’element estructural que el suporta.
TIPUS DE
CÀRREGA
Superficial

3.2.4.

DEFINICIÓ

ACCIÓ DE CÀLCUL
1.00 kN/m2

Envans de fabrica

Accions del terreny

Per determinar les accions en el terreny s’han seguit els paràmetres definits al CTE-SE-C amb els
paràmetres del terreny definits en el geotècnic realitzat en el solar, exposats en el capítol 1.3 de la present
memòria.
3.2.5.

Pretesat

En aquest projecte no s’ha aplicat el pretesat en cap dels seus elements.
3.3. Accions variables
3.3.1.

Sobrecàrregues d’ús

Les sobrecàrregues d’ús engloben el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici en funció de l’ús al qual es
destini. Per regla general, les sobrecàrregues degudes a l’ús s’assimilen a una càrrega superficial distribuïda
uniformement. D’acord amb l’ús majoritari al que es destini cada zona, el valor característic s’extreu de la
taula 3.1 del CTE-SE-AE. Sobrecàrregues molt concretes, com maquinaries, materials de biblioteques,
magatzems o indústries, no estan englobats per la norma i es defineixen amb l’estudi concret de l’edifici.
A continuació s’exposen els valors de sobrecàrrega d’ús que s’apliquen en aquest projecte:
Taula 3.1 Valors característics de les sobrecàrregues d’ús (Segons CTE-SE-AE)
CATEGORIA D’ÚS
C- públiques
F- cobertes

SUBCATEGORIA
C1

DEFINICIÓ
Aules
Manteniment

CÀRREGA UNIFORME
kN/m2

3.0
1.0 kN/m2

CÀRREGA PUNTUAL
3.0 kN

3.3.2.

Sobrecàrregues de neu

La distribució i la intensitat de càrrega de la neu depèn del clima del lloc, el tipus de precipitació, la geometria
de la coberta o edifici, els efectes del vent i els intercanvis tèrmics dels paràmetres exteriors.
La normativa defineix la formulació necessària per calcular la acumulació de neu i aplicar-la com una
sobrecàrrega de l’edifici a la CTE-SE-AE. La inclinació de la coberta i la forma poden afavorir o no,
l’acumulació de la neu.
La norma permet, en edificis de sostres amb coberta plana, situats en altituds inferiors a 1.000m, considerar
una sobrecàrrega de neu uniformement distribuïda de 1.0 kN/m2, que és el valor de càlcul que s’ha pres en
aquest projecte.
Alins
ZONA 2
1050 msnm
1.65kN/m2
1

LOCALITAT
ZONA HIVERNAL
ALTITUD TOPOGRÀFICA
CÀRREGA CARACTERÍSTICA DE NEU
FACTOR DE FORMA

*Cal preveure una càrrega lineal a l’extrem dels voladissos de 4.95 kN/m.
3.3.3.

Accions del vent

Són les produïdes per el vent sobre els elements exposats a ell. Per llur determinació es considera que
aquest actua horitzontalment sobre els elements i amb una direcció que forma un angle de ±10° respecte a
l’horitzontal.
La intensitat de la seva acció s’avalua directament a partir de la velocitat amb la que pot desplaçar-se i topar
contra un element resistent, segons les consideracions de l’article 3.3 del CTE SE-AE (Codi Tècnic de
l’Edificació).
L’acció concreta sobre un element superficial es dedueix aplicant els articles 3.3.2, 3.3.3,3.3.4 i 3.3.5 de
l’anterior Normativa, relatius a la determinació del coeficient eòlic, tant en construccions tancades com
obertes, i a la influència de l’esveltesa dels elements.
L’acció del vent, en general una força perpendicular a la superfície de cada punt exposat, o pressió estàtica,
qe pot expressar-se com:
qe = qb · Ce · Cp
En el cas particular que es discuteix, els paràmetres considerats són els que es detallen:
-

“qb” Pressió dinàmica del vent (segons annex D Figura D1):
qb=0.52kN/m2(Zona C)

-

“Ce” Coeficient d’exposició (segons taula 3.3):
Grau d’aspror: IV
Alçada del punt considerat: 7.10m

Taula 3.3Valors del coeficient d’exposició Ce(Segons CTE-SE-AE)
GRAU D’ASPROR DE L’ENTORN

Alçada del punt considerat (m)
3
6
9
12
15

18

24

30

I.-Límit del mar o d’un llac, amb una superfície
d’aigua en la direcció del vent de com a mínim 5Km
de longitud.

2.2

3.1

3.3

3.5

2.5

2.7

2.9

3.0

II.-Terreny rural pla sense obstacles ni arbrat
d’importància.
III.-Zona rural accidentada o plana amb alguns
obstacles aïllats, com arbres o construccions
petites.
IV.-Zona urbana en general, industrial o forestal.
V.-Centre de negocis de grans ciutats, amb profusió
d’edificis en alçada.

2.1

2.5

2.7

2.9

3.0

3.1

3.3

3.5

1.6

2.0

2.3

2.5

2.6

2.7

2.9

3.1

1.3

1.4

1.7

1.9

2.1

2.2

2.4

2.6

1.2

1.2

1.2

1.4

1.5

1.6

1.9

2.0

Ce= 1.5
“Cp” Coeficient eòlic (cobertes a dos aigües):

-

α = 24º
A > 10 m2
Ortogonal al pendent:
F
Succió -0.6
Pressió 0.6

G

H

I

J

-0.6
0.6

-0.2
0.4

-0.4
-

-0.6
-

G

H

I

-1.4

-0.8

-0.5

Paral·lel al pendent:
F
Succió -1.2

*es consideren accions favorables ja que, en cap cas, es supera el pes de la coberta.
3.3.4.

Accions tèrmiques

Tal i com s’indica al primer apartat de la present memòria, l’estructura de l’edifici que ens ocupa s’ha
dissenyat de manera que les seves dimensions no superin les recomanades per la Normativa vigent per
tal de no realitzar el càlcul tèrmic de l’estructura.
3.4. Accidentals
3.4.1.

Accions de sísmiques

En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Normativa vigent:
NCSR-02: “Norma de construcción sismorresistente. (Parte general y edificación). Real Decreto 997/2002
de 27 de Septiembre”.
Per a la determinació de la pertinència del càlcul sísmic per a la construcció que ens ocupa, la Norma
estableix cinc criteris perceptius de índole general que corresponen a:
-

Classificació de les construccions. (Apartat 1.2.2.)
Criteris d’aplicació de la Norma. (Apartat 1.2.3.)
Compliment de la Norma. (Apartat 1.3.)
Mapa de perillositat sísmica. Acceleració sísmica bàsica. (Apartat 2.1.)
Acceleració sísmica de càlcul. (Apartat 2.2.)

Classificació de la construcció (article 1.2.2)
Importància moderada: són
les que presenten una baixa
probabilitat que el seu

Importància normal: són aquelles,
la destrucció de les quals per causa
d’un terratrèmol pot ocasionar

Importància especial: són
aquelles la destrucció de les
quals per causa d’un

col·lapse per causa d’un
terratrèmol pugui causar
víctimes, interrompre un servei
primari o produir danys
econòmics rellevants a tercers.

víctimes, interrompre un servei pe la terratrèmol pugui interrompre
col·lectivitat o produir importants
un servei imprescindible o
pèrdues econòmiques, sense que
donar lloc a efectes
en cap cas es tracti d’un servei
catastròfics.
imprescindible ni pugui donar lloc a
efectes catastròfics.
El coeficient de contribució (K) té en compte la influència dels diferents tipus de terratrèmols i la
perillositat sísmica de cada punt. A nivell de tot Catalunya K = 1.0. Fora d’aquest àmbit mirar l’annex 1
de la Norma
En cas de dubtes a l’annex 1 es detallen tots els municipis que tinguin uns valors d’acceleració bàsica
iguals o superiors a 0.04 g.

Acceleració sísmica (article 2.2) Ac = S · ρ · ab
On “ab“és l’acceleració sísmica bàsica definida a la norma en el mapa sísmic de l’apartat 2.1.
Importància normal = 1
“ρ“ és un coeficient adimensional de risc
Importància especial = 1.3
I
Roca compacta, sòl cimentat o granulat molt dens
1.0
Roca molt fracturada, sòls granulats densos o amb
II
1.3
cohesió i dur
C = és el coeficient
del terreny (art 2.4)
Sòl granular mig compactat, o cohesió i consistència
III
1.6
ferma o molt ferma
IV Sòl granulat solt, o amb cohesió tova
2.0
“S” és el coeficient
d’amplificació del
terreny

ρ ·ab≤ 0,1g

S

C
1,25

C
a
C
 3,33x( x b  0,1) x(1 
)
1,25
g
1,25

0,1g<ρ ·ab< 0,4g

S

0,4g ≤ ρ · ab

S = 1.0

El criteri d’aplicació de la norma (art 1.2.3) és:
Construccions
d’importància
moderada

NO cal aplicar la norma

ab<0.04 g
0.04 g ≤ab<0.08 g

NO cal aplicar la norma
Cal aplicar la norma
Excepcions: No cal aplicar la norma en edificis de normal importància
sempre que:
- disposin d’estructura de pòrtics arriostrats, amb característiques de
resistència i rigidesa similars en les dues direccions, per resistir esforços
horitzontals en qualsevol direcció
- No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.
No obstant, la Norma serà d’aplicació en els edificis de més de set plantes
si l’acceleració sísmica de càlcul ac≥ 0.08

ab≥0.08 g

Cal aplicar la norma sense excepcions

En el nostre cas tenim:
Localitat
Importància
ab
ρ
C
S

Alins
normal
0.06g
1.0
1.404
1.123

Per tant l’acceleració de càlcul serà:

A c = S · ρ · ab =

0.0674 g

Com que ab<0.08 g i la construcció del nostre cas és d’importància normal, la norma NCSE-02 no és
aplicable.
3.4.2.

Accions d’incendi i impacte

Les accions causades per l’incendi o l’impacte són considerades accions accidentals segons la normativa.
En el cas del projecte que ens ocupa, no s’ha tingut en consideració cap d’aquests dos efectes al tractar-se
d’un tipus d’edificació sense cap condicionant especial a aquest respecte.
3.5. Altres accions
3.5.1.

Accions reològiques

Als elements de formigó armat, en els casos que el procés constructiu ho ha aconsellat, s’ha considerat
l’efecte de la retracció. Aquest efecte s’ha materialitzat aplicant sobre l’estructura un estat de
deformacions de valor igual a la que provoca el coeficient de retracció que es defineix a l’apartat anterior.

3.6. Quadre resum de les accions gravitatòries aplicades al projecte
PES PROPI

CÀRREGUES
PERMANENTS

CÀRREGUES
ENVANS

SOBRECÀRREGA
D’ÚS

Sostre actual

2.20 KN/m2

1.00 KN/m2

1.00 KN/m2

3.00 KN/m2

PL. Coberta

0.20 KN/m2

2.00 KN/m2

NIVELL

1.00 KN/m2

SOBRECÀRREGA
DE NEU

TOTAL
7.20 KN/m2

1.65 KN/m2

4.85 KN/m2

4.

RESISTÈNCIA AL FOC

4.1. Criteris CTE-SI-6
Es considera que la resistència al foc és un element principal de l’edifici i aquest és suficient si:
a) arriba a la classe indicada a les següents taules3.1. o 3.2 que representen el temps en minuts de
resistència davant l’acció representada per la corba normalitzada temps-temperatura
b) suporta aquesta acció durant el temps equivalent d’exposició al foc indicat a la taula B.2:
Punt B.2(Segons CTE-SI) Corba normalitzada temps-temperatura
Temps t, en min.
Temperatura en el sector Өg, en ºC

15
740

30
840

45
900

60
950

90
1000

120
1050

180
1100

240
1150

Aquests valors s’obtenen segon la fórmula: Өg = 20 + 345 log10 ( 8t+1 ) (ºC)
On
Өg
T

és la temperatura del gas en el sector (ºC)
és el temps des de l’inici de l’incendi (min)

Taula 3.1. (Segons CTE-SI) Resistència al foc suficient del elements estructurals
Us del sector d’incendi considerat1
Habitatge unifamiliar2
Habitatge residencial, residència pública, docent,
administrativa
Comercial, pública concurrència, hospitalari
Aparcament (edifici d’ús exclusiu o situat sobre un
altre ús )
Aparcament (situat sota d’un ús diferent)

Plantes de
soterrani

R30

Plantes
sobre
rasant
d’evacuació de l’edifici
<15 m
<28 m
R 30
-

altura
≥ 28 m
-

R120

R 60

R 90

R 120

R 1203

R 90

R 120

R 180

R 90
R 1204

(1) La resistència al foc suficient d’un terra és la que resulta al considerar-lo com sostre del sector d’incendi situat sota aquest terra.
(2) En habitatges unifamiliars adossats o agrupats, els elements que formen part de l’estructura comú tindran la resistència al foc exigible a un
us d’habitatge residencial.
(3) R 180 si l’alçada d’evacuació de l’edifici supera els 28 m.
(4) R 180 quan es tracti d’aparcaments robotitzats.

Taula 3.2(Segons CTE-SI) Resistència al foc suficient dels elements estructurals de zones de risc especial
integrades als edificis(1)
Risc especial baix
Risc especial mitja
Risc especial alt
(1)

R 90
R 120
R 180

No serà inferior al de l’estructura portant de la planta de l’edifici excepte quan la zona es trobi sota una coberta no prevista per a
avaluació i el fallo de la qual no suposi cap risc per a la seguret de les altres plantes ni per la compartimentació contra incendis, en
aquest cap pot ser R30
La resistència al foc suficient d’un sòl és la que resulta al considera-la com sostre del sector d’incendi situat sota el nomenat sòl.

Les estructures de coberta lleugera no previstes per ser utilitzades en l’evacuació dels ocupants, i l’alçada
dels quals, respecte al de la rasant exterior no superi els 28 m, així com els elements que només aguantin
aquestes cobertes, podran ser R 30 quan el col·lapse no pugi ocasionar danys greus als edificis o
establiments propers, ni comprometre l’estabilitat d’altres plantes inferiors o la compartimentació dels sectors
d’incendi. A aquests efectes, es pot entendre com lleugera aquella coberta la càrrega permanent de la qual
no superi 1kN/m2.

Els elements estructurals d’una escala protegida o d’un passadís protegit que pertanyin en el recinte
d’aquests, seran com a mínim R 30. Quan es tracti d’escales especialment protegides no s’exigeix
resistència al foc als elements estructurals.
Capes protectores.
La resistència al foc requerida es pot aconseguir mitjançant l’aplicació de capes protectores, la contribució de
les quals a la resistència al foc de l’element estructural es determinarà d’acord amb la norma UNE ENV
1338-3:2004.
Per a resistències al foc R 120 com a màxim, els revestiments de guix poden considerar-se com a espessors
addicionals de formigó equivalents a 1.8 cops el seu espessor real. Quan estiguin aplicats en sostres, per a
resistències al foc R 90 com a màxim, es recomana que la seva posta en obra es realitzi per projecció,
mentre que per valors R 120 o majors resulta necessari, havent-se a més de disposar d’un armat intern no
combustible.
Aquestes especificacions no són vàlides per a revestiments amb plaques de guix.
4.2. Acer
S’estableixen mètodes simplificats i taules que permeten determinar la resistència al foc dels elements d’acer
davant l’acció representada per la corba normalitzada temps-temperatura.
En l’anàlisi de l’element es pot considerar que les coaccions en els recolzaments i extrems del mateix en
situació de càlcul en front a foc no varien respecte de les que es produeixen a temperatura normal.
S’admet que la classe de les seccions transversals en situació de càlcul en front al foc és la mateixa que a
temperatura normal.
En elements amb seccions de paret prima (classe 4) la temperatura de l’acer en totes les seccions
transversals no ha de superar els 350ºC.
En quant as la resistència al foc dels elements d’acer revestits amb productes de protecció amb marca CE.
Els valors dels elements de protecció que aquests aporten seran els avaluats pel nomenat marcat.
En el cas que ens ocupa, els perfils metàl·lics aniran protegits amb una capa ignífuga amb un gruix que
dependrà de les característiques tècniques del material.
4.3. Fusta
A continuació es detalla el procediment seguit per a determinar la resistència al foc dels elements
estructurals de fusta. El mètode emprat és el del mètode simplificat de la secció reduïda que queda definit a
l’annex E del CTE DB-SI.
Aquest mètode considera les següents hipòtesis:
-

Tan sols es fa un anàlisi dels elements estructurals de manera individualitzada sense tenir en
consideració l’estructura global.
Les condicions de contorn i recolzament de l’element estructural, es corresponen amb les
adoptades per a una temperatura normal.
No és necessari considerar dilatacions tèrmiques en elements de fusta, però si que cal
considerar-les amb altres materials.

Mètode de la secció reduïda.

La verificació de la capacitat portant de l’element estructural es realitza seguint els mètodes establerts al DB
SE-M tenint en consideració les regles simplificades que apareixen al capítol E.3 de l’annex esmentat
anteriorment.
La secció reduïda queda determinada en eliminar la profunditat eficaç de carbonització (def) de les cares
exposades a l’acció del foc en el període de temps considerat. La profunditat eficaç de carbonització queda
definida per l’expressió:

Essent:
-

dchar,n
d0
k0

Profunditat carbonitzada nominal de càlcul
7mm
valor que varia en funció del temps d’exposició i de la protecció de les superfícies

Amb aquest mètode els paràmetres de càlcul de la rigidesa i resistència es mantenen constants durant
l’acció del foc, essent els mateixos que els característics incrementats per un coeficient kfi. Aquest valor varia
en funció del tipus de fusta.
També cal tenir present que el factor de modificació kmod es situació d’incendi es considera igual a la unitat.
Profunditat carbonitzada.
La normativa considera que es produeix carbonització en totes aquelles superfícies de fusta o derivats de la
fusta, exposades a l’acció del foc, o bé, en aquelles superfícies protegides un cop la protecció deixi de ser
efectiva.

La fondària carbonitzada nominal de càlcul ( dchar,n ) es considera la distancia entre la superfície exterior de la
secció inicial i la línia que defineix el front de carbonització per a un temps d’exposició determinat. Aquest
valor es dedueix de l’expressió:

On
-

t és el temps d’exposició al foc.
β0 és la velocitat de carbonització nominal i depèn del tipus de fusta segons el següent
quadre.

En fustes sense protecció, la velocitat de carbonització nominal de càlcul (β0) es considera constant durant to
el temps d’exposició al foc, segons els valors de la taula anterior.
Capes protectores.
En el cas de fusta protegida, la velocitat de carbonització varia durant el temps d’exposició al foc.
La velocitat de carbonització dels elements de protecció variarà en funció del tipus de material del
revestiment i de les seves característiques tècniques que hauran d’estar especificades pel fabricant.
El temps de falla del revestiment de protecció es pot produir per :
-

Carbonització o degradació mecànica del material de revestiment.

-

Insuficient longitud de penetració dels elements de fixació de la zona carbonitzada de la
fusta.

-

Separació o distàncies inadequades dels elements de fixació.

Les dos darreres, en el cas de revestiments de protecció consistents en l’addició d’una o varies capes de
taulers de fusta o de derivats.
Es permet l’ús de pintures o vernissos sempre que disposin de la documentació corresponent i els assaigs
específics.
Justificació del projecte:
En el cas que ens ocupa, s’ha previst que sigui la fusta la que tingui unes dimensions suficients com per
poder assolir el temps normatiu requerit per al normativa.

5.

FORMIGÓ ARMAT

5.1. Característiques generals del formigó
S’utilitza tant per a la realització d’elements resolts amb formigó en massa com armat, i les seves
característiques més rellevants i, a la vegada, considerades per a la realització dels càlculs que s’adjunten,
són les següents.
Resistència a compressió.
La resistència a compressió coincideix amb la resistència característica, definida en la Instrucció EHE-08, el
seu valor, que es detalla particularment en els plànols de projecte, és 25N/mm2.
S’ha de ressaltar que, sigui quin sigui el valor de la resistència, aquesta haurà d’assolir-se al 28è dia de la
seva posada en obra, de manera que al 7èdia ja s’hagi obtingut, almenys, el 75% de la resistència que es
sol·licita.
Docilitat.
La docilitat dels formigons queda establerta en el Plec de Condicions que s’adjunta. Cal esmentar, però, que
la docilitat que li correspondrà a tot el formigó col·locat en obra és la plàstica, segons definició al respecte a
la EHE-08, i que la posada en obra dels formigons amb altres docilitats està estrictament prohibida, excepte
en aquells casos en els que s’utilitzin fluïdificants o superplastificants, en les condicions que prescriuen els
mencionats Plecs de Condicions.
Mesura màxim de l’àrid.
La mesura màxima de l’àrid acceptat per la confecció dels formigons de l’obra hauran de complir els
requeriments de la EHE-08, no acceptant-se valors del mateix, superiors als 20 mm.
Contingut de ciment.
El contingut de ciment es detalla a l’apartat 3.7 del Plec de Condicions. Per a la posta en obra del formigó
armat (adjunt a la present memòria punt 5.3) el valors adeqüen a l’article 14è de la EHE-08.
Aspecte extern.
L’aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats a obra es detallen explícitament en el Plec
de Condicions per la posada en obra del formigó armat, adjunt a la present.
A grans trets, cal esmentar que no s’accepten formigons fissurats, no homogenis en color o textura o bruts,
tant de fluorescències com taques d’òxid o greix.
Característiques mecàniques. Diagrama s-e de càlcul.
Per la determinació del comportament de les peces de formigó armat i per la seva comprovació ulterior s’ha
adoptat el diagrama paràbola-rectangle, preconitzat per la instrucció EHE-08.

figura 1. Diagrama de càlcul del formigó.

D’aquest diagrama, figura 1.-, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la branca parabòlica,
d’equació:
s= fcde(1-0.25e), per 0 <e<0.2%.
on
s
fcd
e

és la tensió. (σ)
és la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de l’aplicació del
coeficient de minoració de resistències gf, detallat a l’apartat 4rt de la present memòria, i
és la deformació unitària (ε), expressada en tant per mil, així com el tram rectilini de la seva fase
plàstica, d’equació:
s= fcd, per 0.2% <e<0.35%.

Característiques mecàniques. Mòdul de deformació longitudinal.
Per a la determinació dels estats de corriments de l’estructura, s’han considerat els mòduls d’elasticitat
longitudinal que es detallen:
a) Càrregues instantànies o ràpidament variables.

f

Ej = 21000

j

On
Ej
fj

és el mòdul d’elasticitat inicial del formigó, a la edat de j dies, i
és la resistència característica a compressió del formigó, a la edat de j dies.

b) Mòdul instantani de deformació longitudinal secant:

f

Ej = 19000

j

On
Ej y fj pren els mateixos valors que en el subapartat anterior, sempre i quan les
tensions fj de servei no sobrepassin el valor 0.5 fj.
c) Mòdul de deformació considerat per càrregues durables:
E = 7600

f

ck

On
fck

és la resistència característica del formigó.

Característiques mecàniques. Retracció.

La retracció es comptabilitza en aquells casos en els que és presumible una alteració del comportament de
determinats elements, causada pel fenomen que es discuteix.
Els valors tinguts en compte en aquests casos són conseqüència de sotmetre al formigó a deformacions
unitàries de 2.5 10-4.
Donades les similituds de la retracció amb els efectes produïts per la dilatació tèrmica, els criteris d’aplicació
en les accions resultants són idèntics als tinguts en compte a les accions tèrmiques.
Característiques Mecàniques. Fluència.
La fluència del material es té en compte afectant el mòdul d’elasticitat per un coeficient, el qual oscil·la entre
els valors 2/5 i 2/3, segons els criteris establerts a la EHE-08.
No obstant, si la situació ho requereix, la fluència s’incorpora al càlcul mitjançant processos molt més
complexes, d’acord amb els criteris que s’esbossen en els comentaris de la mateixa Norma.
Coeficient de Poisson.
S’observa un valor de 0,2
Coeficient de Dilatació Tèrmica.
Es té en compte un valor igual a 10-5
5.2. Característiques generals de l’acer corrugat
S’utilitza principalment per a la confecció del formigó armat, encara que en determinades ocasions també es
requereix el seu ús en elements especials (ancoratges, tirants, etc.), la qual cosa figura explícitament en els
plànols de projecte. Les seves característiques més rellevants són les que es detallen a continuació:
Límit elàstic de l’acer.
El límit elàstic de l’acer utilitzat per a la confecció de les armadures del formigó es fixa en 500N/mm2, la seva
definició y concreció s’adequa als criteris que fixa la Instrucció EHE-08.
Diagrama s-e de càlcul.
Els diagrames tensió-deformació considerats es representen a la figura 2, corresponents als acers de duresa
natural i els deformats en fred. Per els primers es té en compte un diagrama bilineal, en el que el seu tram
inclinat observa una pendent de E= 210.000 N/mm2, vàlid per a llindar de tensió compresos entre
-fyd< s <fyd
essent fyd la resistència de càlcul del material, obtinguda després d’aplicar en el límit elàstic detallat en el
coeficient de minoració de resistència.
Per als acers deformats en fred el diagrama observa un primer tram elàstic amb la mateixa pendent que la
dels acers de duresa natural, i un segon tram no lineal, d’equació:
 =
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és la deformació unitària,
és la tensió,
és el mòdul d’elasticitat i
és la tensió del material en període de càrrega, quan llur deformació total
assoleix una component remanent de valor 0.2%.

Figura 2.- Diagrames de càlcul de l’acer.
Característiques del material i assaigs.
Les característiques dels materials que es detallen, així com els assaigs a que hauran de sotmetre’s, resten
determinats en els Plecs de Condicions.
5.3. Posta en obra del formigó
5.3.1.

Fabricació i transport del formigó

El formigó subministrat en obra serà procedent de Central i ajustat a la EHE-08:
“Les matèries primeres s’emmagatzemaran i transportaran de forma tal que s’eviti tot tipus d’entremesclat, contaminació,
deteriorament o qualsevol altra alteració significativa en les seves característiques. Es tindrà en compte el que preveuen els articles
de la EHE pertinents per a aquests casos.
La dosificació de ciment, dels àrids, i si és el cas, dels additius, es realitzarà en pes. La dosificació de cada material haurà d’ajustarse a allò que s’ha especificat per aconseguir una adequada uniformitat entre pastades.
Les matèries primeres es pastaran de forma tal que s’aconsegueixi la seva mescla íntima i homogènia, havent de resultar l’àrid ben
recobert de pasta de ciment. L’homogeneïtat del formigó es comprovarà d’acord al procediment establert en l’EHE-08.
La central subministradora haurà d’estar inscrita en el registre industrial i tenir els certificats vigents de control de matèries primeres
utilitzades en la fabricació del formigó i indicar la Classificació de central.”

Per al transport de formigó es tindrà en compte la EHE-08:
“Per al transport del formigó s’utilitzaran procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de lliurament en les
condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen recent pastades.
El temps transcorregut entre l’addició d’aigua del pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de ser major d’hora i
mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid sostre del formigó, el temps límit haurà de ser inferior, a no
ser que s’adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó, augmentin el temps de sostre.
Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó transportat no haurà
d’excedir el 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s’acaba de pastar, en pastadora mòbil, el volum no
excedirà dels dos terços del volum total del tambor.
Els equips de transport hauran d’estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a la qual cosa es netejaran curosament
abans de procedir a la càrrega d’una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no hauran de presentar desperfectes o desgasts

en les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar l’homogeneïtat del formigó i impedir que es compleixi allò que s’ha
estipulat.
El transport podrà realitzar-se en pastadores mòbils, a la velocitat d’agitació, o en equips amb agitadors o sense, sempre que
aquests equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaços de mantenir l’homogeneïtat del formigó durant el transport i la
descàrrega.”

5.3.2.

Mètodes de compactació

Compleixen allò establert en la EHE-08:
“La compactació dels formigons en obra es realitzarà per mitjà de procediments adequats a la consistència de les mescles i de tal
manera que s’eliminin els buits i s’obtingui un perfecte tancat de la massa, sense que arribi a produir-se segregació. El procés de
compactació haurà de prolongar-se fins que reflueixi la pasta a la superfície i deixi de sortir aire.
Quan s’utilitzen vibradors de superfície el grossor de la capa després de compactada no serà major de 20 centímetres.
La utilització de vibradors de motlle o encofrat haurà de ser objecte d’estudi, de manera que la vibració que es transmeti a través de
l’encofrat sigui l’adequada per a produir una correcta compactació, evitant la formació de buits i capes de menor resistència.
El revibrat del formigó haurà de ser objecte d’aprovació per part de la Direcció d’Obra.”

5.3.3.

Junts de Formigó

En general s’evitarà sempre que sigui possible executar juntes de formigonat en elements continus. En
qualsevol cas, quan la Direcció de la Obra decideixi la seva aplicació, seguiran els requisits de la EHE-08:
“Els junts de formigonat, que deuran, en general, estar previstes en el projecte, se situaran en direcció el més normal possible a la
de les tensions de compressió, i allí on el seu efecte sigui menys perjudicial, allunyant-les, amb el fi, de les zones en que l’armadura
estigui sotmesa a fortes traccions. Se’ls donarà la forma apropiada que asseguri una unió el més íntima possible entre l’antic i el
nou formigó.
Quan hi hagi necessitat de disposar de junts de formigonat no previstes en el projecte es disposaran en els llocs que aprovi la
Direcció Facultativa, i preferentment sobre els puntals de la cintra. No es reprendrà el formigonat de les mateixes sense que hagin
sigut prèviament examinades i aprovades pel director facultatiu.
Si el pla d’una junta resulta mal orientat, es demolirà la part de formigó necessària per a proporcionar a la superfície la direcció
apropiada.
Abans de reprendre el formigonat, es retirarà la capa superficial de morter, deixant els àrids al descobert i es netejarà el junt de tota
brutícia o àrid que hagi quedat lliure. En tot cas, el procediment de neteja utilitzat no haurà de produir alteracions apreciables en
l’adherència entre la pasta i l’àrid gros. Expressament es prohibeix l’ocupació de productes corrosius en la neteja de junts. Amb
l’aprovació prèvia de la Direcció d’Obra s’usaren pintures o ponts d’unió específics per a juntes de formigó.
Es prohibeix formigonar directament sobre o contra superfícies de formigó que hagin patit els efectes de les gelades. En aquest cas
hauran d’eliminar-se prèviament les parts danyades pel gel.
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars podrà autoritzar l’ocupació d’altres tècniques per a l’execució de juntes (per
exemple, impregnació amb productes adequats), sempre que s’hagi justificat prèviament, per mitjà d’assaigs de suficient garantia,
que tals tècniques són capaces de proporcionar resultats tan eficaços, almenys, com els obtinguts quan s’utilitzen els mètodes
tradicionals.”

5.3.4.

Precaucions segons el temps.

No s’utilitzaran additius per al formigó, accelerants o retardants de fraguat, sense l’aprovació de la
Direcció Facultativa,i per a la execució de formigonats, segons la temperatura ambiental, se seguirà allò
establert en la EHE-08:
En fred:
“La temperatura de la massa de formigó, en el moment d’abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5ºC.
Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura del qual sigui inferior a zero graus
centígrads.
En general, se suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que, dins de les quaranta-vuit hores següents, pugui baixar la
temperatura ambient per sota dels zero graus centígrads.

En els casos en què, per absoluta necessitat, es formigoni en temps de gelades, s’adoptaran les mesures necessàries per a
garantir que, durant el sostre i primer enduriment de formigó, no es produiran deterioraments locals en els elements corresponents,
ni minves permanents apreciables de les característiques resistents del material. En el cas que es produeixi algun tipus de dany,
hauran de realitzar-se els assaigs d’informació (vegi article 86é de la EHE-08) necessaris per a estimar la resistència realment
aconseguida, adoptant-se, si és el cas, les mesures oportunes.
La utilització d’additius acceleradors de fraguat o acceleradors d’enduriment o qualsevol anticongelant, específics per al formigó,
requerirà una autorització expressa, en cada cas, de la Direcció Facultativa. Mai podran utilitzar-se productes susceptibles d’atacar
a les armadures, en especial els que contenen ió clor.

En calor:
Quan el formigonat s’efectuï en temps calorós, s’adoptaran les mesures oportunes per a evitar l’evaporació de l’aigua de pastat, en
particular durant el transport del formigó i per reduir la temperatura de la massa. Aquestes mesures s’hauran d’accentuar per
formigó de resistències altes.
Per això els materials constituents del formigó i els encofrats o motlles destinats a rebre-ho hauran d’estar protegits de la solellada.
Una vegada efectuada la col·locació del formigó es protegirà aquest del sol i especialment del vent, per evitar que es dessequi.
Si la temperatura ambient és superior a 40ºC o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, llevat que, amb l’autorització
prèvia expressa de la Direcció Facultativa, s’adoptin mesures especials.”

5.3.5.

Curat del formigó

D’acord a la EHE-08:
“Durant el sostre i primer període d’enduriment del formigó, haurà d’assegurar-se el manteniment de la humitat del mateix per mitjà
d’un adequat curat. Aquest es prolongarà durant el termini necessari en funció del tipus i classe del ciment, de la temperatura i grau
d’humitat de l’ambient, etc.
El curat podrà realitzar-se mantenint humides les superfícies dels elements de formigó, per mitjà de rec directe que no produeixi
desrentat. L’aigua utilitzada en aquestes operacions haurà de posseir les qualitats exigides en l’article 27é d’aquesta Instrucció.
El curat per aportació d’humitat podrà substituir-se per la protecció de les superfícies per mitjà de recobriments plàstics o altres
tractaments adequats, sempre que aquests mètodes, especialment en el cas de masses seques, ofereixin les garanties que
s’estimen necessàries per a aconseguir, durant el primer període d’enduriment, la retenció de la humitat inicial de la massa, i no
continguin substàncies nocives per al formigó.
Si el curat es realitza utilitzant tècniques especials (curat al vapor, per exemple) es procedirà d’acord amb les normes de bona
pràctica pròpies de dites tècniques, amb l’autorització prèvia de la Direcció Facultativa.”

5.3.6.

Cintres, encofrats i motlles

Tal com s’estableix a la EHE-08,
“Les cintres, encofrats i motlles, així com les unions dels seus diferents elements, posseiran una resistència i rigidesa suficients per
a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les
accions de qualsevol naturalesa que puguin produir-se sobre ells com a conseqüència del procés de formigonat i, especialment,
sota les pressions del formigó fresc o els efectes del mètode de compactació utilitzat. Dites condicions hauran de mantenir-se fins
que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar, amb un marge de seguretat adequat, les tensions a què serà
sotmès durant el desencofrat, desemmotllat o descintrat.
Aquests elements es disposaran de manera que s’evitin danys en estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals justificarà i garantirà les característiques dels mateixos, precisant les condicions en què han de ser
utilitzats.
Es prohibeix expressament l’ocupació d’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó.
Els encofrats i motlles seran prou estancs perquè, en funció del mode de compactació previst, s’impedeixin pèrdues apreciables de
beurada o morter i s’aconsegueixin superfícies tancades del formigó.
Els encofrats i motlles de fusta s’humitejaran per a evitar que absorbeixi l’aigua continguda en el formigó. D’altra banda, les peces
de fusta es disposaran de manera que es permetrà el seu lliure entumiment, sense perill que s’originen esforços o deformacions
anormals.
Les superfícies interiors dels encofrats i motlles apareixeran netes en el moment del formigonat, i presentaran les condicions
necessàries per a garantir la lliure retracció del formigó i evitar així l’aparició de fissures en els paraments de les peces. Per a
facilitar aquesta neteja en els fons de pilars i murs, hauran de disposar-se obertures provisionals en la part inferior dels encofrats
corresponents.

Els encofrats i motlles hauran de poder-se retirar sense causar sacsejades ni danys en el formigó.
L’ocupació de productes per a facilitar el desencofrat de les peces haurà de ser expressament autoritzat, en cada cas, pel director
d’Obra. Aquests productes no hauran de deixar rastres ni tenir efectes danyosos sobre la superfície del formigó, ni lliscar per les
superfícies verticals o inclinades dels motlles o encofrats.”

5.3.7.

Descinbrat, desencofrat i desemmotllat.

No s’acceptarà el desencofrat del sostre fins que no hagin passat un mínim de 14 dies des de la data de
formigonat si les resistències obtingudes són superiors al 70% del valor Fck del projecte en las provetes
assajades en set dies. El sostre inferior no apuntalat rebrà com a màxim la càrrega de dos plantes
apuntalades i aquest sostre no es podrà començar a desencofrar fins passat un mínim de set dies de la data
de formigonat del sostre superior.
Per poder formigonar un sostre sobre un altre, d’inferior haurà de tenir un mínim de 7 dies des de la data de
formigonat, independentment de que es trobi apuntalat o no. El càlcul de l’apuntalament haurà de realitzar-lo
l’empresa adjudicatària i presentar-se a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació amb anterioritat a
l’execució.
Per a l’execució dels desencofrats també se seguirà allò establert enla EHE-08:
“Els diferents elements que constitueixen els motlles, l’encofrat (costaners, fons, etc.), els estintolaments i cintres, es retiraran sense
produir sacsejades ni xocs en l’estructura, recomanant-se, quan els elements siguin d’una certa importància, l’utilització de falques,
caixes de sorra, gats o altres dispositius anàlegs per a aconseguir un descens uniforme dels suports.
Les operacions anteriors no es realitzaran fins que el formigó hagi aconseguit la resistència necessària per a suportar, amb suficient
seguretat i sense deformacions excessives, els esforços a què estarà sotmès durant i després del desencofrat, o descintrat.
Quan es tracte d’obres d’importància i no es tingui experiència de casos anàlegs, o quan els prejudicis que poguessin derivar-se
d’una fissuració prematura fossin grans, es realitzaran assaigs d’informació (vegi article 89é) per a estimar la resistència real del
formigó i poder fixar convenientment el moment de desencofrat o descintrat.
Es tindran també en compte les condicions ambientals (per exemple, gelades) i la necessitat d’adoptar mesures de protecció una
vegada que l’encofrat, o els motlles, hagin sigut retirats.
Es posarà especial atenció a retirar oportunament tot element d’encofrat o motlle que pugi impedir el lliure joc de les juntes de
retracció, seient o dilatació, així com de les articulacions, si n’hi ha.
Per a facilitar el desencofrat i, en particular, quan s’empren motlles, es recomana pintar-los amb vernissos antiadherents que
compleixin les condicions prescrites en l’article 65é.”

5.4. Durabilitat i manteniment de l’estructura
Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat hauran de sotmetre’s també a un programa de
manteniment al llarg del temps, de manera molt semblant a l’esbossat per l’estructura metàl·lica, ja que el
major nombre de patologies del formigó armat procedeix o es manifesta al iniciar-se el procés de corrosió de
les seves armadures.
D’aquesta manera serà necessari observar el següent programa de manteniment:
a) L’element de formigó és interior: serà precisa una revisió dels elements als dos anys d’haver
estat construïdes i, posteriorment, establir una revisió dels mateixos cada 10 anys, amb l’objecte
de detectar possibles fissures.
Si aquestes fissures resulten visibles per l’observador, serà convenient injectar-les o
protegir-les amb algun tipus de resina epoxi per a evitar l’oxidació de les armadures.
b) L’element de formigó és exterior o resta immers en un ambient humit: en aquest cas serà
preceptiva una imprimació amb resina epòxid de tots els paraments després d’haver-se
completat el fraguat i realitzar una revisió al cap d’un any i mig després d’haver estat construït.

Posteriorment, serà preceptiva també una revisió quinquennal, detectant fissures i segellantles amb algun tipus de resina epoxi.
c) L’element de formigó resta exposat a un ambient d’agressivitat elevada: serà precisa una
imprimació amb resina epòxid de tots els seus paraments després d’haver-se completat el
fraguat, i procedir a una revisió al cap de 6 mesos després d’haver estat construït.
Serà preceptiva una revisió cada 2 anys, així com una nova imprimació de pintura epòxid cada 5
anys, llevat justificació del fabricant de la resina de que aquest període de temps pugui ésser
major.

6.

ACER LAMINAT

6.1. Característiques generals de l’acer laminat
S’utilitza per a la confecció d’elements estructurals metàl·lics, tant principals com secundaris. Les seves
característiques més rellevants són les que es detallen:
Resistència de càlcul de l’acer.
El límit elàstic considerat per al càlcul dels elements d’estructura metàl·lica són els que estableix la Norma
CTE-DB-SE-A Codi tècnic de la Edificació, això és:
Taula 4.1 (CTE-SE-A) Característiques mecàniques mínimes dels acers UNE EN 10025
DESIGNACIÓ

Espessor nominal t (mm)

t ≤16

16< t ≤40

40< t ≤63

Tensió de
ruptura
fu (N/mm2)
3 ≤ t ≤100

235

225

215

360

275

265

255

410

335

345

335

470

450

430

410

550

Tensió de límit elàstic
fy (N/mm2)
S235JR
S235JO
S235J2
S275JR
S275JO
S275J2
S355JR
S355JO
S355J2
S355K2
S450JO
(1)

Temperatura
de l’assaig
Charpy ºC
20
0
-20
20
0
-20
20
0
-20
-20(1)
0

Se li exigeix una energia mínima de 40J

La resistència de càlcul resta també fixada en aquest mateix article, assolint valors coincidents amb els del
límit elàstic abans esmentats.
Tipus d’acer.
L’acer utilitzat en els elements estructurals que constitueixen el projecte que s’adjunta és S-275-JR.
Constants elàstiques del acer.
Les constants elàstiques tingudes en consideració per el càlcul i comprovació de les seccions d’acer laminat
són les següents:
-

Mòdul d’elasticitat: E
Mòdul de rigidesa: G
Coeficient de Poisson. ʋ
Coeficient de dilatació tèrmica: α
Densitat: ρ

6.2. Durabilitat, manteniment i inspecció de l’estructura
6.2.1.

Durabilitat

Pel que fa a la durabilitat,

210.000 N/mm2
81.000 N/mm2
0’3
1’2·10-5 (ºC)-1
7.850 kg/m3

a) Ha de prevenir-se de la corrosió mitjançant una estratègia global que consideri de forma
jeràrquica l’edifici en el seu conjunt, l’estructura, els elements i, específicament, els detalls, per
així evitar:


L’existència de sistemes d’evacuació d’aigües no accessibles per a la seva conservació
que pugui afectar a elements estructurals.



La formació de racons, en nusos i en unions a elements no estructurals, que afavoreixin el
dipòsit de residus i brutícia.



El contacte directe amb altres metalls



El contacte directe amb guixos

b) S’indicaran les proteccions adequades als materials per evitar la seva corrosió, d’acord amb les
condicions ambientals internes i externes de la construcció. Amb tal finalitat es podrà utilitzar la
norma UNE-ENV 1090-1: 1997, tan per a la definició dels ambients, com per a la definició de les
especificacions a complir per pintures i vernissos de protecció, així com pels corresponents
sistemes d’aplicació.
c) Els materials protectors s’han d’emmagatzemar i utilitzar d’acord amb les instruccions del
fabricant i la seva aplicació es realitzarà dintre del període de vida útil del producte i en el temps
indicat per a la seva aplicació, de manera que la protecció quedi totalment finalitzada en el termini
esmentat.
d) Als afectes de preparació de les superfícies a protegir i de l’ús deles eines adequat, es podrà
utilitzar la norma UNE-ENV 1090-1:1997.
e) La superfície que no es pugui netejar per vessat, es sotmetrà a un raspallat metàl·lic que elimini
la pellofa de laminació i després s’ha de netejar per treure la pols, l’oli i el greix.
f)

Tots els abrasius utilitzats en la neteja i preparació de les superfícies a protegir, han de ser
compatibles amb els productes de protecció a utilitzar.

g) Els mètodes de recobriment: metal·lització, galvanització i pintura han d’especificar-se i executarse d’acord amb la normativa específica al respecte i les instruccions del fabricant. Es podrà
utilitzar la norma UNE-ENV 1090-1: 1997.
h) Es definiran i vigilaran especialment les superfícies que han de resistir i transmetre esforços per
fregament, superfícies de soldadures i per a el soldeig, superfícies inaccessibles i exposades
exteriorment, superfícies en contacte amb el formigó, el final de les superfícies amb acer
resistents a la corrosió atmosfèrica, el segellat d’espais en contacte amb l’ambient agressiu i el
tractament dels elements de fixació. Per tot això es podrà utilitzar la norma UNE-ENV 1090-1:
1997.
i)

6.2.2.

En aquelles estructures en que, com a conseqüència de les consideracions ambientals
indicades, sigui necessari revisar la protecció d’aquestes, s’ha de preveure la inspecció i
manteniment de les proteccions, assegurant, de manera permanent, els accessos i la resta de
condicions físiques necessàries.
Manteniment

Les estructures d’acer, tradicionalment, són les que comporten major repercussió pel que fa a les feines de
manteniment, donada la major inestabilitat de llur estructura molecular.
Bàsicament, el manteniment haurà de fer front a l’oxidació i a la corrosió.

Per això, cal protegir l’estructura de la intempèrie. Així doncs, cal aplicar en totes les superfícies exposades
una imprimació de pintura o producte antioxidant. Aquesta imprimació serà objecte d’un control periòdic, amb
la finalitat de detectar possibles indicis d’oxidació.
A tal efecte és preceptiu el compliment del següent programa d’activitats de manteniment:
a) L’estructura metàl·lica és interior o no exposada a agents ambientals nocius: haurà de realitzarse una revisió de l’estructura cada 4 anys, detectant punts d’inici d’oxidació, en els que s’haurà
d’aixecar el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de
pintura antioxidant.
Cada 10 anys s’haurà de procedir a un aixecament de la imprimació existent, realitzant un
posterior pintat total de l’estructura.
b) L’estructura metàl·lica és exterior o resta en un ambient d’agressivitat moderada: haurà de
realitzar-se una revisió de l’estructura cada 2 anys, detectant punts d’inici de l’oxidació, en els
que caldrà aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació
local de pintura antioxidant.
Cada 5 anys s’haurà de procedir a un aixecament de la imprimació existent, realitzant un
posterior pintat total de l’estructura.
c) L’estructura metàl·lica és exterior en un ambient d’agressivitat elevada: haurà de realitzar-se una
revisió de l’estructura cada any, detectant punts d’inici de l’oxidació, en els que deurà aixecar-se
el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura
antioxidant.
Cada 3 anys s’haurà de procedir a un aixecament de la imprimació existent per un posterior
pintat total de l’estructura.
6.2.3.

Inspecció

Les estructures convencionals d’edificació situades en ambients normals i realitzades d’acord amb les
prescripcions d’aquesta memòria i a les del DB SI (Seguretat en cas d’incendi) no requereixen un nivell
d’inspecció superior al que es deriva de les inspeccions tècniques rutinàries dels edificis. És recomanable
que aquestes inspeccions es realitzin almenys cada 10 anys, excepte en el cas de la primera, que podrà
desenvolupar-se en un termini superior.
En aquest tipus d’inspeccions es prestarà especial atenció a la identificació dels símptomes de danys
estructurals, que normalment seran de tipus dúctil i es manifesten en forma de danys dels elements
inspeccionats (deformacions excessives causants de fissures en tancaments, per exemple). També
s’identificaran les causes de danys potencials (humitats per filtració o condensació, actuacions
inadequades d’ús, etc.)
És convenient que en la inspecció de l’edifici es realitzi una específica de l’estructura, destinada a la
identificació de danys de caràcter fràgil com els que afecten seccions o unions (corrosió localitzada,
lliscament no previst d’unions cargolades, etc.) danys que no poden identificar-se a través dels seus
efectes en altres elements no estructurals. És recomanable que aquest tipus d’inspeccions es realitzin
almenys cada 20 anys.
Les estructures convencionals d’edificació industrial (naus, cobertes, etc.) resulten normalment
accessibles per a la inspecció. Si l’estructura es troba en un ambient interior i no agressiu, no requereix
inspeccions amb periodicitat superior a la citada en l’apartat anterior.
No es contempla en aquest apartat la inspecció específica de les estructures sotmeses a accions que
indueixin fatiga. En aquest cas, es redactarà un pla d’inspecció independent del general inclòs en el cas
d’adoptar el plantejament de vida segura en la comprovació a fatiga.

Si en la comprovació a fatiga s’ha adoptat el criteri de tolerància al dany, el pla d’inspecció s’adequarà en
cada moment a les dades de càrrega disponibles, sense que en cap cas això justifiqui cap reducció del
nivell d’inspecció previst.
Tampoc es contempla en aquest apartat la inspecció específica d’aquells materials les propietats dels
quals es modifiquen en el temps. És el cas dels acers amb resistència millorada a la corrosió, en els que
es justifica la inspecció periòdica de la capa protectora d’òxid, especialment mentre aquesta es forma.

6.3. Toleràncies
6.3.1.

Toleràncies en la execució

6.3.2.

Toleràncies de Fabricació

En aquest capítol es defineixen tipus de desviacions geomètriques corresponents a estructures de
edificació, i els valores màxims admissibles per tals desviacions, havent-se de identificar en el plec de
condicions els requisits de tolerància admesos en el cas de ser diferents als aquí establerts.
En general, al incorporar un element a un component prefabricat, se li aplicarà les desviacions
corresponents al producte complet.
Perfils en doble T soldats
Alçada del perfil:
- per h≤900 mm
- per 900 mm<h≤900 mm
- per h>1800 mm
Amplada b1 o b2:
- per b1<300 mm
- per b1≤300 mm
Posició de l’ànima:

∆=±3 mm
∆=±5 mm
∆=+8 mm-5 mm
∆=±3 mm
∆=±5 mm
∆=±5 mm

Falta de perpendicularitat: Δ = el major de b/100 i5 mm

Falta de planeïtat:

Δ = el major de b/100 i 3 mm

Nota: si la biga (d’ànima plena) s’utilitza com una biga carril, l’ala o
cap superior ha de tenir una desviació menor +- 1mm d’amplada
igual a l’amplada del carril +20mm

6.4. Posada en obra de l’acer laminat
6.4.1.

Material

L’àmbit d’aplicació serà:
a) Acers en xapes i perfils de qualitat S 235 a S 450, ambdós inclosos. Si el material pateix
durant la fabricació algun procés capaç de modificar la seva estructura metal·logràfica
(deformació amb flama, tractament tèrmic específic, etc.) el plec de condicions haurà de
definir els requisits addicionals pertinents;
b) Característiques mecàniques dels cargols, femelles i anelles corresponents als tipus 4.6 a
10.9;
c) El material d’aportació per a la soldadura apropiat per als materials a soldar i amb les
condicions que estableixi el procediment de soldeig. El valor màxim de carboni equivalent ha

de calcular-se a partir de l’anàlisi de o per mitjà de la declaració del fabricant si aquest té un
sistema de control de la producció certificat;
d) En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica la resistència a la corrosió del
material d’aportació és equivalent a la del material base. Quan es soldin aquests tipus
d’acers, el valor del carboni equivalent no ha d’excedir 0.54%;
e) El material de farciment o de la xapa dorsal és un acer amb valor màxim de carboni
equivalent no superior al 0.43% o ser del mateix material que el més soluble dels materials
de base a unir.
No han de canviar-se, sense autorització del director d’obra, les qualitats del material especificades en el
projecte, encara que tal canvi impliqui un augment de característiques mecàniques.
6.4.1.1.

Identificació de materials

Les característiques dels materials subministrats han d’estar documentades de manera que puguin
comparar-se amb els requisits establerts en el plec de condicions. A més, els materials han de poder-se
identificar en totes les etapes de fabricació, de forma única i per un sistema apropiat.
La identificació pot basar-se en registres documentats per a lots de producte assignats a un procés comú
de producció, però cada component ha de tenir una marca duradora, distingible, que no li produeixi dany i
resulti visibles darrere del muntatge.
En general i llevat que ho prohibeixi el plec de condicions, estan permesos els números estampats i les
marques punxonades per al marcat, però no les entalladures cisellades. En tot cas el plec de condicions
ha d’indicar totes les zones en què no es permeti l’ús d’estampadores, encunys o punxons per a realitzar
les marques.
6.4.1.2.

Característiques especials
a) Tota restricció especial sobre discontinuïtats o reparacions de defectes de superfície;
b) Tots els assaigs per a identificar imperfeccions o defectes interns, laminacions o fissures en
zones a soldar dels materials;
c) Tot requisit per a material amb resistència millorada a la deformació en la direcció
perpendicular a la superfície.

Aquestes indicacions han d’aparèixer indicades en el plec de condicions.
6.4.1.3.

Manipulació i emmagatzematge

El material ha d’emmagatzemar-se seguint les instruccions del seu fabricant i no fer-se servir si ha
superat la vida útil en magatzem especificada. Si per la forma o el temps d’emmagatzematge pogués
haver patit un deteriorament important, abans de la seva utilització ha de comprovar-se que continuen
complint amb els requisits establerts.
Els components estructurals han de manipular-se i emmagatzemar-se de forma segura, evitant que es
produeixin deformacions permanents i de manera que els danys superficials siguin els mínims. Cada
component ha de protegir-se de possibles danys en els punts d’on se subjecta per a la seva manipulació.
Els components estructurals s’emmagatzemaran apilats sobre el terreny però sense contacte amb ell,
evitant qualsevol acumulació d’aigua.

6.4.2.

Operacions de fabricació en el taller

6.4.2.1.

Tall

S’ha de realitzar per mitjà de serra, cisalla, tall tèrmic (oxitall) automàtic i, només si aquest no és
practicable, oxitall manual.
S’acceptaran talls obtinguts directament per oxitall sempre que no tinguin irregularitats significatives i
s’hagin eliminat les restes d’escòria.
El plec de condicions especificarà les zones que no són admissible material endurit després de processos
de tall.
6.4.2.2.

Conformat

L’acer es pot doblegar, premsar o forjar fins que adopti la forma requerida, utilitzant processos de
conformat en calent o en fred, sempre que les característiques del material no quedin per sota dels valors
especificats.
Per al conformat en calent es seguiran les recomanacions del productor siderúrgic. El conformat es
realitzarà amb el material en estat vermell cirera, manejant-se de forma adequada la temperatura, el
temps i la velocitat de refredament. No es permetrà el doblegat o conformat en l’interval de calor blava
(250ºC a 380ºC), ni per a acers termomecànics o temperats i tremps, llevat que es realitzin assaigs que
demostrin que, després del procés, continuen complint els requisits especificats en el plec de condicions.
Es pot emprar la conformació per mitjà de l’aplicació controlada de calor seguint els criteris del paràgraf
anterior.
Es permet el conformat en fred, però no la utilització de martellades.
Els radis d’acord mínims per al conformat en fred són:
espesor de la xapa
(mm)
t ≤4
4 < t ≤8
8 < t ≤ 12
12< t ≤ 24

radi (interior) de
l’acord
t
1,5 t
2t
3t

Taula extreta de l’apartat 10.2.2 de la CTE –SE-A

6.4.2.3.

Perforació

Els forats han de realitzar-se per trepatge o un altre procés que proporcioni un acabat equivalent.
El punxonament s’admet per a materials de fins a 25 mm de gruix, sempre que el gruix nominal del
material no sigui major que el diàmetre nominal del forat (o dimensió mínima si el forat no és circular). Es
poden realitzar forats per mitjà de punxonament sense escairat excepte a les zones en què el plec de
condicions especifiqui que hagin d’estar lliures de material endurit. Una possibilitat és punxonar fins a una
grandària 2 mm inferior al diàmetre definitiu i trepar fins al diàmetre nominal.
Els forats allargats es realitzaran per mitjà d’una sola operació de punxonament o per mitjà de trepatge o
punxonament de dos forats i posterior oxitall.
Les rebaves s’han d’eliminar abans de l’acoblament, no sent necessari separar les diferents parts quan
els forats estan trepanats en una sola operació a través de les dites parts unides fermament entre si.
L’aixamfranament es realitzarà després del trepant o punxonament del forat normal.

6.4.2.4.

Angles entrants i entalles

Aquests punts han de tenir un acabat arrodonit, amb un radi mínim de 5 mm.
Quan aquest acabat es realitzi per mitjà de punxonament en xapes de més de 16 mm de gruix, els
materials deformats s’han d’eliminar per mitjà d’esmolat.
6.4.2.5.

Superficie de suport de contacte

Els requisits de planeitat i grau d’acabat en suports s’han d’especificar en el plec de condicions.
Les superfícies han d’estar acabades formant angles rectes, complint les toleràncies geomètriques
especificades en aquesta memòria. En el cas que es comprovi la planeitat abans de l’armat d’una
superfície simple contrastant-la amb un cantell recte, l’espai entre superfície i cantell no superarà 0,5 mm.
S’ha de tenir en compte durant la fabricació els requisits per a l’ajust després de l’alineació i el
cargolament que mostra la figura 10.1.
Si la separació supera els límits indicats es podran utilitzar falques i folres per a reduir-la i que compleixi
amb els límits especificats. Les falques poden ser platines d’acer inoxidable, no havent d’utilitzar més de
tres en qualsevol punt i podent-se fixar en la seva posició per mitjà de soldadures en angle o a límit amb
penetració parcial
Si hi ha enrigidors a fi de transmetre esforços en suports de contacte total, la separació entre superfícies
de suport no serà superior a 1 mm i menor que 0,5 mm sobre, almenys, les dos terceres parts de l’àrea
nominal de contacte.

6.4.2.6.

Entroncaments

No es permetran més entroncaments que els establerts en el projecte o autoritzats pel director d’obra. Els
dits entroncaments es realitzaran conforme al procediment establert.

6.4.3.

Soldeig

6.4.3.1.

Pla de soldeig

S’ha de proporcionar al personal encarregat un pla de soldeig que, com a mínim, inclourà tots els detalls
de la unió, les dimensions i el tipus de soldadura, la seqüència de soldeig, les especificacions sobre el
procés i les mesures necessàries per a evitar desgarrament laminar.
6.4.3.2.

Qualificació

6.4.3.2.1. Qualificació del procés de soldeig

Si en el plec de condicions es requereix la realització d’assaigs del procediment de soldeig, s’ha de
realitzar abans del començament de la producció. Si no s’utilitza un procés de soldeig qualificat per
assaig durant més de tres anys, s’ha d’inspeccionar una proveta d’una prova de producció perquè sigui
acceptat.
S’han de realitzar assaigs per a processos totalment automàtics, soldeig de xapes amb imprimació en
taller o amb penetració profunda. En l’últim cas assenyalat, així com si s’empra el soldeig amb doble
passada per ambdós costats sense presa d’arrel, ha d’assajar-se una proveta cada sis mesos.
6.4.3.2.2. Qualificació de soldadors
Els soldadors han d’estar certificats per un organisme acreditat i qualificar-se d’acord amb la norma UNEEN 287-1:1992, i si realitzen tasques de coordinació del soldeig, tenir experiència prèvia en el tipus
d’operació que supervisa.
Cada tipus de soldadura requereix la qualificació específica del soldador que la realitza.
6.4.3.3.

Preparació per al soldeig

Les superfícies i vores han de ser els apropiats per al procés de soldeig que s’utilitzi i estar exempts de
fissures, entalladures, materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures i humitat.
Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos per mitjà de dispositius adequats o
soldadures de puntegis, però no per mitjà de soldadures addicionals, i han de ser accessibles per al
soldador. Es comprovarà que les dimensions finals estan dins de toleràncies, establint-se els marges
adequats per a la distorsió o contracció.
Els dispositius provisionals per al muntatge, han de ser fàcils de retirar sense danyar la peça. Les
soldadures que s’utilitzen han d’executar-se seguint les especificacions generals i, si es tallen al final del
procés, la superfície del metall base ha d’allisar-se per esmolament. S’eliminaran totes les soldadures de
punteig no incorporades a les soldadures finals.
S’ha de considerar la utilització de preescalfament quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de
refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada per la calor. Quan s’utilitzi,
s’estendrà 75 mm en cada component del metall base.
6.4.3.4.

Tipus se soldadura

A continuació s’indiquen requisits per a l’execució dels tipus de soldadura més habituals, havent de
figurar en el plec de condicions els corresponents a qualsevol altre tipus de soldadura i sempre tenir nivell
de qualitat anàleg al d’aquesta memòria.
6.4.3.4.1. Soldadures per punts
Una soldadura de punteig ha de tenir una longitud mínima de quatre vegades la grossària de la part més
grossa de la unió i que 50 mm.
El procés de soldeig ha d’incloure les condicions de deposició de soldadures de punteig, quan aquest
sigui mecànic o totalment automatitzat. Aquestes soldadures han d’estar exemptes de defectes de
deposició i, si estan fissurades, han de rectificar-se i netejar-se a fons abans del soldeig final.
6.4.3.4.2. Soldadura en angle
Ha d’existir un contacte el més estret possible entre les parts a què es van a unir per mitjà d’una
soldadura en angle.

La soldadura dipositada no serà menor que les dimensions especificades per a la grossària de gola i/o la
longitud del costat del cordó.
6.4.3.4.3. Soldadura a topall
Ha de garantir-se que les soldadures són sanes, amb el gruix total de gola i amb final adequat en els
extrems. S’ha d’especificar en el plec de condicions si s’han d’utilitzar xapes de vessament per a garantir
les dimensions del cordó.
Es poden realitzar soldadures amb penetració completa soldades per un sol costat utilitzant o no xapa
dorsal. La utilització d’aquesta última ha d’estar autoritzada en el plec de condicions i ha de ser
estretament fixada al metall base.
La presa d’arrel en el dors del cordó tindrà forma de "v" simple, podrà realitzar-se per arc-aire, o per
mitjans mecànics, fins una profunditat que permetria garantir la penetració completa en el metall de la
soldadura prèviament dipositada.
6.4.3.4.4. Soldadura de tap i trau
Les dimensions dels forats per a aquestes soldadures han d’especificar-se en el plec de condicions i ser
suficients perquè es tingui un accés adequat al soldeig. Si es requereix que s’omplin amb metall de
soldadura, es comprovarà prèviament que és satisfactòria la soldadura en angle.

6.4.4.

Unions cargolades

6.4.4.1.

Utilització de cargols

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser 12 mm, llevat que s’especifiqui una altra cosa en el
projecte.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall excepte en el cas que s’utilitzi el cargol com calibrat.
L’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella després d’estrènyer-la-hi entre la superfície de
suport de la femella i la part no enroscada de l’espiga, a més del sortint de rosca, ha d’haver-hi:
a) Quatre filets de rosca complerts per a cargols pretesats;
b) Un filet de rosca complet per a cargols sense pretesar.
No han de soldar-se els cargols, llevat que ho indiqui el plec de condicions. Quan els cargols es disposen
en posició vertical, la femella se situarà per sota del cap del cargol.
6.4.4.2.

Utilització de femelles

Ha de comprovar-se abans de la col·locació, que les femelles poden desplaçar-se lliurement sobre el
cargol corresponent.
Per a assegurar les femelles no seran necessàries mesures addicionals a l’estranyament normal, ni s’han
de soldar, llevat que així ho indiqui el plec de condicions.
6.4.4.3.

Utilització de volanderes

En forats rodons normals i amb cargols sense pretesar, normalment no cal utilitzar volanderes, encara
que la seva utilització pugui reduir danys en els recobriments. El diàmetre de les volanderes que s’han

d’usar amb forats sobredimensionats o de dimensions especials, així com els requisits per a la utilització
de volanderes en falca o volanderes que indiquin la pressió, ha d’indicar-se en el plec de condicions.
Si s’utilitzen volanderes per sota el cap dels cargols, aquestes han de ser aixamfranades i situar-se amb
el xamfrà cap al cap del cargol.
Per a cargols pretesats, s’utilitzaran volanderes planes endurides de la forma següent:
a) per a cargols 10,9 sota del cap del cargol i de la femella;
b) per a cargols 8,8 sota de l’element que es gira (el cap del cargol o la femella).

6.4.4.4.

Estrènyer els cargols sense pretesar

Cada conjunt de cargol, femella i volandera (s) ha d’aconseguir la condició de "estrènyer a límit" sense
sobrepretesar els cargols. Aquesta condició és la que aconseguiria un home amb una clau normal, sense
braç de prolongació.
Per als grups grans de cargols l’estrenyiment ha de realitzar-se des dels cargols centrals cap a l’exterior i
fins i tot realitzar algun cicle d’estrenyiment addicional.
6.4.4.5.

Estrènyer els cargols pretesats

Els cargols d’un grup, abans d’iniciar el pretesat, han d’estar collats com si fossin cargols sense pretesar.
A fi d’aconseguir un pretesat uniforme, l’estrenyiment es realitzarà progressivament des dels cargols
centrals d’un grup fins als laterals i posteriorment realitzar cicles addicionals d’estrenyiment. Poden
utilitzar-se lubricants entre les femelles i cargols o entre les volanderes i el component que gira, sempre
que no s’arribi a la superfície de contacte, estigui contemplat com a possibilitat pel procediment i ho
admeti el plec de condicions.
Si un conjunt cargol, femella i volandera (s) s’ha estret fins al pretesat mínim i després afluixat, ha de ser
retirat i descartar la seva utilització, llevat que ho admeti el plec de condicions.
L’estrenyiment es realitzarà seguint un dels procediments que s’indiquen a continuació, el qual, ha d’estar
calibrat per mitjà d’assaigs de procediment adequats.
a) Mètode de control del parell torçor: S’utilitza una clau dinamomètrica ajustada al parell mínim
requerit per a aconseguir el pretesat mínim anteriorment especificat.
b) Mètode del gir de femella: Es marca la posició de "estrènyer a límit " i després es dóna el gir
de la femella indicat en la taula 10.1 d’aquesta memòria.
c) Mètode de l’indicador directe de tensió: Les separacions mesurades en les volanderes
indicadores de tensió poden fer-se la mitja per a establir l’acceptabilitat del conjunt cargol,
femella i volanderes.
Taula 10.1. (segons CTE-SE-A) Valors indicatius del gir en el mètode de gir de femella
espessor nominal total de la unió e
e < 2d
2d ≤ e < 4d
4d ≤ e < 6d
6d ≤ e < 8d
8d ≤ e ≤10d

angle de gir a aplicar (graus)
120
150
180
210
240

e >10d

-

Taula només vàlida per a superfícies a unir perpendiculars a l’eix del cargol i per a cargols tipus 8.8

Mètode combinat: Es realitza un estrenyiment inicial pel mètode a), amb una clau ajustada a
un parell torçor amb el que s’arriba al 75% del pretesat mínim definit en aquest apartat, a
continuació es marca la posició de la femella (com en el mètode b) i, finalment, es dóna el gir
de femella indicat en la taula següent.
Taula 10.2. (segons CTE-SE-A) Valors indicatius del gir en el mètode combinat
espessor nominal total de la unió e
e < 2d
2d ≤ e < 6d
6d ≤ e ≤10d
e >10d

angle de gir a aplicar (graus)
60
90
120
-

Taula només vàlida per a superfícies a unir perpendiculars a l’eix del cargol i per a cargols tipus 8.8

6.4.4.6.

Superfícies de contacte en unions resistents al desplaçament

Es pot preparar una superfície de contacte per produir la classe de superfície especificada en el plec de
condicions, podent-se utilitzar tractaments o recobriments garantits per assaigs que s’especifiquen en
l’esmentat plec.

6.4.5.

Altres tipus de cargols
a) Cargols aixamfranats. Es pot utilitzar aquest tipus de cargols en unions tant pretesades com
sense pretesar. El plec de condicions inclourà la definició de l’aixamfranat i toleràncies de
manera que el cargol quedi nominalment enrasat amb la superfície de la xapa exterior.
b) Cargols calibrats i perns d’articulació. Es poden utilitzar en unions tant pretesades com sense
pretesar. Les espigues d’aquests elements han de ser de classe de tolerància h 13 i els forats
de la classe H 11 segons ISO 286-2. La rosca d’un cargol o pern calibrat no ha d’estar inclosa
en el pla de tallant. Els forats per a ser escairats posteriorment en obra, es faran inicialment,
com a mínim, 3 mm més petits.
c) Cargols hexagonals d’injecció. Les característiques d’aquest tipus de cargols es definiran en
el plec de condicions.

6.4.6.

Tractament de protecció

Els requisits per als tractaments de protecció han d’incloure’s en el plec de condicions.
6.4.6.1.

Preparació de la superfícies

Les superfícies es prepararan adequadament. Poden prendre’s com a referència les normes UNE-ENISO 8504-1:2002 i UNE-EN-ISO 8504-2:2002 per a neteja per doll abrasiu, i UNE-EN-ISO 8504-3:2002
per a neteja per eines mecàniques i manuals.
Es realitzaran assaigs de procediment dels processos per sorrejat al llarg de la producció, a fi d’assegurar
la seva adequació per al procés de recobriment posterior.
Es repararan, d’acord amb aquesta norma, tots els defectes de superfície detectats en el procés de
preparació.

Les superfícies que estiguin previstes que hagin d’estar en contacte amb el formigó, en general, no han
de pintar-se, sinó simplement netejar-se.
El sistema de tractament en zones que confronten una superfície que estarà en contacte amb el formigó,
ha d’estendre’s almenys 30 mm de la dita zona.
S’ha d’extremar l’atenció i acord amb allò que s’ha especificat en el plec de condicions en el cas de
superfícies de fregament, seguint allò que s’ha indicat en el punt d’execució i muntatge en taller. En
qualsevol cas aquestes superfícies han de protegir-se darrera de la seva preparació fins al seu armat
amb cobertes impermeables.
No s’utilitzaran materials que perjudiquin la qualitat d’una soldadura a menys de 150 mm de la zona a
soldar i després de realitzar la soldadura, no s’ha de pintar sense, abans, haver eliminat les escòries.
6.4.6.2.

Mètodes de recobriment

Galvanització:
a) Es realitzarà d’acord amb UNE-EN-ISO 1460:1996 o UNE-EN-ISO 1461:1999, segons
procedeixi;
b) Si és el cas, les soldadures han d’estar segellades abans d’usar un decapatge previ a la
galvanització;
c) Si hi ha espais tancats en l’element fabricat es disposaran forats de porga on indiqui el plec de
condicions;
d) Les superfícies galvanitzades han de netejar-se i tractar-se amb pintura d’imprimació
anticorrosiva amb dissolvent àcid o sorrejat abans de ser pintades.
Pintura
a) Immediatament abans de començar a pintar es comprovarà que les superfícies compleixen
els requisits del fabricant;
b) Es pintarà seguint les instruccions del fabricant i si es fa més d’una capa, s’usarà en cada una
d’elles una ombra de color diferent;
c) Es protegirà les superfícies pintades de l’acumulació d’aigua durant un cert període, d’acord
amb les dades del fabricant de pintura.
6.4.6.3.

Tractament dels elements de fixació

Per al tractament d’aquests elements s’ha de considerar el seu material i el dels elements a unir junt amb
el tractament que aquests porten prèviament, el mètode d’estrenyiment, la classificació contra la corrosió i
qualsevol altra circumstància indicada en el plec de condicions.
6.4.7.

Execució de soldeig i muntatge en taller (tractament de protecció)

Els components han d’estar acoblats de manera que no resultin danyats o deformats mes allà de les
toleràncies especificades.
Totes les unions per a peces provisionals a utilitzar en fase de fabricació han d’estar fetes d’acord amb
aquesta memòria i seran coherents amb el projecte.
Tots els requisits relatius a contrafletxes o ajustos previs que s’indiquin en el plec de condicions per a ser
incorporats en components prefabricats, han de comprovar-se després de completar la fabricació.

Després de completar la fabricació, la fixació entre components que estan interconnectats en interfícies
de connexió múltiples han de comprovar-se utilitzant plantilles dimensionals o per mitjà de fixació
conjunta dels components.
Ha d’evitar-se:
a) La projecció d’espurnes erràtiques de l’arc i, si es produeix, ha de sanejar-se la superfície de
l’acer i inspeccionar-se;
b) La projecció de soldadura i, si es produeix, ha de ser eliminada.
Els defectes no han de cobrir-se amb soldadures posteriors i han d’eliminar-se de cada passada abans
de la següent. El mateix ha de fer-se amb qualsevol escòria.
Les reparacions de soldadura han de realitzar-se seguint una especificació de procediment de soldeig.
El rectificat amb mola abrasiva de la superfície de les soldadures complertes ha d’estar especificat en el
plec de condicions.
El plec de condicions ha de contemplar els procediments per al tractament tèrmic de components soldats.
S’ha de controlar la temperatura màxima de l’acer i el procés de refredament, quan es realitzen
correccions de distorsions de soldeig per mitjà d’aplicació local de calor.
Durant la fabricació i el muntatge han d’adoptar-se totes les precaucions per a garantir que s’aconsegueix
la classe especificada de superfície de fregament per a unions resistents al lliscament.
En el moment del muntatge en taller, les superfícies de contacte han d’estar lliures de qualsevol producte
contaminant, com ara oli, brutícia o pintura. Han d’eliminar-se les rebaves que impossibilitarien un
assentament sòlid de les parts a unir. L’oli ha d’eliminar-se de la superfície de l’acer per mitjà de l’ús de
netejadors químics i no per mitjà de neteja per bufador.
Si les superfícies sense recobrir no es poden armar directament després de la preparació de les
superfícies de contacte, se les ha d’alliberar de totes les pel·lícules primes d’òxid i qualsevol altre material
solt, per mitjà de raspallat amb raspall metàl·lic. Es posarà atenció de no danyar ni polir la superfície
rugosa.
Les zones tancades o amb difícil accés després de l’armat, han de ser tractades prèviament, havent-se
d’especificar en el plec de condicions si s’ha d’utilitzar un tractament de protecció intern o si es va a
segellar per soldeig, i en aquest cas també s’especificarà el segellat de les zones tancades que es
travessen amb elements de fixació mecànics.
No es realitzarà cap tractament superficial sobre els elements de fixació abans que s’hagin inspeccionat.

6.4.8.

Control de fabricació en taller

Totes aquestes operacions han d’estar documentades i si es detecta una disconformitat, si és possible,
es corregirà i es tornarà a assajar i, si no és possible, es podrà compensar realitzant les oportunes
modificacions d’acord amb el plec de condicions.
6.4.8.1.

Materials i productes fabricats

Es comprovarà per mitjà dels documents subministrats amb els materials i productes fabricats, que
aquests coincideixen amb les comandes. Si no s’inclou una declaració del subministrador que els

productes o materials compleixen amb el plec de condicions, es tractaran com a productes o materials no
conformes.
6.4.8.2.

Dimensions geomètriques

Els mètodes i instruments per a les preses de mesures dimensionals es podran seleccionar d’entre els
indicats en UNE-EN-ISO 7976-1:1989 i UNE-EN-ISO 7976-2:1989, i la precisió de les mesures es podrà
establir d’acord amb UNE-EN-ISO 8322.
Hi ha d’haver un pla d’inspecció i assaigs en què es fixen la localització i freqüència de les mesures, així
com els criteris de recepció que estaran d’acord amb les toleràncies de fabricació establertes en aquesta
memòria.
6.4.8.3.

Assaig i procediment

Si després de l’assaig els processos no són conformes, no han d’utilitzar-se fins que s’hagin corregit i
tornat a assajar.
6.4.8.3.1. Oxitall
La capacitat del procés ha de comprovar-se periòdicament produint quatre mostres dels assaigs de
procediment:
a) Una mostra de tall recte del material de major grossària tallada;
b) Una mostra de tall recte del material de menor grossària tallada;
c) Una mostra de cantell viu;
d) Un arc corbat.
Sobre cada una de les dos mostres rectes, en una longitud no inferior a 200 mm s’avaluarà la superfície,
de manera que la desviació de l’angle recte en el tall (u) en mm i la profunditat de les estries en les cares
de la xapa oxitallada (Rz) en micres, compleixi:
U ≤ 1 + 0,015 a
Rz ≤110 + 1,8 a
On

a:

espessor del material en mm.

El valor de Rz serà el valor mitjà de les amplituds (z) de cinc longituds individuals de mesures (vegi
següent figura 10.2).

Figura 10.2 (Segons CTE-SE-A) Bords oxitallades. Profunditat de les estries

6.4.8.3.2. Processos que poden produir dureses locals.
La capacitat del procés es comprovarà produint quatre mostres a partir dels assaigs de procediment,
comprenent la gamma de materials utilitzats en els que sigui més fàcil que es produeixi enduriment local.
Sobre cada mostra es faran quatre assaigs de duresa local d’acord amb UNE-EN-ISO 6507 en les zones
més afectades, no havent de passar de 380 HV 10 el pitjor valor obtingut.
6.4.8.3.3. Procés de perforació
La capacitat del procés es comprovarà periòdicament produint vuit mostres a partir dels assaigs del
procediment que comprenguin tota la gamma de diàmetres de forats, grossàries i tipus de materials
utilitzats. Les grandàries dels forats han de complir en ambdós extrems amb la classe de tolerància H11
de la UNE-EN-ISO 286-2:1988.
6.4.8.4.

Soldeig

Qualsevol assaig no inclòs en aquest apartat ha de ser indicat en el plec de condicions.
La inspecció final per assaigs no destructius ha de realitzar-se després de 16 hores de la seva realització
(40 hores en el cas de soldadures a límit en grossàries majors de 40 mm.), i abans que pugui resultar
inaccessible.
La realització de correccions en distorsions no conformes obliga a inspeccionar les soldadures situades
en aquesta zona.
En el plec de condicions s’han d’incloure els criteris per a l’acceptació de les soldadures, havent de
complir les soldadures reparades els mateixos requisits que les originals.
6.4.8.4.1. Abast de la inspecció
En el plec de condicions s’indicarà si es realitzaran o no assaigs no destructius, els mètodes a emprar i la
localització de les soldadures que es van a inspeccionar, però s’ha de realitzar sempre una
inspeccióvisual sobre tota la longitud de totes les soldadures, en la que almenys es comprovarà la
presència i situació de les mateixes, la grandària i posició, s’inspeccionaran les superfícies i formes, es
detectaran defectes de superfície i esquitxades.
En les zones d’unió i fora de la unió en peces armades, les soldadures transversals (en xapes d’ànima i
ala abans de l’armat o en angle en extrems d’unions amb cavalcament), s’assajaran les cinc primeres
unions de cada tipus amb anàlogues dimensions, els mateixos materials i geometria de soldadura i en les
que s’utilitza el mateix procediment. Si aquestes cinc primeres compleixen els criteris d’acceptació,
s’assajarà una en cinc unions de cada tipus.
En soldadures longitudinals, s’assajaran 0,5 m cada 10 m o part, de totes les unions (incloent un en
quatre extrems de soldadura).
En soldadura de lligat (corretges, enrigidors de vinclament, etc.) s’assajarà un en vint punts de fixació.
En el cas que apareguin més imperfeccions de les admeses, s’augmentarà la freqüència dels assaigs.
Una inspecció parcial exigirà una selecció de zones a assajar aleatòria, tenint en compte el tipus de nus,
material i procediment de soldadura.
6.4.8.4.2. Mètodes d’assaig no destructius

A més de la inspecció visual, es contemplen aquí els mètodes següents: Inspecció per partícules
magnètiques, assaig per líquids penetrants, assaig per ultrasons i assaigs radiogràfics.
La inspecció per partícules magnètiques o si aquestes no són possibles, els assaigs per líquids
penetrants, es podran fer servir per a qualsevol espessor en unions amb penetració complerta,
soldadures en angle i amb penetració parcial.
Es poden emprar assaigs per ultrasons per a unions a límit, en T, en creu i en cantonada, totes elles per
penetració complerta, quan l’espessor en l’element de major grossària és major de 10 mm. En les unions
a límit amb penetració total poden emprar-se assaigs radiogràfics en comptes d’ultrasons si el màxim
gruix és menor de 30 mm, encara que amb alguna reserva amb relació a la detecció de defectes d’arrel
quan es solda per un sol costat amb xapa de recolzament.
Per a soldadures en angle i amb penetració parcial en unions en T, en creu i en cantonada, es podran
utilitzar assaigs per ultrasons quan el costat més curt del cordó de soldadura no sigui menor de 20 mm.
En aquestes soldadures es poden utilitzar assaigs per ultrasons per a comprovar el desgarrament
laminar.
6.4.8.5.

Unions mecàniques

Totes les unions mecàniques, pretesades o sense pretesar després de l’estrenyiment inicial, i les
superfícies de fregament es comprovaran visualment. Després de la comprovació dels criteris
d’acceptació, la unió ha de refer-se si la disconformitat prové de que s’excedeixen els criteris establerts
per als espessors de xapa, altres disconformitats podran corregir-se, havent de tornar-se a inspeccionar
després d’arreglar-lo.
6.4.8.5.1. Inspeccions addicionals en unions amb cargols pretesats
L’inspector estarà present com a mínim en la instal·lació del 10 % dels elements de fixació, i presenciarà
la retirada i reinstal·lació de tots els cargols als què no s’hagi aplicat el mètode definit o si l’ajust de
l’indicador final de la pretensió no està dins dels límits especificats. Posteriorment inspeccionarà el grup
total d’aquests cargols.
Quan s’hagi aplicat el mètode de control del parell d’estrènyer, es comprovarà el 10 % dels cargols (amb
un mínim de dos), aplicant de nou una clau dinamomètrica capaç de donar una precisió del + 5 %. Si
qualsevol femella o cargol gira 15t per aplicació del parell d’inspecció, es provaran tots els cargols del
grup.
Les no conformitats es corregiran actuant sobre tots els cargols de grup no conforme, utilitzant la
seqüència correcta i fins que tots ells aconsegueixin el parell d’estrènyer correcte.
6.4.8.5.2. Assaig de procediment
Si no és possible realitzar assaigs adequats dels elements de fixació ja instal·lats després de completar
una unió, s’inspeccionaran els mètodes de treball. El plec de condicions especificarà els requisits per als
assaigs de procediment sobre el pretesat de cargols.
6.4.8.6.

Tractament de protecció

Si s’empra el procés de neteja per sorrejat, es comprovarà la idoneïtat del procés cada tres mesos,
seleccionant almenys, quatre punts que disten entre si 300 mm. Si el procés no resulta conforme, no
s’utilitzarà fins que no sigui corregit.
Es realitzarà una inspecció visual de la superfície per a garantir que es compleixen els requisits del
fabricant del recobriment. Les àrees que resulten no conformes, es tornaran a preparar i seran avaluades
de nou.

6.4.8.6.1. Assaigs sobre el gruix del recobriment
Es realitzarà un assaig després d’assecar, amb controls de mostres sobre, almenys quatre llocs en el
10%, com a mínim, dels components tractats, fent servir un mètode d’UNE-EN-ISO 2808:2000. El gruix
mig ha de ser superior al requerit i no hi haurà més d’una lectura per component, inferior al espessor
normal i sempre superior al 80% del nominal.
Els components no conformes es tractaran i s’assajaran de nou i si apareixen molts errors s’emprarà un
assaig de pel·lícula humida fins que es millori el procés. En aquest assaig es realitzarà el mateix control
que en l’assaig d’espessor després d’assecar. En aquest assaig totes les lectures de pel·lícula humida
han d’excedir l’espessor requerit per l’espessor de la pel·lícula seca.
Les reparacions en els recobriments han de complir amb les instruccions del fabricant i ser comprovades
visualment.

6.5. Control de qualitat
6.5.1.

Generalitats

El contingut d’aquest apartat es refereix al control i execució d’obra per a la seva acceptació, amb
independència del realitzat pel constructor.
Cada una de les activitats de control de qualitat que, amb caràcter de mínims s’especifiquen en aquesta
memòria, així com els resultats que d’ella es deriven, han de quedar registrades documentalment en la
documentació final d’obra.

6.5.2.

Control de qualitat de la documentació del projecte

Té com a objecte comprovar que la documentació inclosa en el projecte defineix de forma precisa tant la
solució estructural adoptada com la seva justificació i els requisits necessaris per a la construcció.

6.5.3.

Control de qualitat dels materials

En el cas de materials coberts per un certificat expedit pel fabricant el control podrà limitar-se a
l’establiment de la traça que permeti relacionar de forma inequívoca cada element de l’estructura amb el
certificat d’origen que ho avala.
Quan en la documentació del projecte s’especifiquen característiques no avalades pel certificat d’origen
del material (per exemple, el valor màxim del límit elàstic en el cas de càlcul en capacitat), s’establirà un
procediment de control per mitjà d’assaigs realitzats per un laboratori independent.
Quan s’empren materials que pel seu caràcter singular no estan coberts per una normativa nacional
específica a la que referir la certificació (volanderes deformables, cargols sense cap, connectadors, etc.)
es podran utilitzar normatives o recomanacions de prestigi reconegut.

6.5.4.

Control de qualitat de la fabricació

La qualitat de cada procés de fabricació es defineix en la documentació de taller i el seu control té per
objectiu comprovar la seva coherència amb l’especificada en la documentació general del projecte (per
exemple, que les toleràncies geomètriques de cada dimensió respecten les generals, que la preparació
de cada superfície serà adequada al posterior tractament o al fregament suposat, etc.)

El control de qualitat de la fabricació té per objectiu assegurar que aquesta s’ajusta a l’especificada en la
documentació de taller.
6.5.4.1.

Control de localitat de la documentació del taller

La documentació de fabricació, elaborada pel taller, haurà de ser revisada i aprovada per la direcció
facultativa de l’obra. Es comprovarà que la documentació consta, almenys, dels documents següents:
a) Una memòria de fabricació que inclogui:
1. El càlcul de les toleràncies de fabricació de cada component, així com la seva coherència
amb el sistema general de toleràncies, els procediments de tall, de doblegat, el moviment
de les peces, etc.
2. Els procediments de soldadura que hagin d’emparar-se, preparació de vores,
preescalfaments requerits etc.
3. El tractament de les superfícies, distingint entre aquelles que formaran part de les unions
soldades, les que constituiran les superfícies de contacte en unions cargolades per
fregament o les destinades a rebre algun tractament de protecció.
b) Els plànols de taller per a cada element de l’estructura (biga, tram de pilar, tram de cordó de
gelosia, element de triangulació, placa d’ancoratge, etc.) o per a cada component simple si
l’element requereix diversos components simples, amb tota la informació precisa per a la seva
fabricació i, en particular:
1. El material de cada component.
2. La identificació de perfils i altres productes.
3. Les dimensions i les seves toleràncies.
4. Els procediments de fabricació (tractaments tèrmics, mecanitzats, forma d’execució dels
forats i dels acords, etc.) i les eines a emprar.
5. Les contrafletxes.
6. En el cas d’unions cargolades, els tipus, dimensions forma d’estrènyer dels cargols
(especificant els paràmetres corresponents).
7. En el cas d’unions soldades, les dimensions dels cordons, el tipus de preparació, l’orde
d’execució, etc.
c) Un pla de punts d’inspecció on s’indiquen els procediments de control intern de producció
desenvolupats pel fabricant, especificant els elements a què s’aplica cada inspecció, el tipus
(visual, per mitjà d’assaigs no destructius, etc.) i nivell, els mitjans d’inspecció, les decisions
derivades de cada un dels resultats possibles, etc.
Així mateix, es comprovarà, amb especial atenció, la compatibilitat entre els diferents
procediments de fabricació i entre aquests i els materials utilitzats.
6.5.4.2.

Control de qualitat de fabricació

Establirà els mecanismes necessaris per a comprovar que els mitjans utilitzats en cada procés són els
adequats a la qualitat prescrita.

En concret, es comprovarà que cada operació s’efectua en l’orde i amb les eines especificades
(especialment en el cas de les eines de tall de xapes i perfils), que el personal encarregat de cada
operació té la qualificació adequada (especialment en el cas dels soldadors), que es manté l’adequat
sistema de traçat que permeti identificar l’origen de cada incompliment, etc.

6.5.5.

Control de qualitat del muntatge

La qualitat de cada procés de muntatge es defineix en la documentació de muntatge i el seu control té per
objectiu comprovar la seva coherència amb l’especificada en la documentació general del projecte.
El control de qualitat del muntatge té per objectiu assegurar que aquest s’ajusta a l’especificat en la
documentació de taller.
6.5.5.1.

Control de qualitat de la documentació de muntatge

La documentació de muntatge, elaborada pel muntador, haurà de ser revisada i aprovada per la direcció
facultativa. Es comprovarà que la documentació consta, almenys, dels documents següents:
a) Una memòria de muntatge que inclogui:
1. El càlcul de les toleràncies de posició de cada component la descripció de les ajudes al
muntatge (casquets provisionals de suport, orelletes de hissat, elements de guiat, etc.), la
definició de les unions en obra, els mitjans de protecció de soldadures, els procediments
d’estrènyer de cargols, etc.
2. Les comprovacions de seguretat durant el muntatge.
b) Uns plànols de muntatge que indiquin de forma esquemàtica la posició i moviments de les
peces durant el muntatge, els mitjans de hissat, els apuntalats provisionals i en general, tota
la informació necessària per al correcte maneig de les peces.
c) Un pla de punts d’inspecció que indiqui els procediments de control intern de producció
desenvolupats pel muntador, especificant els elements a què s’aplica cada inspecció, el tipus
(visual, per mitjà d’assaigs no destructius, etc.) i nivell, els mitjans d’inspecció, les decisions
derivades de cada un dels resultats possibles, etc.
Així mateix, es comprovarà que les toleràncies de posició de cada component són coherents amb el
sistema general de toleràncies (en especial en el que el replantejament de plaques base es refereix),
6.5.5.2.

Control de qualitat del muntatge

Establirà els mecanismes necessaris per a comprovar que els mitjans utilitats en cada procés són els
adequats a la qualitat prescrita.
En concret, es comprovarà que cada operació s’efectua en l’orde i amb les eines especificades, que el
personal encarregat de cada operació posseeix la qualificació adequada, que es manté l’adequat sistema
de traçat que permeti identificar l’origen de cada incompliment, etc.

7.

FABRICA CERÀMICA I DE BLOCS DE FORMIGÓ

7.1. Característiques generals de les obres de fàbrica de maó i de blocs de formigó.
Quan es detalli en els plànols adjunts, determinats elements o la totalitat dels mateixos es resoldran
mitjançant obra de fàbrica de maó i/o de blocs de formigó. Les característiques de més rellevància del
material es detallen a continuació:
7.1.1.

Categoria d’execució

A efectes del càlcul es consideren tres categories d’execució: A, B i C, d’acord amb el que s’estableixen
l’apartat7.4.5. d’aquesta memòria i en l’annex de control del DB del CTE. En els elements de fàbrica armada s’especificarà només classes A o B. En els elements de fàbrica pretesada s’especificarà classe A.
7.1.2.

Resistència a la compressió

Es defineix resistència característica a la compressió de la fàbrica, fk, a la que pot determinar-se
mitjançant assaigs sobre provetes de fàbrica segons els criteris que s’indiquen a l’annex “C” del DB del
CTE. Per tractar-se d’un material que no és isòtrop, la resistència es refereix a la direcció en que actua
l’esforç.
La resistència característica a la compressió de la fàbrica, fk, corresponent a un esforç normal a les
filades, es podrà prendre per referència als valors de la taula 4.4, que recull els casos més usuals, o en
general, deduir-la de les expressions de l’annex “C” del DB del CTE.
2

Taula 4.4 (segons CTE-SE-F) Resistència característica a la compressió de fàbriques usuals fk (N/mm )
Resistència normalitzada de les peces fb (N/mm2)
Resistència del morter fm (N/mm2)
Maó massís amb junta prima
Maó massís
Maó perforat
Blocs alleugerits
Blocs buits

10
5
5
4
4
3
2

15
7.5
5
4
4
4
3

7.5
7
6
5
5
4

20
10
7
6
6
5
4

10
9
8
7
6
5

15
10
8
8
7
6

25
15
11
10
9
8
6

Quan la sol·licitació sigui paral·lela a les filades, la resistència característica a compressió pot determinarse amb l’annex “C” del DB del CTE, adoptant com a resistència normalitzada a compressió fb de la peça
la corresponent a l’anomenada direcció.
7.1.3.

Deformabilitat

El diagrama tensió-deformació de la fàbrica té la forma genèrica que es representa en la figura 4.2 (a).
Coma diagrames de càlcul es poden adoptar els de les figures 4.2 (b) o 4.2 (c). Les fàbriques amb peces
alleugerides o buides poden presentar ruptura fràgil abans de desenvolupar una branca horitzontal i per
tant no es pot utilitzar aquesta part del diagrama 4.2 (b) ni el 4.2 (c).

Com a mòdul d’elasticitat secant instantani, E, d’una fàbrica pot prendre’s igual a 1000 fk. Per a càlculs
d’estats límits de servei, es poden multiplicar el valor E pel factor 0,6. Per determinar deformacions
diferides, el mòdul a utilitzar pot ser deduït del mòdul d’elasticitat per a deformacions instantànies
multiplicat pel coeficient de fluència que es dedueix de la taula 4.7.
Com a mòdul d’elasticitat transversal, G, pot prendre’s el 40% del mòdul d’elasticitat E.
Com a paràmetre de deformació reològica i tèrmica de les fàbriques es poden utilitzar els valors de càlcul
donats a la taula 4.7.
Taula 4.7 (segons CTE-SE-F) Deformabilitat de les fàbriques
Coeficient final
de fluència, φ∞(1)

Tipus de peça
Ceràmica
Silici-calcaris
Formigó ordinari i pedra artificial
Formigó d’àrid lleuger
Formigó cel·lular d’autoclau
Pedra natural

1
1.5
1.5
2
1.5
0

Retracció o
expansió final
per humitat (2)
(mm/m)
0.2 a 1.0 (3)
-0.2
-0.2
-0.4 (4)
0.2
0.1

Coeficient de
dilatació tèrmica
(10-6 m/m ºC)
6
9
10
10
8
7

(1) Coeficient de dilatació final per fluència entre la dilatació instantània
(2) Escurçament negatiu i allargament positiu
(3) Depèn del material
(4) Per a àrids lleugers de pedra pomes i de fang expandit; en altres casos el valor es - 0,2

7.1.4.

Resistència al càlcul

D’acord amb SE, la resistència de càlcul és igual a la característica dividida pel coeficient parcial de
seguretat, γM, aplicable al cas, segons:

Taula 4.9 (segons CTE-SE-F) Coeficients parcials de seguretat (γM)
Situacions persistents i transitòries (1)
Resistència a la fàbrica

Categoria del control de fabricació (2)

I

Categoria de l’execució
A
B
C
1.7
2.2
2.7

II
Resistència de claus i amarres
Ancoratge al ferro d’armar
Ferro (armadura activa i armadura passiva)

2.0
2.5
1.7
1.15

2.5
2.5
2.2
1.15

3.0
2.5
-

(1) Per a les comprovacions en situació extraordinària, els coeficients de clau i amarres són els mateixos; de les fàbriques els
coeficients són 1,2 1,5 i 1,8 respectivament per les categories A B i C.
(2) Categories segons7.4.1.1.

Per al formigó de farcit s’utilitzarà com a valor γC aquell que coincideixi amb el valor γM corresponent a les
peces de fàbrica situades on s’utilitza l’esmentat farcit i definit a la taula 4.9.
7.2. Durabilitat i manteniment de l’estructura
La durabilitat d’un pany de fàbrica és la capacitat per a suportar, durant el període de servei per al que ha
sigut projectat l’edifici, les condicions físiques i químiques a què estarà exposat. La carència d’aquesta
capacitat podria ocasionar nivells de degradació no considerats en l’anàlisi estructural, deixant la fàbrica
fora d’ús.
L’estratègia dirigida a assegurar la durabilitat considera:
a) La classe d’exposició a què estarà sotmès l’element:
b) Composició, propietats i comportament dels materials.
7.2.1.1.

Classe d’exposició

La classe d’exposició defineix l’agressivitat del medi en què ha de mantenir-se l’element sense detriment
de les seves propietats.
En les taules següents 3.1 i 3.2 es descriuen les classes d’exposició a què pot estar exposat un element.
Per a l’assignació de la classe o classes a un element de fàbrica, a més de qüestions relatives a l’entorn
(orientació, salinitat del medi, atac químic, etc), s’ha de tenir en compte la severitat de l’exposició local a
la humitat, és a dir: la situació de l’element en l’edifici i l’efecte de certes solucions constructives (com ara
la protecció que poden oferir ràfecs, cornises i coixinets, dotats d’un goteró adequadament dimensionat) i
l’efecte de revestiments i xapats protectors.
Si s’utilitza un acabat exterior impermeable a l’aigua de pluja, aquest ha de ser permeable al vapor, per a
evitar condensacions de la massa del mur, en els termes establerts en el DB-HE.

Taula 3.1 (CTE-SE-F) Classes generals d’exposició
Classe i designació
Interior

Exterior

No agressiva

Humitat mitja

I

II a

Tipus de procés
Cap
Carbonatació den conglomerant.
Principi de sabulització dels
maons i expansió de nuclis de
calç.

Descripció

Exemples

Interiors d’edificis no
sotmesos a
condensacions
Exteriors sotmesos a
l’acció de l’aigua en
zones amb precipitació
mitja anual inferior a
600mm.

Interiors d’edificis,
protegits de la
intempèrie
Exteriors protegits de
la pluja

Humitat alta

Marí aeri

Medi marí

II b

III a

Marí submergit

III b

Marí alternat

III c

Altres Clorurs (no marins)

IV

Carbonatació ràpida del
conglomerant. Sabulització dels
maons i expansió dels nuclis de
calç
Corrosió de les armadures per
clorurs. Sabulització dels maons i
expansió dels nuclis de calç.
Corrosió de les armadures per
clorurs. Sulfatació i destrucció per
expansibilitat del conglomerant i
dels derivats del ciment.
Sabulització dels maó i expansió
dels nuclis de calç.
Corrosió ràpida de les armadures
per clorurs. Sulfatació i destrucció
per expansivitat del conglomerant
i dels derivats del ciment.
Ídem que III c. Sulfatació i
carbonatació

Interiors amb humitats
relatives >65% o
condensacions o amb
precipitació mitja anual
superior a 600 mm
proximitat al mar per
sobre del nivell pleamar.
Zones costeres.
Per sota del nivell mínim
de baixamar
permanentment.
Terrenys rics en sulfats.

Exteriors no protegits
de la pluja. Planta
baixa no ventilats.
Fonamentacions
Proximitat a la costa.
Pantalans, obres de
defensa litoral i
instal·lacions
portuàries.
Recorregut de marea
en dics, pantalans i
obres de defensa
litoral

Zones marines situades
en el recorregut de
carrera de marees.

Ídem III b

Aigua amb un contingut
elevat de clor. Exposició
de sals procedents del
desglaç

Piscines. Zones de
neu (alta muntanya)
Estacions de
tractament d’aigües

Taula 3.2 (CTE-SE-F) Classes específiques d’exposició
Aigua

Classe designació
pH

CO2 agressiu Ió amoni
mg CO2/l
mg NH4/l

Ió magnesi Ió Sulfato
mg MG/l
mg SO4/l

Residu
sec

Terra
Gr.
Acidesa
BaumanGully

Ió Sulfat
mg
SO4/Kg
terra sec

Química agressiva
Dèbil
Mitjà
Fort
Con Gelades

Qa
Qb
Qc

Sense sals fundents

H

Atac gel-desgel (1)

Construccions en zones d’alta muntanya.
Estacions hivernals

Amb sals fundents
Erosió

F
E

Atacs per sals fundents (2)
Procés de abrasió o cavitació (3)

Taulells de passarel·les o baranes de ponts
en zones d’alta muntanya
Piles de ponts en cabals molt torrencials

(1)
(2)
(3)

6,5-5,5

15-40

15-30

300-1000

200-600

75-250

>20

2000-3000

5,5-4,5

40-100

30-60

1000-3000

600-3000

50-75

inusual

3000-12000

<4,5

>100

>60

>3000

>3000

<50

inusual

>12000

Tipus de procés

Exemples

Elements en contacte freqüent amb aigua o zones amb humitat relativa al hivern superior al 75% i que tinguin una probabilitat
anual superior al 50% d’arribar, al menys una vegada, a temperatures per sota de 5ºC
Elements pròxims al tràfic de vehicles o vianants en zones de més de cinc nevades anuals o amb un valor mig de temperatura
mínima en els mesos d’hivern inferior a 0ºC
Elements sotmesos a desgast superficial o singulars de construccions hidràuliques. Elements de dics, pantalans, i obres de
defensa litoral que es troben sotmesos a forts onatges

7.2.2.

Manteniment

El pla de manteniment estableix les revisions a què ha de sotmetre’s l’edifici durant el seu període de
servei.
Després de la revisió s’establirà la importància de les alteracions trobades, tant des del punt de vista de la
seva estabilitat com de l’aptitud de servei.
Les alteracions que produeixen pèrdua de durabilitat requereixen una intervenció per evitar que degenerin
en alteracions que afectin la seva estabilitat.
Després de la revisió es determinarà el procediment d’intervenció a seguir, bé sigui una anàlisi
estructural, una presa de mostres i els assaigs o proves de càrrega que siguin necessaris, així com els
càlculs oportuns.

En el projecte s’ha de preveure l’accés a aquelles zones que es considerin més exposades al
deteriorament, tant per agents exteriors, com pel propi ús de l’edifici (zones humides), i en funció de
l’adequació de la solució projectada (càmeres ventilades, barreres antihumitat, barreres anticondensació).
Ha de condicionar-se l’ús de materials restringits al projecte de mitjans de protecció, amb expressió
explicita del programa de conservació i manteniment corresponent.
Les fàbriques amb armadures de llença, que incloguin tractaments d’autoprotecció han de revisar-se
almenys, cada 10 anys. Se substituiran o renovaran aquells acabats protectors que pel seu estat hagin
perdut la seva eficàcia.
En el cas de desenvolupar treballs de neteja, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes aplicats
sobre els diversos materials que constitueixen el mur i sobre el sistema de protecció de les armadures si
és el cas.

7.2.3.

Adequació dels materials

Al marge del que s’especifica per a ells en els diversos apartats, han de respectar-se les restriccions que
s’estableixen en la taula següent:

Taula 3.3 (CTE-SE-F) Restriccions d’ús dels components de les fàbriques

Elements
Peces
Maó massís o perforat. Extrusió. Categoria I
Maó massís o perforat. Extrusió. Categoria II
Maó massís artesanal. Categories I ó II
Bloc de formigó escumat.
Bloc de formigó amb ciment CEM III i CEM IV
Morters
Ciment Portland CEM I amb plastificant
Ciment addició CEM II amb plastificant
Forn alt i/o putzolànic CEM III amb plastificant
mixt de CEM II i calç
de calç
Elements d’enllaç

Classe d’exposició
Generals
Específiques
Temp.
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc H F E B
A
-

D
D
D
-

D
D
-

D
R
X
-

D
X
X
-

R
X
X
-

R
X
X
R

D
X
X
R

R
R
X
X
X

R
R
X
X
X

R
X
D
R

R
D
X
X
R

R
X
X
X
X

-

D
R

-

D
R
R

D
R
R
R

X
R
X
X

X
R
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
R
X
X

X
X
R
X
X

X
X
R
X
X

D
D
D
X
X

X
X
R
R
X

R
X
X
X
X

-

D
D
D
D
-

Acer inoxaustenític
Acer inoxferrític
Acer autoprotegitcincat de 140 μm (1000gr/m2)
Acer autoprotegitcincat de 90 μm (600gr/m2)
Acer autoprotegitgruixutcincat de 20 μm
(140gr/m2)
Acer cincat<20 μm protegit amb resina

-

D
D
D

R
D
D

R
R
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

R
X
X
X

X
X
X
X

- - R R R
X X X
X X X

-

R
X
X

-

X
R

X
R

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X X X
X X X

R

X
X

-: sense restriccions
R: amb algunes reserves
X: no s’ha d’utilitzar
B: temperatures superiors als 100ºC
A: temperatures d’incendi, superiors als 90ºC
D: pot utilitzar-se si es protegeix
El zinc es torna trencadís cap als 250ºC i fon als 419ºC. Les resines son inestables cap als 08ºC

7.2.4.

Armadures

Amb acer galvanitzat, o en classes III, IV o Q amb qualsevol subclasse amb acer inoxidable, n’hi ha prou
amb un recobriment mínim de 15 mm. Per galvanitzat s’entén el d’una capa de com a mínim 900 g/m2 de
zinc. Una protecció equivalent és una capa de zinc de 60 g/m2i capa d’epòxid de gruix mínim de 80 µm i
espessor mitjana de 100 µm. Un equivalent a l’acer inoxidable massís, a efectes de protecció, pot obtenirse revestint l’acer al carboni amb, almenys, 1 mm d’acer inoxidable austentític.
Els tractaments de protecció es realitzaran després de conformades les barres vigilant que no es
deteriorin al llarg del procés d’execució posterior.
Per a les armadures de llença, en classe I, poden utilitzar-se armadures d’acer al carboni sense protecció.
Per a les classes IIa i IIb, han d’utilitzar-se armadures d’acer al carboni protegides per mitjà de galvanitzat
fort o protecció equivalent, a no ser que la fàbrica estigui acabada per mitjà d’un arrebossat de morter de
les seves cares exposades, el morter de la fàbrica sigui no inferior a M5 el recobriment lateral mínim de
l’armadura no sigui inferior a 30 mm, i en aquest cas podran utilitzar-se armadures d’acer al carboni
sense protecció. Per a les classes III, IV, H, F i Q, en totes les subclasses les armadures de llença seran
d’acer inoxidable austentític equivalent.
En qualsevol cas:
a) l’espessor mínim del recobriment de morter respecte a la vora exterior, no serà menor que 15
mm, segons la figura 3.1,
b) el recobriment de morter, per damunt i per sota de l’armadura de llença, no sigui menor que 2
mm, com s’indica en la figura 3.1, inclòs per als morters de junta prima.
c) l’armadura es disposarà de manera que es garanteixi la constància del recobriment.

Els extrems tallats de tota barra que constitueixi una armadura, excepte les d’acer inoxidable, tindran el
recobriment que li correspongui en cada cas o la protecció equivalent.
En el cas de cambres farcides o aparells diferents dels habituals, el recobriment serà no menor que 20
mm ni del seu diàmetre.

7.3. Execució

7.3.1.

Execució de murs

7.3.1.1.

Humectació de les peces

Les peces, fonamentalment les de ceràmica, s’humitejaran abans de la seva utilització en l’execució de la
fàbrica, bé per aspersió, bé per immersió, durant uns minuts. La quantitat d’aigua absorbida en la peça ha
de ser la necessària perquè no variï la consistència del morter al posar-lo en contacte amb la mateixa,
sense succionar aigua de pastat ni incorporar-la.
7.3.1.2.

Col·locació de les peces

Les peces es col·locaran sempre a refrec, sobre una capa de morter, fins que el morter sobresurti pels
junts de filada i verticals. No es mourà cap peça després de realitzada l’operació de refregar. Si fos
necessari corregir la posició d’una peça, es traurà, retirant també el morter.
7.3.1.3.

Farcit dels junts

Un junt es considera ple si el morter massissa el gruix total de la peça en almenys el 40% del seu “tizón”;
es considera buida en cas contrari.
El morter ha d’omplir totalment els junts de filada (excepte el cas de junts de filada buits) i junts verticals,
en funció del tipus de peça utilitzat.
Quan s’especifiqui la utilització de junts prims, les peces s’assentaran curosament perquè els junts
mantinguin l’espessor establert de manera uniforme.
La juntura vertical, es realitzarà mentre el morter estigui fresc.
Sense autorització expressa, en murs d’espessor menor de200 mm, els junts no s’enfonsaran en una
profunditat major que 5 mm.
De procedir-se a la rejuntada, el morter tindrà les mateixes propietats que el d’assentar les peces. Abans
de la rejuntada, es raspallarà el material solt, i si és necessari, s’humitejarà la fàbrica. Quan es rasqui el
junt es farà atenció a deixar la distància suficient entre qualsevol buit interior i la cara del morter.
7.3.1.4.

Lligades

Les fàbriques han d’alçar-se per filades horitzontals en tota l’extensió de l’obra, sempre que sigui
possible. Quan dos parts d’una fàbrica hagin d’aixecar-se en èpoques diferents, la que s’executi primer es
deixarà graonada. Si això no fos possible, es deixarà formant alternativament entrants i lligades.
En les filades consecutives d’un mur, les peces se solaparan perquè el mur es comporti com un element
estructural únic. El cavalcament serà com a mínim igual a 0,4 vegades el gruix de la peça i no menor que
40 mm. A les cantonades o trobades, el cavalcament de les peces no serà menor que el seu tió; en la
resta del mur, poden emprar-se peces tallades per a aconseguir el cavalcament precís.

Figura 7.1. Solapament de peces de fàbrica (CTE-SE-F)

7.3.1.5.

Detall d’aparells de fàbrica

Per a poder utilitzar els valors i equacions de l’apartat 4.6 i de l’annex C, l’espessor de les llences i de les
llagues de morter ordinari o lleuger no serà menor que 8 mm ni major que 15 mm, i el de llences i llagues
de morter de junta prima no serà menor que 1 mm ni major que 3 mm. Les figures 7.2, 7.3 i 7.4 mostren
diferents tipus d’aparell.

Taula 7.2. Exemple d’aparell amb peces massisses (CTE-SE-F)

Taula 7.3. Exemple d’aparell amb peces alleugerides i buides (CTE-SE-F)

7.3.1.6.

Suports de càrregues concertades

La longitud suport d’una càrrega concentrada sobre un mur serà no menor que 100 mm.

7.3.2.

Llindes

Encara que en el càlcul se suposi que els extrems de les llindes estan simplement recolzades, es
disposarà una armadura de continuïtat sobre els suports, d’una secció no inferior al 50% de l’armadura en
el centre del buit i s’ancorarà d’acord amb l’apartat 7.4 del document bàsic..
En llindes, l’armadura del centre del buit es perllongarà fins als suports, com a mínim el 25% de la seva
secció, i s’ancorarà segons l’apartat citat.

7.3.3.

Enllaços

7.3.3.1.

Enllaços entre murs

7.3.3.1.1. Generalitats
Quan es consideri que els murs estan travats pels sostres, s’enllaçaran a aquests de manera que es
puguin transmetre les accions laterals.
Les accions laterals es transmetran als elements travats o a través de la pròpia estructura dels sostres
(monolítics) o per mitjà de bigues perimetrals capaces d’absorbir els moments i tallants resultants.
Les accions laterals es poden transmetre per mitjà de connexions específiques (entre murs i sostres) o
per fregament.
Quan un sostre carrega sobre un mur, la longitud de suport serà l’estructuralment necessària però mai
menor de 65 mm (tenint en compte les toleràncies de fabricació i de muntatge).
Les claus de murs caputxins es disposaran de manera que quedin prou rebudes en ambdós fulls (es
considerarà satisfeta aquesta prescripció si es compleix la norma UNIX EN 845– 1:2001), i la seva forma i
disposició serà tal que l’aigua no pugui passar per les claus d’un full a una altra.
7.3.3.1.2. Enllaços per connectors.
Quan s’utilitzen connectors, aquests seran capaços de transmetre les accions laterals del mur als
elements estructurals de trava.
Quan la sobrecàrrega en el mur és petita o nul·la (per exemple, en la unió d’un mur mitger amb la
coberta), és necessari assegurar especialment que la unió entre els connectors i el mur és eficaç.

La separació dels elements de connexió entre murs i sostres no serà major que 2 m, excepte en edificis
de més de quatre plantes d’alçada en què no serà major que 1,25 m.

7.3.3.1.3. Enllaços per fregament
No són necessaris amaratges si el suport dels sostres de formigó es perllonga fins al centre del mur o un
mínim de 65 mm, sempre que no sigui un suport lliscant.
7.3.3.2.

Enllaç entre murs

7.3.3.2.1. Generalitats
És recomanable que els murs que es vinculin s’alcin simultàniament.
7.3.3.2.2. Murs caputxins
El nombre de claus que vinculen els dos fulls d’un mur caputxí no serà menor que 2 per m². Si s’empren
armadures de llença, cada element d’enllaç es considerarà com una clau.
Es col·locaran claus en cada vora lliure i en els muntants dels buits.
Al triar les claus es considerarà qualsevol possible moviment diferencial entre els fulls del mur, o entre un
full i un marc.
7.3.3.2.3. Murs doblegats
Els dos fulls d’un mur doblegat s’enllaçaran eficaçment per mitjà de connectors capaços de transmetre les
accions laterals entre els dos fulls, amb una àrea mínima de 300 mm²/m² de mur, amb connectors d’acer
disposats uniformement en número no menor de 2 connectors/m² de mur.
Algunes formes d’armadures de llença poden també actuar com a claus entre els dos fulls d’un mur
doblegat.
En l’elecció del connectador es tindran en compte possibles moviments diferencials entre els fulls.
7.3.3.3.

Murs de contacte amb el terreny

La fàbrica en contacte amb el terreny serà tal que no es vegi afectada desfavorablement per les
condicions del terreny o bé estarà adequadament protegida per a això.
Es prendran mesures protectores per a les fàbriques que puguin ser danyades per efecte de la humitat en
contacte amb el terreny. S’aplicaran les prescripcions indicades en la secció corresponent del DB-HS.
Quan sigui previsible que el terreny contingui substàncies químiques agressives per a la fàbrica, aquesta
es construirà amb materials resistents a les dites substàncies o bé es protegirà de manera que quedi
aïllada de les substàncies químiques agressives.

7.3.4.

Regates i rebaixos

En murs de càrrega, per a l’execució de regates i rebaixos, s’ha de comptar amb les ordes del director
d’obra, bé expresses o bé per referència a detalls del projecte.

L’execució de regates tindrà en compte la no afectació a elements estructurals associats al mur, com ara
llindes, ancoratges entre peces o armadures de reforç de qualsevol tipus, no havent-se de produir en
aquests casos discontinuïtats ni minva de resistència dels mateixos com a resultat.
En murs d’execució recent, ha d’esperar que el morter d’unió entre peces hagi endurit degudament i que
s’hagi produït la corresponent adherència entre morter i peça.
No es realitzaran regates en les zones proveïdes d’armadura.

7.3.5.

Disposicions relatives a les armadures

7.3.5.1.

Secció mínima de l’armadura

La secció de l’armadura principal no serà menor que el 0,1% de la secció del mur (producte del cantell útil
per l’ample eficaç que es considera). En els murs en que les llences s’han armat per a incrementar la
seva resistència enfront de càrregues laterals, la secció de la dita armadura no serà menor que el 0,03 %
de l’àrea bruta de la secció.
Quan les armadures de les llences es disposen per a controlar la fissuració o per dotar a la fàbrica de
ductilitat, l’àrea de l’armadura no serà menor que el 0,03 % i la separació vertical no serà major que 600
mm.
Un element de fàbrica amb una armadura inclosa en els seus buits, sol·licitada a flexió en una direcció,
necessita d’una altra armadura transversal en direcció perpendicular a la principal. L’àrea de l’armadura
transversal no serà menor que 0,05 % del producte de l’ample total pel cantell útil.
L’armadura transversal pot col·laborar en el control de la fissuració deguda a moviments tèrmics o a la
humitat.
En murs amb pilastres armades o altres construccions semblants no fa falta armadura transversal, a no
ser que sigui necessària per a enllaçar la fàbrica al formigó de farcit.
Les armadures tindran un diàmetre nominal mínim de 6 mm.
7.3.5.2.

Ancoratges i entroncaments

7.3.5.2.1. Ancoratges
L’ancoratge pot ser per prolongació recta, ganxo, patilla, o forca.
No s’empraran ancoratges per prolongació recta o per patilla en barres llises de més de 8 mm de
diàmetre. En barres a compressió no s’empraran ancoratges de ganxo, patilla o agulla de ganxo.
Com a longitud d’ancoratge recte lb d’una barra, admetent que la tensió d’adherència és constant, és
suficient:
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El diàmetre eficaç de la barra d’acer
Resistència de càlcul de l’acer d’armat,
És la resistència de càlcul d’ancoratge per adherència de l’acer per a armar, obtinguda a
partir de la taules 4.8,

Quan s’utilitzi ganxo, patilla i agulla de ganxo la longitud d’ancoratge de les barres a tracció pot reduir-se
a 0,7 lb.
Quan la secció de l’armadura és major que la requerida pel càlcul, la longitud d’ancoratge pot reduir-se
proporcionalment, amb un mínim de 0,3 lb, 10 diàmetres, o 100 mm. En compressió a més amb un mínim
de 0,6·lb

Quan sigui possible, es disposarà una armadura transversal distribuïda uniformement sobre la longitud
d’ancoratge, col·locant almenys una barra en la zona corba d’ancoratge. L’àrea total mínima de
l’armadura transversal serà el 25% de la secció de la barra ancorada.
En les armadures de llença, la longitud d’ancoratge s’obtindrà en funció de la resistència característica
d’ancoratge per adherència determinada en l’apartat 4.5.3.
7.3.5.2.2. Cavalcament
Mentre sigui possible, no es disposaran cavalcaments d’armadures en zones fortament sol·licitades, o on
varien les dimensions de la secció (exemple: un graonat en el gruix del mur). La distància lliure entre dos
armadures cavalcades no serà menor que dos diàmetres ni que 20 mm.
La longitud de cavalcament en les armadures de llença es podrà obtenir en funció del resultat dels
assaigs realitzats per a obtenir la seva longitud d’ancoratge.
7.3.5.2.3. Ancoratge de l’armadura transversal
L’ancoratge de l’armadura transversal (incloent els estreps), es realitzarà per mitjà de ganxos o patilles,
col·locant on sigui necessari una armadura longitudinal en la zona corba del ganxo o patilla.
L’ancoratge és eficaç quan la prolongació del ganxo no és menor que 5 diàmetres o 50 mm, i la de la
patilla no menor que 10 diàmetres o 70 mm.
7.3.5.2.4. Reducció de l’armadura de tracció
En un element a flexió, tota barra es perllongarà, a partir del punt en què no és necessària, una longitud
no menor que el cantell útil de l’element ni 12 diàmetres, excepte en els suports extrems.
Quan existeixi una càrrega important a una distància menor de 2d de la vora del suport més pròxim, tota
l’armadura principal de flexió es perllongarà fins al suport i s’ancorarà amb una longitud d’ancoratge de 20
vegades el diàmetre.

7.3.6.

Armadura transversal

Quan el càlcul requereixi armadura transversal, aquesta es disposarà en tota la llum amb una àrea
mínima no menor que el 0,1 % de la secció de la fàbrica, (el cantell útil multiplicat per la grossària eficaç
de la secció considerada).
La distància màxima entre estreps, s, no serà major que 0,75d ni 300 mm.

7.3.7.

Separació d’armadures

En general, la distància lliure entre armadures adjacents paral·leles no serà menor que la grandària
màxima de l’àrid més 5 mm, ni que el diàmetre de l’armadura, ni que 10 mm.
La separació entre armadures principals de tracció no serà major que 600 mm, excepte la d’armadures
concentrades en nuclis o ranures, o en les armadures de llença.
L’àrea total de l’armadura principal no excedirà el 4% de la secció bruta del farcit del nucli o de la pilastra,
excepte en la zona de cavalcaments que podrà aconseguir fins al 8%.
7.3.7.1.

Fàbrica confinada

La fàbrica confinada es construirà entre elements de formigó armat o de fàbrica armada; els elements
horitzontals coincidiran amb els sostres, els verticals amb les interseccions de murs i amb els muntants
de buits (quan l’àrea del buit sigui major d’1,5 m2). La separació entre els esmentats elements, tant
horitzontal com vertical, no superarà els 4 m.
L’àrea de la secció dels elements veïns serà no menor que 0,02 m², amb una dimensió mínima de 100
mm i amb una secció mínima d’armadura de 0,02 t (en mm²) sent ”t” l’espessor en mm del mur, ni menor
que 200 mm².
El formigonat dels elements que vagin armats es realitzarà després d’executada la fàbrica i s’ancorarà a
aquesta.
Quan s’empri fàbrica confinada realitzada amb peces massisses, perforades o alleugerides, s’utilitzaran
barres d’un diàmetre no menor que 6 mm i amb una separació no major que 600 mm, correctament
ancorades en el formigó de farcit i en les juntes de morter.

7.3.8.

Fàbrica pretesada

7.3.8.1.

Armadures pretesades

Quan els tendons pretesats adherits a la fàbrica es disposin dins de pilastres, nuclis o cambres plenes
amb formigó o morter, se seguiran les recomanacions de l’apartat 7.3.3, si les armadures actives són
preteses i individuals. Per a armadures actives agrupades o posttesades s’aplicaran les especificacions
de la Instrucció EHE-08.
Quan els tendons són no adherits i es disposen en pilastres, nuclis o cambres obertes, la forma de
construcció, el tipus d’armadura i les mesures de protecció proporcionaran el nivell requerit de durabilitat i
protecció de les armadures pretesades, vigilant especialment l’estanquitat de les proteccions que
asseguren la durabilitat de les armadures actives enfront dels fenòmens de corrosió sota tensió.

7.4. Control d’execució
7.4.1.

Recepció de materials

La recepció de ciments, de formigons, i de l’execució i control d’estos, es troba regulat en documents
específics.
7.4.1.1.

Peces

Les peces se subministraran a obra amb una declaració del subministrador sobre la seva resistència i la
categoria de fabricació.
Per a blocs de pedra natural es confirmarà la procedència i les característiques especificades en el
projecte, constatant que la pedra esta sana i no presenta fractures.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada, amb probabilitat de no ser aconseguida
inferior al 5%. El fabricant aportarà la documentació que acredita que el valor declarat de la resistència a
compressió s’ha obtingut a partir mostres de peces segons UNIX EN 771 i assajades segons UNIX EN
772-1:2002, i l’existència d’un pla de control de producció en fàbrica que garanteix el nivell de confiança
citat.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mitjà obtingut en
assaigs amb la norma abans anomenada, si bé el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.
El valor mitjà de la compressió declarada pel subministrador, multiplicat pel factor δ de la següent taula ha
de ser no inferior al valor usat en els càlculs com a resistència normalitzada. Si es tracta de peces de

categoria I, en les quals el valor declarat és el característic, es convertirà en el mig, utilitzant el coeficient
de variació i es procedirà anàlogament.
Taula 8.1 (CTE-SE-F) Valors del factor δ
Menor dimensió horitzontal de la peça (mm)
Altura peça
(mm)
50
65
100
150
200
250

50
0,85
0,95
1,15
1,3
1,45
1,55

100
0,75
0,85
1
1,2
1,35
1,45

150
0,7
0,75
0,9
1,1
1,25
1,35

200
0,7
0,8
1
1,15
1,25

250
0,65
0,75
0,95
1,1
1,15

Quan en el projecte s’hagi especificat directament el valor de la resistència normalitzada amb esforç
paral·lel a la taula, en el sentit longitudinal o en el transversal, s’exigirà al fabricant, a través si és el cas,
del subministrador, el valor declarat obtingut per mitjà d’assaigs, procedint-se segons els punts anteriors.
Si no hi ha valor declarat pel fabricant per al valor de resistència a compressió en la direcció d’esforç
aplicat, es prendran mostres en obra segons UNIX EN771 i s’assajaran segons EN 772-1:2002, aplicant
l’esforç en la direcció corresponent. El valor mitjà obtingut es multiplicarà pel valor d de la taula anterior,
no superior a 1,00 i es comprovarà que el resultat obtingut és major o igual que el valor de la resistència
normalitzada especificada en el projecte.
Si la resistència a compressió d’un tipus de peces amb forma especial té influència predominant en la
resistència de la fàbrica, la seva resistència es podrà determinar amb l’última norma esmentada.
L’arreplega en obra s’efectuarà evitant el contacte amb substàncies o ambients que perjudiquin física o
químicament a la matèria de les peces.
7.4.1.2.

Sorres

Cada remesa de terra que arribi a obra es descarregarà en una zona de sòl sec, convenientment
preparada per a aquest fi, en la que pugui conservar-se neta. Les terres de diferent tipus
s’emmagatzemaran per separat.
Es realitzarà una inspecció ocular de característiques i, si es jutja precís, es realitzarà una presa de
mostres per a la comprovació de característiques en laboratori.
Es pot acceptar terra que no compleixi alguna condició si es procedeix a la seva correcció en obra per
rentat, garbellament o barreja, i després de la correcció compleix totes les condicions exigides.

7.4.2.

Ciment i calç

Durant el transport i magatzematge es protegiran els aglomerants enfront de l’aigua, la humitat i l’aire. Els
diferents tipus d’aglomerants s’emmagatzemaran per separat.

7.4.3.

Morters secs pretesats i formigons preparats

En la recepció de les barreges preparades es comprovarà que la dosificació i resistència que figuren en
l’envàs corresponen a les sol·licitades.
La recepció i el magatzematge s’ajustarà a allò que s’ha assenyalat per al tipus de material.

Els morters preparats i els secs s’empraran seguint les instruccions del fabricant, que inclouran el tipus de
pastadora, el temps de pastat i la quantitat d’aigua.
El morter preparat, s’emprarà abans que transcorri el termini d’ús definit pel fabricant. Si s’ha evaporat
aigua, podrà afegir-se esta només durant el termini d’ús definit pel fabricant.

7.4.4.

Control de la fàbrica

En tot cas, o quan s’hagi especificat directament la resistència de la fàbrica, podrà acudir-se a determinar
directament aquesta variable a través de la EN 1052-1
Si alguna de les proves de recepció de peces falla, o no es donen les condicions de categoria de
fabricació suposades, o no s’aconsegueix el tipus de control d’execució previst en el projecte, ha de
procedir-se a un recàlcul de l’estructura a partir dels paràmetres constatats, i si és el cas del coeficient de
seguretat apropiat al cas.
Quan en el projecte no defineixi toleràncies d’execució de murs verticals, s’empraran els valors de la taula
8.2, que s’han tingut en compte en les fórmules de càlcul.
7.4.5.

Categories d’execució

S’estableixen tres categories d’execució: A, B i C, segons les regles següents.
Categoria A:
a) S’usen peces que disposen certificació de les seves especificacions sobre tipus i grup,
dimensions i toleràncies, resistència normalitzada, succió, i retracció o expansió per humitat.
b) El morter disposa d’especificacions sobre la seva resistència a la compressió i a la flexotracció
a 7 i 28 dies.
c) La fàbrica disposa d’un certificat d’assaigs previs a compressió segons la norma UNIX EN
1052-1:1999, a tracció i a tall segons la norma UNIX EN 1052-4:2001.
d) Durant l’execució es realitza una inspecció diària de l’obra executada, així com el control i la
supervisió continuada per part del constructor.
Categoria B:
a) Les peces estan dotades de les especificació corresponents a la categoria A, excepte en el
que afecta les propietats de succió, de retracció i expansió per humitat.
b) Es disposa d’especificacions del morter sobre les seves resistències a compressió i a
flexotracció, a 28 dies.
c) Durant l’execució es realitza una inspecció diària de l’obra executada, així com el control i la
supervisió continuada per part del constructor.
Categoria C:
Quan no es compleixi algun dels requisits establerts per a la categoria B.

Desplom
Axialitat
Planeidad
Espessor
(1)

Posició
En l’alçada del pis
En l’alçada total de l’edifici
en 1 metro
En 10 metres
De la fulla del mur
Del mur caputxí complert

Tolerància,
en mm
20
50
20
5
20
25
10

La planeitat es mesura a partir d’una línia recta que uneix dos punts qualssevol de l’element de fàbrica.

(2)

Excloent el cas en què la grossària del full està directament vinculat a les toleràncies de fabricació de les Peces (en
fàbriques a soga o a tió). Pot arribar al +5% del gruix del full.

7.4.6.

Morter i formigó de farcit

S’admet la barreja manual únicament en projectes amb categoria d’execució C. El morter no s’embrutarà
durant la seva manipulació posterior.
El morter i el formigó de farcit s’utilitzaran abans d’iniciar-se el sostre. El morter o formigó que hagi iniciat
el sostre es rebutjarà i no es reutilitzarà.
Al dosificar els components del formigó de farcit es considerarà l’absorció de les peces de la fàbrica i de
les juntes de morter, que poden reduir el seu contingut d’aigua.
El formigó tindrà docilitat suficient per a omplir completament els buits en que s’aboqui i sense
segregació.
Al morter no se li afegiran aglomerants, àrids, additius ni aigua després del seu pastat.
Quan s’estableixi la determinació per mitjà d’assaigs de la resistència del morter, s’usarà la UNIX EN
1015-11:2000.
Abans d’omplir de formigó la cambra d’un mur armat, es netejarà de restes de morter i runa. El farciment
es realitzarà per capes, assegurant que es massissin tots els buits i no se segregui el formigó. La
seqüència de les operacions aconseguirà que la fàbrica tingui la resistència precisa per a suportar la
pressió del formigó fresc.

7.4.7.

Armadures

Les barres i les armadures de llença s’emmagatzemaran, es doblegaran i es col·locaran en la fàbrica
sense que pateixin danys que les inutilitzin per a la seva funció (possibles erosions que causen
discontinuïtats en la pel·lícula autoprotectora, ja sigui en el revestiment de resina epoxídica o en el
galvanitzat).
Tota armadura s’examinarà superficialment abans de col·locar-la, i es comprovarà que estigui lliure de
substàncies perjudicials que puguin afectar l’acer, al formigó, al morter o a l’adherència entre ells.
S’evitaran els danys mecànics, ruptura en les soldadures de les armadures de llença, i dipòsits
superficials que afectin l’adherència.
S’utilitzaran separadors i estreps quan es precisen per a mantenir les armadures en la seva posició amb
el recobriment especificat.
Quan sigui necessari, es lligarà l’armadura amb fil d’Aram per a assegurar que no es mogui mentre
s’aboqui el morter o el formigó de farcit.
Les armadures se solaparan només on ho permeti la direcció facultativa, bé de manera expressa o per
referència a indicacions reflectides en plans.
En murs amb pilastres armades, l’armadura principal es fixarà amb antelació suficient per a executar la
fàbrica sense destorbar. Els buits de fàbrica en què s’inclou l’armadura se n’aniran omplint amb morter o
formigó al aixecar-se la fàbrica.

7.4.8.

Protecció de fàbriques en execució

Les fàbriques acabades de construir es protegiran contra danys físics, (per exemple, col·lisions), i contra
accions climàtiques.
La coronació dels murs es cobrirà per a impedir el rentat del morter de les juntes per efecte de la pluja i
evitar eflorescències, escrostonats per pinyols i danys en els materials higroscòpics.
Es prendran precaucions per a mantenir la humitat de la fàbrica fins al final del sostre, especialment en
condicions desfavorables, com ara baixa humitat relativa, altes temperatures o forts corrents d’aire.
Es prendran precaucions per a evitar danys a la fàbrica acabada de construir per efecte de les gebrades.
Si fóra necessari, aquells murs que quedin temporalment sense travar i sense càrrega estabilitzant però
que puguin estar sotmesos a càrregues de vent o d’execució, es recolzaran provisionalment, per a
mantenir la seva estabilitat.
Es limitarà l’alçada de la fàbrica que s’executi en un dia per a evitar inestabilitats i incidents mentre el
morter està fresc. Per a determinar el límit adequat es tindran en la grossària del mur, el tipus de morter,
la forma i densitat de les peces i el grau d’exposició al vent.

8.

FUSTA

8.1. Característiques generals de la fusta
Quan es detalli en els plànols adjunts, determinats elements o la totalitat dels mateixos es resoldran
mitjançant fusta. Les característiques més rellevants del material es detallen a continuació:
S’utilitza per l’execució de bigues i corretges de coberta. S’han utilitzat les dades referents a les
característiques de la fusta de qualitat GL24h.
Les característiques considerades en el present projecte han estat les següents:
Resistència a compressió.
La resistència a compressió per al tipus de fusta que s’ha considerat coincideix amb la resistència
característica, i li correspon un valor característic de 24 N/mm2 per a compressions paral·leles a les
fibres, mentre que els valors per a compressions ortogonals a les fibres seria de 2.7 N/mm2.
Resistència a la flexió.
La resistència a flexió característica per aquest tipus de fusta li correspon un valor de 24 N/mm2.
Resistència a tracció.
La resistència a tracció per aquest tipus de fusta que s’ha considerat coincideix amb la resistència
característica, i li correspon un valor característic de 16.5 N/mm2 per a traccions paral·leles a les fibres,
mentre que els valors per a traccions ortogonals a les fibres és de 0.4 N/mm2.
Mòdul d’elasticitat longitudinal.
El mòdul d’elasticitat mitjà paral·lel a les fibres que correspondria al tipus de fusta considerada tindrà un
valor de 11.6 kN/mm2, mentre que el valor mitjà ortogonal a les fibres seria de 0.39 kN/mm2.
Mòdul d’elasticitat transversal.
Li correspon un valor de 0.72 kN/mm2.
Densitat.
La densitat utilitzada en la present justificació de càlcul ha estat de 380 Kg/m3.
8.2. Durabilitat i manteniment de l’estructura
8.2.1.

Durabilitat

La durabilitat d’una estructura depèn, en gran part, del disseny constructiu, encara que en alguns casos es
també necessari afegir un tractament.
8.2.1.1.

Protecció de la fusta

La fusta pot patir danys causats per agents biòtics i abiòtics. L’objectiu de la protecció preventiva de la
fusta es mantenir la probabilitat de patir danys per aquest origen en un nivell acceptable.

El fabricant d’un producte indicarà, en el envàs i documentació tècnica del nomenat producte, les
instruccions d’ús i manteniment.
8.2.1.2.

Protecció preventiva front als agents biòtics

Els elements estructurals de fusta han d’estar protegits d’acord amb la classe de risc a la que pertanyen, i
segons es defineix a continuació:
El concepte de classe de risc està relacionat amb la probabilitat de que un element estructural pateixi
atacs per agents biòtics, i principalment en funció del grau d’humitat que arribi a assolir durant la seva vida
de servei. Es defineixen las següents classes de risc:
a) Classe de risc 1: l’element estructural està sota coberta protegit de la intempèrie i no
exposat a la humitat. En aquestes condicions la fusta massissa té un contingut de humitat
menor que el 20%. Exemples: elements estructurals en general que no estan pròxims a
fonts d’humitat, estructures en l’interior d’edificis;
b) Classe de risc 2: l’element estructural està sota la coberta i protegit de la intempèrie però
es pot donar ocasionalment un contingut de humitat major que el 20 % en part o en la
totalitat de l’element estructural. Exemples: estructura d’una piscina coberta en la que es
manté una humitat ambiental elevada amb condensacions ocasionals i elements
estructurals propers a conductes d’aigua;
c) Classe de risc 3: l’element estructural es troba al descobert, no en contacte amb el terra i
sotmès a una humidificació freqüent, superant el contingut d’humitat el 20%. Exemples:
pont de tràfic de vianants i pèrgoles;
d) Classe de risc 4: l’element estructural està en contacte amb el terra o amb aigua dolça i
exposat per tant a una humidificació en la que supera permanentment el contingut de
humitat del 20%. Exemples: construccions en aigua dolça i pilars en contacte directe amb
el terra;
e) Classe de risc 5: situació en la qual l’element estructural està permanentment en contacte
amb aigua salada. En aquestes circumstàncies el contingut d’humitat de la fusta es major
que el 20%, permanentment. Exemple: construccions en aigua salada.
8.2.1.2.1.

Protecció preventiva enfront als agents biòtics i mètodes d’impregnació

Protecció superficial: és aquella en la que la penetració mitja assolida per el protector és de 3 mm, sent
com a mínim de 1 mm en qualsevol part de la superfície tractada. Es correspon amb la classe de
penetració P2 de la norma UNE EN 351-1.
Protecció mitja: és aquella en la que la penetració mitja assolida per el protector és superior a 3 mm en
qualsevol zona tractada, sense arribar al 75% del volum impregnable. Es correspon amb las classes de
penetració P3 a P7 de la norma UNE EN 351-1.
Protecció profunda: és aquella en que la penetració mitja assolida per el protector és igual o superior al
75% del volum impregnable. Es correspon amb las classes de penetració P8 i P9 de la norma UNE EN
351-1.

8.2.1.2.2.

Elecció del tipus de protecció enfront a agents biòtics

En la taula 3.2 s’indica el tipus de protecció exigit en funció de la classe de risc.
Taula 3.2 (segons CTE-SE-M) Elecció del tipus de protecció
Classe de risc
Tipus de protecció
1
Cap
2
Superficial
3
Mitja
4i5
Profunda

Algunes espècies coníferes freqüentment utilitzades en construcció com avets, pícees, cedre roig, són
difícilment impregnables. El fabricant garantirà que la espècie a tractar és compatible amb el tractament
en profunditat (i amb les pegues en el cas d’utilitzar-se).
En les obres de rehabilitació estructural en las que s’haguessin detectat atacs previs per agents xilòfags,
s’aplicarà com a mínim:
a) Als nous elements: tractament superficial
b) Als elements existents: protecció mitja en classe de risc 1; protecció mitja en classe de
risc 2, i protecció profunda en classes de risc 3 i superiors.
Per a la protecció de peces de fusta laminada encolada:
a) En el cas de protecció superficial, es realitzarà sobre la peça acabada i després de les
operacions d’acabat (raspallada, mecanitzat d’arestes i trepants etc.).
En el cas de protecció mitjana o de profunditat, es realitzarà sobre les làmines prèviament al seu encolat.
El fabricant haurà de comprovar que el producte protector és compatible amb l’encolat, especialment quan
es tracti de protectores orgànics.
8.2.1.3.

Protecció preventiva en front als agents meteorològics

El millor protector enfront als agents meteorològics és el disseny constructiu, i especialment les mesures
que eviten o minimitzen la retenció d’aigua.
Si la classe de risc és igual o superior a 3,els elements estructurals han d’estar protegits en front als
agents meteorològics.
A l’exterior han d’utilitzar-se productes de porus obert, ja que no formen pel·lícula i per tant permeten el
flux d’humitat entre l’ambient i la fusta.
8.2.1.4.

Durabilitat natural i impregnabilitat

La necessària definició de la classe resistent en el projecte no implica la especificació d’una espècie. Cada
espècie, i en concret les seves parts de duramen i albura (a les que direm zones), té associada el que
s’anomena durabilitat natural.
L’albura o el duramen d’una espècie no té perquè requerir protecció per una determinada classe de risc tot
i que així ho indiqui la taula 3.2.
Cada espècie i zona té també associada una impregnabilitat, és a dir, una certa capacitat de ser
impregnada amb major o menor profunditat. En cas que s’especifiqui l’espècie i zona, s’ha de comprovar
que el tractament prescrit a l’element és compatible ambla seva impregnabilitat.
En el cas que el tractament impregni la fusta, en obra s’ha de constatar que es lliura el producte conforme
als requisits del projecte.

8.2.2.

Protecció contra la corrosió des elements metàl·lics

A la taula 3.3 s’inclouen els valors mínims del gruix del revestiment de protecció enfront a la corrosió o el
tipus d’acer necessari segons les diferents classes de servei.
Taula 3,4 (CTE-SE-M) Protecció mínima enfront a la corrosió (relativa a la norma ISO 2081), o
tipus d’acer necessari

Element de fixació
Claus i tirafons amb d ≤4
Perns, passadors i claus amb d > 4
Grapes
Plaques dentades i xapes d’acer amb espessor de
fins a 3 mm
Xapes d’acer amb espessor per sobre de 3 mm fins
a 5 mm
Xapes d’acer amb espessor superior a 5 mm
(1)
(2)

1
Cap
Cap
Fe/Zn 12c(1)

Classe de servei
2
3
Fe/Zn 12c(1)
Fe/Zn 25c(2)
Cap
Fe/Zn 25c(2)
Fe/Zn 12c(1)
Acer inoxidable

Fe/Zn 12c(1)

Fe/Zn 12c(1)

Acer inoxidable

Cap
Cap

Fe/Zn 12c(1)
Cap

Fe/Zn 25c(2)
Fe/Zn 25c(2)

Si s’utilitza galvanitzat en calent la protecció Fe/Zn 12c ha de substituir-se per Z 275, i la protecció Fe/Zn 25c ha de substituirse per Z350.
En condicions exposades especialment a la corrosió ha de considerar-se d’utilització de Fe/Zn 40c, un galvanitzat en calent
més gruixut o acer inoxidable.

8.2.3.

Condicions relatives a les unions

Les unions exteriors exposades a l’aigua han de dissenyar-se de forma que s’eviti la retenció de l’aigua.
En les estructures que no estiguin en Classe de Servei 1 ó 2, a més de la consideració del tractament de
la fusta i la protecció d’altres materials, les unions han de quedar ventilades i amb capacitat d’evacuar
l’aigua ràpidament i sense retencions.

8.2.4.

Manteniment

Bàsicament, el manteniment haurà de fer-se en front a l’alteració per part d’insectes que alterin la seva
composició física.
Per aquest motiu, s’ha de protegir l’estructura de l’ intempèrie. Així doncs, s’ha d’aplicar en totes les
superfícies exposades una imprimació de pintura o producte antiparàsits. Aquesta imprimació serà
objecte d’un control periòdic, ambla finalitat de detectar possibles indicis d’atacs per part d’insectes o
putrefacció per l’acció de l’aigua.
A tal efecte es preceptiu el compliment del següent programa d’activitats de manteniment:
-

L’estructura de fusta és interior o no exposada a agents ambientals nocius: haurà de
realitzar-se una revisió de l’estructura cada 3 anys, detectant punts d’inici de possibles
atacs, en els que haurà de raspallar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada,
mitjançant la imprimació local o reforç pertinent.
Cada 10 anys s’haurà de procedir a un aixecament de la imprimació existent per a un
posterior pintat total de l’estructura.

-

L’estructura de fusta és exterior o en un ambient d’agressivitat moderada: haurà de
realitzar-se una revisió de l’estructura cada 2 anys, detectant punts d’inici de possibles
atacs, en els que haurà de raspallar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada,
mitjançant la imprimació local o reforç pertinent.
Cada 5 anys s’haurà de procedir a un aixecament de la imprimació existent per a un
posterior pintat total de l’estructura.

-

L’estructura de fusta és exterior o exposada a un ambient d’agressivitat elevada: haurà de
realitzar-se una revisió de l’estructura cada any, detectant punts d’inici de possibles atacs,
en els que haurà de raspallar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada,
mitjançant la imprimació local o reforç pertinent.

Cada 2 anys s’haurà de procedir a aixecar la imprimació existent, per un posterior pintat
total de l’estructura.
8.3. Toleràncies
Les exigències relatives a les dimensions i a les toleràncies de fabricació dels elements estructurals
poden establir-se en el projecte, de forma específica, en funció de les condicions de fabricació i muntatge.
De no especificar-se en el projecte el fabricant o subministrador haurà de complir allò indicant a
continuació.

8.3.1.

Elements estructurals

Les toleràncies dimensionals, o desviacions admissibles respecte a les dimensions nominals de la fusta
serrada, s’ajustaran als límits de tolerància de la classe 1 definits en la norma UNIX EN 336 per a
coníferes i xop. Aquesta norma s’aplicarà, també, per a fustes d’altres espècies de frondoses amb els
coeficients d’inflor i minva corresponents, fins que no existeixi norma pròpia.
Les toleràncies dimensionals, o desviacions admissibles respecte a les dimensions nominals de la fusta
laminada encolada, s’ajustaran als límits de tolerància definits en la norma UNIX EN 390.
El bombat de columnes i bigues mesurat en el punt mitjà de l’obertura, en aquells casos en què puguin
presentar-se problemes d’inestabilitat lateral, o en barres de pòrtics, ha de limitar-se a 1/500 de la
longitud del buit en peces de fusta laminada i microlaminada o a 1/300 en peces de fusta massissa.

8.3.2.

Gelosies amb unions de plaques dentades

Durant la fabricació, les peces han d’estar lliures de distorsions dins dels limites definits en la norma EN
TC 124-1.3. No obstant això, si les peces es distorsionen durant el període de temps que transcorre entre
la fabricació i el muntatge poden adreçar-se sense causar dany ala fusta o a les unions. En aquest cas
les cintres poden considerar-se vàlides per al seu ús.
Després del muntatge, s’admet un bombat màxim de 10 mm en qualsevol peça de la cintra sempre que
es refermi de manera segura en la coberta acabada de manera que s’eviti el moment provocat per la dita
distorsió.
Després del muntatge, la desviació màxima d’una cintra respecte a la vertical no ha d’excedir el valor de
10 + 5·(H – 1) mm, amb un valor màxim de 25 mm; on H és l’altura (diferència de cota entre suports i punt
més alt), expressada en metres.

8.4. Materials
8.4.1.

Fusta massissa

Dins delafusta massissa s’inclou la fusta serrada i la fusta de robust. La fusta serrada, per al seu ús en
estructures, estarà classificada quedant assignada a una classe existent.
Les classes resistents són:
a) Per a coníferes i xop: C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45 i C50;
b) Per a frondoses: D30, D35, D40, D50, D60 i D70.
En les quals els números indiquen el valor de la resistència característica a flexió expressada en N/mm2.

En l’annex E figuren els valors de les propietats de resistència, rigidesa i densitat associats a cada classe
resistent de fusta laminat serrat..
8.4.2.

Fusta laminada encolada

La fusta laminada encolada, per al seu ús en estructures, estarà classificada quedant assignada a una
classe resistent (veure procediment d’assignació en l’annex D).
Les classes resistents són:
a) Pera fusta laminada encolada homogènia: GL24h, GL28h, GL32h i GL36h;
b) Pera fusta laminada encolada combinada: GL24c, GL28c, GL32c i GL36c. En las quals els
números indiquen el valor de la resistència característica a flexió expressada en N/mm2.
Les unions dentades per a peces senceres fabricades d’acord amb la norma UNIX ENV 387 no han
d’utilitzar-se en classe de servei 3 quan en la unió canvia la direcció de la fibra.

8.4.3.

Fusta microlaminada

La fusta microlaminada per a ús estructural haurà de subministrar-se amb una certificació dels valors de
les propietats mecàniques i de l’efecte de la grandària d’acord amb els plantejaments d’aquesta memòria.
8.4.4.

Taulell estructural

L’ús dels diferents tipus de taulells ha de limitar-se a les classes de servei contemplades per a cada tipus
en la taula 2.1.

8.4.5.

Adhesius

La documentació tècnica de l’adhesiu ha d’incloure les prescripcions d’ús i incompatibilitats.
L’encolat de peces de fusta d’espècies diferents o de productes derivats de la fusta varia (sobretot si els
coeficients de contracció són diferents) requereix un coneixement específic sobre la seva viabilitat.
8.4.5.1.

Tipus d’adhesius

A la taula 4.1 es descriuen els adhesius utilitzats en fusta per a ús estructural i la seva adequació a la
classe de servei.
Taula 4.1 (segons CTE-SE-M) Tipus de adhesius en fusta per a us estructural i la seva adequació amb
la classe de servei.

Tipus de adhesiu

Fenol-formaldehído(1) (5)

Abrev
iatura
PF

Classe de servei
1
apte(1)

2
apte(1)

Observacions
3
apte(1)

Adhesiu per a encolar
en calent (110º-140ºC);
adequat pera fabricació
de taulells de fusta.

Resorcina-fenol-formaldehído(5)
Resorcina-formaldehído(5)
Melamina-urea-formaldehído(2)(6)
Urea-formaldehído(6)

RPF
RF
MUF
UF

Poliuretà(6)

PU

Resines epòxid (4) (6)

EP

Caseïna (6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

apte
Apte
Apte
apte

Apte
Apte
Apte
Poc apte

Apte
Apte
Poc apte
No apte

Apte

apta

apte

apte

apte

apte

apte

poc apte

no apte

Aptitud reduïda per a
omplir els junts. El
fabricant indicarà les
prestacions en front el
foc.
Apta pera junts
gruixuts. Pressió
d’encolat reduïda.
És necessari un
fungicida.

Només per a encolat en calent (110º - 140 ºC); adequat per a fabricació de taulells derivats de la fusta.
Preferentment per a encolar per sobre de 30 ºC.
No adequada per una humitat relativa del aire elevada i simultània amb una temperatura per sobre de 50 ºC.
No adequada per temperatures superiors als 50 ºC.
Línies de cola de color marro fosc.
Línies de cola transparentes.

Els adhesius que compleixin les especificacions per al Tipus I, definides en UNIX EN 301, poden utilitzarse en totes les classes de servei, i els que compleixin les especificacions per al Tipus II únicament en la
classe de servei 1 o 2 i mai exposats de forma perllongada a temperatures superiors als 50 °C.
8.4.5.2.

Exigències relatives als adhesius

Els adhesius utilitzats en la fabricació d’elements estructurals de fusta s’ajustaran a les normes UN EN
301 i UN EN 12436: 2002.
En el producte s’indicarà de forma visible que l’adhesiu és apte per a ús estructural, així com per a què
classes de servei és apte.

8.4.6.

Unions

8.4.6.1.

Unions tradicionals

Les unions tradicionals, també denominades fusteres o unions per contacte, transmeten les forces per
mitjà de tensions de compressió localitzada i de tallant entre les mateixes peces de fusta per mitjà del tall
i mecanització adequats. El material aportat (generalment ferramentes en forma de platines i altres
elements de fixació) és molt reduït i la seva funció és la de mantingui en posició les unions. En alguns
casos poden servir per a reforç de la unió o per a resistir una inversió de la sol·licitació.
8.4.6.2.

Elements mecànics de fixació

Els elements mecànics de fixació contemplats en aquesta memòria per a la realització de les unions són:
a) Tipus clavilla: claus de fusta llisa o amb ressalts, grapes, tirafons (cargols rosca fusta), perns o
passadors.
b) Connectadors: d’anella, de placa o dentats.
En el projecte s’especificarà, per a la seva utilització en estructures de fusta, i per a cada tipus d’element
mecànic de fixació de tipus clavilla:
a) Resistència característica a tracció de l’acer fu,k.

b) Informació geomètrica que permeti la correcta execució dels detalls.
8.5. Execució
8.5.1.

Materials

Abans de la seva utilització en la construcció, la fusta ha d’assecar-se, en la mesura que sigui possible,
fins a aconseguir continguts d’humitat adequats a l’obra acabada (humitat d’equilibri higroscòpic).
Si els efectes de les contraccions o minves no es consideren importants, o si han sigut reemplaçades les
parts danyades de l’estructura, poden acceptar-se continguts més elevats d’humitat durant el muntatge
sempre que s’asseguri que la fusta podrà assecar-se al contingut d’humitat desitjat.
8.5.2.

Detalls Constructius

De cara a la formalització de junts entre elements, i per a elements formats amb fusta de conífera, es
consideraren les següents variacions dimensionals d’origen higrotèrmic:
a) Pera taulells contraxapats i de OSB, i en el seu pla, serà com a màxim de valor 0,02% per
cada 1% de variació de contingut d’humitat del mateix.
b) Pera fusta serrada, laminada o microlaminadaes podrà prendre, per cada 1% de variació de
contingut d’humitat, un valor de 0,01% en direcció longitudinal i 0,2% en la transversal
(aquesta última correspon en realitat a la tangencial, i la radial es podrà prendre com a 0,1%).
A continuació s’enumeren una sèrie de bones pràctiques que milloren notablement la durabilitat de
l’estructura:
a) Evitar el contacte directe de la fusta amb el terreny, mantenint una distancia mínima de 20cm i
disposant un material hidròfug (barrera antihumitat);
b) Evitar que les arrencades de suports i arcs restin embeguts en el formigó o algun altre
material de fàbrica. Per això es protegirà de la humitat col·locant-se a una distancia suficient
del terra o sobre capes impermeables;
c) Ventilar les trobades entre bigues en murs, mantenint una separació mínima de 15 mm entre
la superfície de la fusta i el material del mur. El suport en la seva base ha de realitzar-se a
través d’un material intermig, separador, que no transmeti la possible humitat del mur(vegi
figura 11.2.a);
d) Evitar unions en les que es pugui acumular l’aigua;
e) Protegir la cara superior dels elements de fusta que estiguin exposats directament a la intempèrie i en els que pugui acumular-se l’aigua. En el cas d’utilitzar un coixinet(normalment
de xapa metàl·lica), aquest coixinet ha de permetre, amés, l’aireació de la fusta que corbi(vegi
figura 11.2.b);
f)

Evitar que les testes dels elements estructurals de fusta restin exposats a l’aigua de pluja
amagant-se, quan sigui necessari, amb una peça de rematada protectora (vegi figura 11.2.c);

g) Facilitar, en general, al conjunt de la coberta la ràpida evacuació de les aigües de pluja i
disposar desistemes de desguàs de las condensacions

Figura 11.2 (segons CTE) a), b) i c). Exemples de detalls constructius de protecció d’elements estructurals

Els possibles canvis de dimensions, produïts per la inflació o minva de la fusta, no han de restar
enregistrats per lloses elements d’unió:
a) En general, en peces de cantell superior a 80 cm, no s’han d’utilitzar cavalcament ni nusos
rígids realitzats amb plaques d’acer que coartin el moviment de la fusta (veure figura 11.3 a)
b) Les solucions amb plaques d’acer i perns resten limitades a situacions en les que s’esperen
petits canvis de les condicions higrotèrmiques de l’ambient i el cantell dels elements
estructurals no supera els 80cm. Igualment succeeix en unions de tipus corona en els nusos
d’unió de pilar/dentell en pòrtics de fusta laminada, figura 11.3

Taula 11.3 Uniones corona
a) Enllaç amb cobrijunta metàl·lic que abracen ambdós peces. Es fixen amb perns i connectors. Si s’empren plaques

metàl·liques s’ha de tenir en compte l’efecte de restricció dels moviments de la fusta per canvis del contingut
d’humitat. Per tal motiu quedaran limitats els cantells de les peces a unir.

b) Unió en corona de nus de pòrtic. Es tracta d’una unió rígida entre les dos peces que constitueixen el pilar i la llinda,

que queda abraçat per les peces del pilar. La unió es realitza per mitjà d’una sèrie de perns més connectors segons
els necessitats del càlcul, que cusen les tres peces. És aconsellable que el cant de la peça no superi els 80 cm.

8.6. Control
8.6.1.

Subministrament i recepció dels materials

8.6.1.1.

Identificació del subministre

A l’albarà de subministrament o, si és el cas, en documents a banda, el subministrador facilitarà, almenys,
la següent informació per a la identificació dels materials i dels elements estructurals:
a) Amb caràcter general:
- Nom i direcció de l’empresa subministradora;
- Nom i direcció de la fàbrica o de la serradora, segons correspongui;
- Data del subministrament;
- Quantitat subministrada; certificat d’origen, i distintiu de qualitat del producte, en el seu
cas.
b) Amb caràcter específic:
i) Fusta serrada:
- Espècie botànica i classe resistent (la classe resistent pot declarar-se indirectament
mitjançant la qualitat amb indicació de la norma de classificació resistent utilitzada);
- Dimensions nominals;
- Contingut d’humitat o indicació d’acord amb la norma de classificació corresponent.
ii)

Taulell:
- Tipus de taulell estructural segons norma UNE (amb declaració dels valores de les
propietats de resistència, rigidesa i densitat associades al tipus de taulell estructural
- Dimensions nominals.

iii) Element estructural de fusta laminada encolada:
- Tipus d’element estructural i classe resistent (de la fusta laminada encolada empleada);
- Dimensions nominals;
- Marcat segons UNE EN 386.
iv) Altres elements estructurals realitzats en taller:
- Tipus d’element estructural i declaració de la capacitat portant de l’element amb indicació
de les condicions de recolzament (o els valors de les propietats de resistència, rigidesa i
densitat dels materials que el conformen);
- Dimensions nominals.
- Marcat segons UNE EN 386
v)

Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectores:
-

Certificat del tractament en el que s’ha de fer servir: la identificació de l’aplicador;
l’espècie de fusta tractada; el protector utilitzat i el seu número de registre (Ministeri de
Sanitat i Consum); el mètode d’aplicació utilitzat; la categoria de risc que cobreix; la data
del tractament; precaucions a prendre davant mecanitzacions posteriors al tractament;
informacions complementàries, en el seu cas.

vi) Elements mecànics de fixació:

- Tipus (clau sense o amb ressalts, tirafons, passador, pern o grapa) i resistència
característica a tracció de l’acer i tipus de protecció contra la corrosió.
- Dimensions nominals;
- Declaració, quan sigui necessari, dels valors característics de resistència a l’aixafament
i moment plàstic per a unions fusta-fusta, fusta-taulell i fusta-acer.
8.6.1.2.

Control de recepció en obra

Comprovacions:
a) A l’arribada dels productes a l’obra, el director de la execució de l’obra comprovarà:
i) Amb caràcter general:
- Aspecte i estat general del subministrament;
- Que el producte és identificable i s’ajusta a les especificacions del projecte.
ii)

Amb caràcter específic:
-

Es realitzarà, també, les comprovacions que en cada cas es considerin oportunes de les
que a continuació s’estableixen excepte, en principi, les que estiguin avalades pels
procediments reconeguts en el CTE.

- Fusta serrada:
Espècie botànica: La identificació anatòmica es realitzarà en el laboratori especialitzat.
Classe Resistent: La propietat o propietats de resistència, rigidesa i densitat,
s’especificaran segons notació i assaigs.
Toleràncies en les dimensions: S’ajustaran a la norma UNE EN 336 per fustes de
coníferes. Aquesta norma, mentre no existeixi norma pròpia, s’aplicarà també per
fustes de frondoses amb els coeficients de inflamació i merma de l’espècie de
frondosa utilitzada.
Contingut d’humitat: excepte especificació en contra, ha de ser ≤ 20% segons UNE
56529 o UNE 56530.
- Taulells:
Propietats de resistència, rigidesa i densitat: Es determinarà segons notació i assaigs;
toleràncies en les dimensions: Segons UNE EN 312-1 per a taulells de partícules, UNE
EN 300 per a taulells d’encenalls orientades (OSB), UNE EN 622-1 per a taulells de
fibres i UNE EN 315 per a taulells contraxapats;
- Elements estructurals de fusta laminada encolada:
Classe Resistent: La propietat o propietats de resistència, de rigidesa i la densitat,
s’especificaran segons notació del apartat 4.2.2.
Toleràncies en las dimensiones: Segons UNE EN 390.

- Altres elements estructurals realitzats en taller. Tipus, propietats, toleràncies
dimensionals, planeitat, contrafletxes (en el seu cas): Comprovacions segons allò
especificat en la documentació del projecte.
- Fusta i productes derivats de la fusta, tractats amb productes protectors. Tractament
aplicat: es comprovarà la certificació del tractament.
- Elements mecànics de fixació. Es comprovarà la certificació del tipus de material utilitzat i
del tractament de protecció. Criteri general de no-acceptació del producte. L’
incompliment d’alguna de las especificacions d’un producte, excepte demostració de que
no suposi cap risc apreciable, tant de les resistències mecàniques com de la durabilitat,
serà condició suficient per a la no-acceptació del producte i en el seu cas de la partida.

9.

JUSTIFICACIÓ DE CÀLCUL

9.1. Programes de càlcul
NOM COMERCIAL:
EMPRESA:
VERSIÓ:
LLICENCIA:

DESCRIPCIÓ
PROGRAMA:

Cype. Arquitectura Ingenieria y Construcción
CYPE Ingenieros S.A.
2020.f
97023
El programa realitza un càlcul espacial en tres dimensions per mètodes
matricials de rigidesa, formant amb barres els elements que defineixen
l’estructura: pilars, bigues i biguetes. S’estableix la compatibilitat de deformació
en tots els nusos considerant sis graus de llibertat i es crea la hipòtesis
DEL
d’indeformabilitat del plànol de cada planta, per a simular el comportament del
sostre, impedint els desplaçaments relatius entre nusos del mateix.
Als efectes d’obtenció de sol·licitacions i desplaçaments, per a tots els estats
de càrrega es realitza un càlcul estàtic i se suposa un comportament lineal dels
materials, per tant, un càlcul en primer ordre.

NOM COMERCIAL:
EMPRESA:
VERSIÓ:
LLICENCIA:
DESCRIPCIÓ
PROGRAMA:

CYPE 3D.
CYPE Ingenieros S.A.
2020.f
97023
El programa realitza el càlcul d’estructures tridimensionals de barres amb
DEL perfils d’acer, fusta i alumini, incloent la fonamentació i el sistema
d’arriostrament en front de forces horitzontals.
Disseny d’unions i plaques d’ancoratge d’acer.

NOM COMERCIAL:
Win Eva
EMPRESA:
E.T.S.A.V + U.P.C.
VERSIÓ:
Wineva 8
LLICENCIA:
709-X
DESCRIPCIÓ DEL El Win Eva és un programa de resolució d’estructures de barres en dues
PROGRAMA:
dimensions, destinat a l càlcul de les deformacions elàstiques i els esforços.
NOM COMERCIAL:
EMPRESA:
VERSIÓ:
DESCRIPCIÓ
PROGRAMA:

Prontuario informático del hormigón estructural
Universidad Politécnica de Madrid
3.1.5 EHE-08
El programa consisteix en el càlcul de seccions de formigó armat, on
DEL
determinant la geometria i la secció d’acer, es poden determinar els esforços
màxims assumibles tant per ELS, com per ELU.

NOM COMERCIAL:
EMPRESA:
VERSIÓ:
DESCRIPCIÓ
PROGRAMA:

METALPLA 2009 rev.1 / ESTRUMAD 2009 rev.1
Demontriz programación a medida S.L.
Revisió 82 versió control 2.30
El programa realitza el càlcul d’estructures de barres metàl·liques en 2D i 3D,
DEL seguint la teoria del càlcul matricial i tenint en consideració efectes de segon
ordre.
Per tant s’obtenen resultats d’esforços i deformacions.

10.NORMATIVA
EHE-08, "Instrucción de Hormigón estructural".
EAE , “ Instrucción de Acero estructural”.
CTE- Código técnico de la Edificación
DB-SE-AE
DB-SE-C
DB-SE-A
DB-SE-F
DB-SE-M
DB-SI

Acciones en la edificación
Cimientos
Acero
Fábrica
Madera
Seguridad en caso de incendios

NCSR-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”
"Pliego de Condiciones generales de la Edificación. Facultativas y económicas". Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos de España. Madrid 1.989.
11.ANNEX DE CÀLCUL
Tot seguit s’adjunten alguns dels llistats de càlcul que s’han fet servir per a la definició de la present
estructura.
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1.- GEOMETRÍA
1.1.- Barras
1.1.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados
Material
Tipo

Designación

Acero laminado

S275

Madera

GL24h

E
(MPa)



G
(MPa)

fy
·t

(MPa) (m/m°C) (kN/m³)

210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01
11600.00

-

720.00

-

0.000005

4.51

Notación:
E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico

1.1.2.- Descripción
Descripción
Material
Tipo
Acero laminado

Madera

Barra
Designación (Ni/Nf)
S275

GL24h

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)

Longitud
xy
(m)

xz

LbSup. LbInf.
(m) (m)

N12/N11 N12/N11 R 16 (R)

4.519

0.00 0.00

-

-

N17/N16 N17/N16 R 16 (R)

4.519

0.00 0.00

-

-

N22/N21 N22/N21 R 16 (R)

4.519

0.00 0.00

-

-

N27/N26 N27/N26 R 16 (R)

4.519

0.00 0.00

-

-

N32/N31 N32/N31 R 16 (R)

4.519

0.00 0.00

-

-

N37/N36 N37/N36 R 16 (R)

4.519

0.00 0.00

-

-

N42/N41 N42/N41 R 16 (R)

4.519

0.00 0.00

-

-

N47/N46 N47/N46 R 16 (R)

4.519

0.00 0.00

-

-

N52/N51 N52/N51 R 16 (R)

4.519

0.00 0.00

-

-

N57/N56 N57/N56 R 16 (R)

4.519

0.00 0.00

-

-

N62/N61 N62/N61 R 16 (R)

4.519

0.00 0.00

-

-

N67/N66 N67/N66 R 16 (R)

4.519

0.00 0.00

-

-

N72/N71 N72/N71 R 16 (R)

4.519

0.00 0.00

-

-

N1/N5

N1/N3 240x160 (Cabios/Viguetas)

0.695

1.00 1.00

-

-

N5/N3

N1/N3 240x160 (Cabios/Viguetas)

2.477

1.00 1.00

-

-

N4/N6

N4/N3 240x160 (Cabios/Viguetas)

0.695

1.00 1.00

-

-

N6/N3

N4/N3 240x160 (Cabios/Viguetas)

2.477

1.00 1.00

-

-

N3/N9

N3/N7 200x160 (Cabios/Viguetas)

0.850

1.00 1.00

-

-

N9/N14

N3/N7 200x160 (Cabios/Viguetas)

0.850

1.00 1.00

-

-

N14/N19 N3/N7 200x160 (Cabios/Viguetas)

0.850

1.00 1.00

-

-

N19/N24 N3/N7 200x160 (Cabios/Viguetas)

0.850

1.00 1.00

-

-

N24/N29 N3/N7 200x160 (Cabios/Viguetas)

0.850

1.00 1.00

-

-

N29/N34 N3/N7 200x160 (Cabios/Viguetas)

0.850

1.00 1.00

-

-

N34/N39 N3/N7 200x160 (Cabios/Viguetas)

0.850

1.00 1.00

-

-

N39/N44 N3/N7 200x160 (Cabios/Viguetas)

0.850

1.00 1.00

-

-

N44/N49 N3/N7 200x160 (Cabios/Viguetas)

0.850

1.00 1.00

-

-

N49/N54 N3/N7 200x160 (Cabios/Viguetas)

0.850

1.00 1.00

-

-

N54/N59 N3/N7 200x160 (Cabios/Viguetas)

0.850

1.00 1.00

-

-

N59/N64 N3/N7 200x160 (Cabios/Viguetas)

0.850

1.00 1.00

-

-

N64/N69 N3/N7 200x160 (Cabios/Viguetas)

0.850

1.00 1.00

-

-

Descripción
Material
Tipo

Barra
Designación (Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)

Longitud
xy
(m)

xz

LbSup. LbInf.
(m) (m)

N69/N7

N3/N7 200x160 (Cabios/Viguetas)

0.850

1.00 1.00

-

-

N8/N11

N8/N9 240x160 (Cabios/Viguetas)

0.695

1.00 1.00

-

-

N11/N9

N8/N9 240x160 (Cabios/Viguetas)

2.477

1.00 1.00

-

-

N10/N12 N10/N9 240x160 (Cabios/Viguetas)

0.695

1.00 1.00

-

-

N12/N9 N10/N9 240x160 (Cabios/Viguetas)

2.477

1.00 1.00

-

-

N13/N16 N13/N14 240x160 (Cabios/Viguetas)

0.695

1.00 1.00

-

-

N16/N14 N13/N14 240x160 (Cabios/Viguetas)

2.477

1.00 1.00

-

-

N15/N17 N15/N14 240x160 (Cabios/Viguetas)

0.695

1.00 1.00

-

-

N17/N14 N15/N14 240x160 (Cabios/Viguetas)

2.477

1.00 1.00

-

-

N18/N21 N18/N19 240x160 (Cabios/Viguetas)

0.695

1.00 1.00

-

-

N21/N19 N18/N19 240x160 (Cabios/Viguetas)

2.477

1.00 1.00

-

-

N20/N22 N20/N19 240x160 (Cabios/Viguetas)

0.695

1.00 1.00

-

-

N22/N19 N20/N19 240x160 (Cabios/Viguetas)

2.477

1.00 1.00

-

-

N23/N26 N23/N24 240x160 (Cabios/Viguetas)

0.695

1.00 1.00

-

-

N26/N24 N23/N24 240x160 (Cabios/Viguetas)

2.477

1.00 1.00

-

-

N25/N27 N25/N24 240x160 (Cabios/Viguetas)

0.695

1.00 1.00

-

-

N27/N24 N25/N24 240x160 (Cabios/Viguetas)

2.477

1.00 1.00

-

-

N28/N31 N28/N29 240x160 (Cabios/Viguetas)

0.695

1.00 1.00

-

-

N31/N29 N28/N29 240x160 (Cabios/Viguetas)

2.477

1.00 1.00

-

-

N30/N32 N30/N29 240x160 (Cabios/Viguetas)

0.695

1.00 1.00

-

-

N32/N29 N30/N29 240x160 (Cabios/Viguetas)

2.477

1.00 1.00

-

-

N33/N36 N33/N34 240x160 (Cabios/Viguetas)

0.695

1.00 1.00

-

-

N36/N34 N33/N34 240x160 (Cabios/Viguetas)

2.477

1.00 1.00

-

-

N35/N37 N35/N34 240x160 (Cabios/Viguetas)

0.695

1.00 1.00

-

-

N37/N34 N35/N34 240x160 (Cabios/Viguetas)

2.477

1.00 1.00

-

-

N38/N41 N38/N39 240x160 (Cabios/Viguetas)

0.695

1.00 1.00

-

-

N41/N39 N38/N39 240x160 (Cabios/Viguetas)

2.477

1.00 1.00

-

-

N40/N42 N40/N39 240x160 (Cabios/Viguetas)

0.695

1.00 1.00

-

-

N42/N39 N40/N39 240x160 (Cabios/Viguetas)

2.477

1.00 1.00

-

-

N43/N46 N43/N44 240x160 (Cabios/Viguetas)

0.695

1.00 1.00

-

-

N46/N44 N43/N44 240x160 (Cabios/Viguetas)

2.477

1.00 1.00

-

-

N45/N47 N45/N44 240x160 (Cabios/Viguetas)

0.695

1.00 1.00

-

-

N47/N44 N45/N44 240x160 (Cabios/Viguetas)

2.477

1.00 1.00

-

-

N48/N51 N48/N49 240x160 (Cabios/Viguetas)

0.695

1.00 1.00

-

-

N51/N49 N48/N49 240x160 (Cabios/Viguetas)

2.477

1.00 1.00

-

-

N50/N52 N50/N49 240x160 (Cabios/Viguetas)

0.695

1.00 1.00

-

-

N52/N49 N50/N49 240x160 (Cabios/Viguetas)

2.477

1.00 1.00

-

-

N53/N56 N53/N54 240x160 (Cabios/Viguetas)

0.695

1.00 1.00

-

-

N56/N54 N53/N54 240x160 (Cabios/Viguetas)

2.477

1.00 1.00

-

-

N55/N57 N55/N54 240x160 (Cabios/Viguetas)

0.695

1.00 1.00

-

-

N57/N54 N55/N54 240x160 (Cabios/Viguetas)

2.477

1.00 1.00

-

-

N58/N61 N58/N59 240x160 (Cabios/Viguetas)

0.695

1.00 1.00

-

-

N61/N59 N58/N59 240x160 (Cabios/Viguetas)

2.477

1.00 1.00

-

-

N60/N62 N60/N59 240x160 (Cabios/Viguetas)

0.695

1.00 1.00

-

-

N62/N59 N60/N59 240x160 (Cabios/Viguetas)

2.477

1.00 1.00

-

-

N63/N66 N63/N64 240x160 (Cabios/Viguetas)

0.695

1.00 1.00

-

-

N66/N64 N63/N64 240x160 (Cabios/Viguetas)

2.477

1.00 1.00

-

-

Descripción
Material

Barra
Designación (Ni/Nf)

Tipo

Pieza
(Ni/Nf)

Longitud
xy
(m)

Perfil(Serie)

xz

LbSup. LbInf.
(m) (m)

N65/N67 N65/N64 240x160 (Cabios/Viguetas)

0.695

1.00 1.00

-

-

N67/N64 N65/N64 240x160 (Cabios/Viguetas)

2.477

1.00 1.00

-

-

N68/N71 N68/N69 240x160 (Cabios/Viguetas)

0.695

1.00 1.00

-

-

N71/N69 N68/N69 240x160 (Cabios/Viguetas)

2.477

1.00 1.00

-

-

N70/N72 N70/N69 240x160 (Cabios/Viguetas)

0.695

1.00 1.00

-

-

N72/N69 N70/N69 240x160 (Cabios/Viguetas)

2.477

1.00 1.00

-

-

N2/N74

N2/N7 240x160 (Cabios/Viguetas)

0.695

1.00 1.00

-

-

N74/N7

N2/N7 240x160 (Cabios/Viguetas)

2.477

1.00 1.00

-

-

N73/N75 N73/N7 240x160 (Cabios/Viguetas)

0.695

1.00 1.00

-

-

N75/N7 N73/N7 240x160 (Cabios/Viguetas)

2.477

1.00 1.00

-

-

N83/N7 N83/N7 200x160 (Cabios/Viguetas)

1.300

1.00 1.00

-

-

N84/N3 N84/N3 200x160 (Cabios/Viguetas)

1.300

1.00 1.00

-

-

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

1.1.3.- Características mecánicas
Tipos de pieza
Ref.

Piezas

1

N12/N11, N17/N16, N22/N21, N27/N26, N32/N31, N37/N36, N42/N41, N47/N46, N52/N51, N57/N56,
N62/N61, N67/N66 y N72/N71

2

N1/N3, N4/N3, N8/N9, N10/N9, N13/N14, N15/N14, N18/N19, N20/N19, N23/N24, N25/N24,
N28/N29, N30/N29, N33/N34, N35/N34, N38/N39, N40/N39, N43/N44, N45/N44, N48/N49, N50/N49,
N53/N54, N55/N54, N58/N59, N60/N59, N63/N64, N65/N64, N68/N69, N70/N69, N2/N7 y N73/N7

3

N3/N7, N83/N7 y N84/N3
Características mecánicas
Material
Tipo

Designación

Ref.

Descripción

A
Avy
Avz
(cm²) (cm²) (cm²)
2.01

1.81

1.81

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)

0.32

0.32

0.64

Acero laminado

S275

1

R 16, (R)

Madera

GL24h

2

240x160, (Cabios/Viguetas) 384.00 320.00 320.00 18432.00 8192.00 19267.58

3

200x160, (Cabios/Viguetas) 320.00 266.67 266.67 10666.67 6826.67 14008.32

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.- CARGAS
2.1.- Barras
Referencias:
'P1', 'P2':

 Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no

se utiliza.

 Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el

valor de la carga en el punto donde termina (L2).

 Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
 Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras

exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
 Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición

donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.

 Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra

y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:





Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras
Valores Posición
Barra

Hipótesis

Tipo

P1

L1 L2
P2
(m) (m)

Dirección
Ejes

X

Y

Z

N1/N5 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N1/N5 Peso propio Uniforme 0.085 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N1/N5 CM 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N1/N5 Q 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N1/N5 V 1

Uniforme 0.213 -

-

-

Globales 0.000 -0.410 -0.912

N1/N5 N 1

Uniforme 0.701 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N5/N3 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N5/N3 Peso propio Uniforme 0.085 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N5/N3 CM 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N5/N3 Q 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N5/N3 V 1

Uniforme 0.213 -

-

-

Globales 0.000 -0.410 -0.912

N5/N3 N 1

Uniforme 0.701 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N4/N6 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N4/N6 Peso propio Uniforme 0.085 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N4/N6 CM 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N4/N6 Q 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N4/N6 V 2

Uniforme 0.213 -

-

-

Globales -0.000 0.410 -0.912

N4/N6 N 1

Uniforme 0.701 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N6/N3 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N6/N3 Peso propio Uniforme 0.085 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N6/N3 CM 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N6/N3 Q 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N6/N3 V 2

Uniforme 0.213 -

-

-

Globales -0.000 0.410 -0.912

N6/N3 N 1

Uniforme 0.701 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N3/N9 Peso propio Uniforme 0.144 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

Cargas en barras
Valores Posición
Barra

Hipótesis

Tipo

P1

L1 L2
P2
(m) (m)

Dirección
Ejes

X

Y

Z

N9/N14 Peso propio Uniforme 0.144 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N14/N19 Peso propio Uniforme 0.144 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N19/N24 Peso propio Uniforme 0.144 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N24/N29 Peso propio Uniforme 0.144 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N29/N34 Peso propio Uniforme 0.144 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N34/N39 Peso propio Uniforme 0.144 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N39/N44 Peso propio Uniforme 0.144 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N44/N49 Peso propio Uniforme 0.144 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N49/N54 Peso propio Uniforme 0.144 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N54/N59 Peso propio Uniforme 0.144 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N59/N64 Peso propio Uniforme 0.144 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N64/N69 Peso propio Uniforme 0.144 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N69/N7 Peso propio Uniforme 0.144 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N8/N11 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N8/N11 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N8/N11 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N8/N11 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N8/N11 V 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 -0.410 -0.912

N8/N11 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N11/N9 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N11/N9 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N11/N9 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N11/N9 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N11/N9 V 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 -0.410 -0.912

N11/N9 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N10/N12 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N10/N12 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N10/N12 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N10/N12 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N10/N12 V 2

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales -0.000 0.410 -0.912

N10/N12 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N12/N9 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N12/N9 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N12/N9 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N12/N9 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N12/N9 V 2

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales -0.000 0.410 -0.912

N12/N9 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N13/N16 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N13/N16 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N13/N16 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N13/N16 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N13/N16 V 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 -0.410 -0.912

N13/N16 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N16/N14 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N16/N14 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N16/N14 CM 1

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

Uniforme 1.700 -

Cargas en barras
Valores Posición
Barra

Hipótesis

Tipo

P1

L1 L2
P2
(m) (m)

Dirección
Ejes

X

Y

Z

N16/N14 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N16/N14 V 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 -0.410 -0.912

N16/N14 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N15/N17 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N15/N17 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N15/N17 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N15/N17 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N15/N17 V 2

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales -0.000 0.410 -0.912

N15/N17 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N17/N14 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N17/N14 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N17/N14 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N17/N14 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N17/N14 V 2

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales -0.000 0.410 -0.912

N17/N14 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N18/N21 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N18/N21 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N18/N21 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N18/N21 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N18/N21 V 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 -0.410 -0.912

N18/N21 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N21/N19 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N21/N19 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N21/N19 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N21/N19 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N21/N19 V 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 -0.410 -0.912

N21/N19 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N20/N22 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N20/N22 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N20/N22 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N20/N22 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N20/N22 V 2

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales -0.000 0.410 -0.912

N20/N22 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N22/N19 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N22/N19 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N22/N19 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N22/N19 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N22/N19 V 2

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales -0.000 0.410 -0.912

N22/N19 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N23/N26 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N23/N26 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N23/N26 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N23/N26 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N23/N26 V 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 -0.410 -0.912

N23/N26 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N26/N24 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

Cargas en barras
Valores Posición
Barra

Hipótesis

Tipo

P1

L1 L2
P2
(m) (m)

Dirección
Ejes

X

Y

Z

N26/N24 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N26/N24 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N26/N24 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N26/N24 V 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 -0.410 -0.912

N26/N24 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N25/N27 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N25/N27 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N25/N27 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N25/N27 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N25/N27 V 2

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales -0.000 0.410 -0.912

N25/N27 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N27/N24 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N27/N24 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N27/N24 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N27/N24 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N27/N24 V 2

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales -0.000 0.410 -0.912

N27/N24 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N28/N31 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N28/N31 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N28/N31 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N28/N31 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N28/N31 V 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 -0.410 -0.912

N28/N31 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N31/N29 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N31/N29 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N31/N29 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N31/N29 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N31/N29 V 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 -0.410 -0.912

N31/N29 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N30/N32 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N30/N32 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N30/N32 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N30/N32 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N30/N32 V 2

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales -0.000 0.410 -0.912

N30/N32 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N32/N29 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N32/N29 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N32/N29 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N32/N29 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N32/N29 V 2

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales -0.000 0.410 -0.912

N32/N29 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N33/N36 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N33/N36 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N33/N36 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N33/N36 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N33/N36 V 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 -0.410 -0.912

Cargas en barras
Valores Posición
Barra

Hipótesis

N33/N36 N 1

Tipo

P1

L1 L2
P2
(m) (m)

Dirección
Ejes

X

Y

Z

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N36/N34 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N36/N34 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N36/N34 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N36/N34 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N36/N34 V 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 -0.410 -0.912

N36/N34 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N35/N37 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N35/N37 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N35/N37 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N35/N37 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N35/N37 V 2

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales -0.000 0.410 -0.912

N35/N37 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N37/N34 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N37/N34 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N37/N34 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N37/N34 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N37/N34 V 2

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales -0.000 0.410 -0.912

N37/N34 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N38/N41 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N38/N41 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N38/N41 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N38/N41 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N38/N41 V 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 -0.410 -0.912

N38/N41 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N41/N39 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N41/N39 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N41/N39 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N41/N39 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N41/N39 V 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 -0.410 -0.912

N41/N39 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N40/N42 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N40/N42 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N40/N42 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N40/N42 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N40/N42 V 2

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales -0.000 0.410 -0.912

N40/N42 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N42/N39 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N42/N39 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N42/N39 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N42/N39 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N42/N39 V 2

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales -0.000 0.410 -0.912

N42/N39 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N43/N46 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N43/N46 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N43/N46 CM 1

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

Uniforme 1.700 -

Cargas en barras
Valores Posición
Barra

Hipótesis

Tipo

P1

L1 L2
P2
(m) (m)

Dirección
Ejes

X

Y

Z

N43/N46 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N43/N46 V 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 -0.410 -0.912

N43/N46 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N46/N44 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N46/N44 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N46/N44 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N46/N44 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N46/N44 V 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 -0.410 -0.912

N46/N44 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N45/N47 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N45/N47 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N45/N47 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N45/N47 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N45/N47 V 2

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales -0.000 0.410 -0.912

N45/N47 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N47/N44 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N47/N44 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N47/N44 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N47/N44 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N47/N44 V 2

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales -0.000 0.410 -0.912

N47/N44 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N48/N51 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N48/N51 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N48/N51 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N48/N51 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N48/N51 V 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 -0.410 -0.912

N48/N51 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N51/N49 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N51/N49 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N51/N49 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N51/N49 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N51/N49 V 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 -0.410 -0.912

N51/N49 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N50/N52 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N50/N52 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N50/N52 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N50/N52 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N50/N52 V 2

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales -0.000 0.410 -0.912

N50/N52 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N52/N49 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N52/N49 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N52/N49 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N52/N49 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N52/N49 V 2

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales -0.000 0.410 -0.912

N52/N49 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N53/N56 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

Cargas en barras
Valores Posición
Barra

Hipótesis

Tipo

P1

L1 L2
P2
(m) (m)

Dirección
Ejes

X

Y

Z

N53/N56 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N53/N56 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N53/N56 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N53/N56 V 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 -0.410 -0.912

N53/N56 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N56/N54 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N56/N54 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N56/N54 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N56/N54 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N56/N54 V 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 -0.410 -0.912

N56/N54 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N55/N57 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N55/N57 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N55/N57 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N55/N57 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N55/N57 V 2

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales -0.000 0.410 -0.912

N55/N57 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N57/N54 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N57/N54 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N57/N54 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N57/N54 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N57/N54 V 2

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales -0.000 0.410 -0.912

N57/N54 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N58/N61 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N58/N61 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N58/N61 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N58/N61 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N58/N61 V 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 -0.410 -0.912

N58/N61 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N61/N59 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N61/N59 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N61/N59 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N61/N59 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N61/N59 V 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 -0.410 -0.912

N61/N59 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N60/N62 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N60/N62 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N60/N62 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N60/N62 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N60/N62 V 2

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales -0.000 0.410 -0.912

N60/N62 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N62/N59 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N62/N59 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N62/N59 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N62/N59 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N62/N59 V 2

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales -0.000 0.410 -0.912

Cargas en barras
Valores Posición
Barra

Hipótesis

N62/N59 N 1

Tipo

P1

L1 L2
P2
(m) (m)

Dirección
Ejes

X

Y

Z

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N63/N66 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N63/N66 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N63/N66 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N63/N66 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N63/N66 V 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 -0.410 -0.912

N63/N66 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N66/N64 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N66/N64 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N66/N64 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N66/N64 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N66/N64 V 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 -0.410 -0.912

N66/N64 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N65/N67 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N65/N67 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N65/N67 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N65/N67 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N65/N67 V 2

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales -0.000 0.410 -0.912

N65/N67 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N67/N64 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N67/N64 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N67/N64 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N67/N64 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N67/N64 V 2

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales -0.000 0.410 -0.912

N67/N64 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N68/N71 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N68/N71 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N68/N71 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N68/N71 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N68/N71 V 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 -0.410 -0.912

N68/N71 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N71/N69 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N71/N69 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N71/N69 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N71/N69 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N71/N69 V 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 -0.410 -0.912

N71/N69 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N70/N72 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N70/N72 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N70/N72 CM 1

Uniforme 1.700 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N70/N72 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N70/N72 V 2

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales -0.000 0.410 -0.912

N70/N72 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N72/N69 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N72/N69 Peso propio Uniforme 0.170 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N72/N69 CM 1

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

Uniforme 1.700 -

Cargas en barras
Valores Posición
Barra

Hipótesis

Tipo

P1

L1 L2
P2
(m) (m)

Dirección
Ejes

X

Y

Z

N72/N69 Q 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N72/N69 V 2

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales -0.000 0.410 -0.912

N72/N69 N 1

Uniforme 1.403 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N74 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N74 Peso propio Uniforme 0.085 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N74 CM 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N74 Q 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N74 V 1

Uniforme 0.213 -

-

-

Globales 0.000 -0.410 -0.912

N2/N74 N 1

Uniforme 0.701 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N74/N7 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N74/N7 Peso propio Uniforme 0.085 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N74/N7 CM 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N74/N7 Q 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N74/N7 V 1

Uniforme 0.213 -

-

-

Globales 0.000 -0.410 -0.912

N74/N7 N 1

Uniforme 0.701 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N73/N75 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N73/N75 Peso propio Uniforme 0.085 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N73/N75 CM 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N73/N75 Q 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N73/N75 V 2

Uniforme 0.213 -

-

-

Globales -0.000 0.410 -0.912

N73/N75 N 1

Uniforme 0.701 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N75/N7 Peso propio Uniforme 0.173 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N75/N7 Peso propio Uniforme 0.085 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N75/N7 CM 1

Uniforme 0.850 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N75/N7 Q 1

Uniforme 0.425 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N75/N7 V 2

Uniforme 0.213 -

-

-

Globales -0.000 0.410 -0.912

N75/N7 N 1

Uniforme 0.701 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N83/N7 Peso propio Uniforme 0.144 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N84/N3 Peso propio Uniforme 0.144 -

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

3.- RESULTADOS
3.1.- Nudos
3.1.1.- Desplazamientos
Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.
3.1.1.1.- Envolventes
Envolvente de los desplazamientos en nudos
Combinación
Referencia
N1
N2

Tipo

Descripción

Desplazamientos en ejes globales
Dx
Dy
Dz
Gx
Gy
Gz
(mm) (mm) (mm) (mRad) (mRad) (mRad)

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.020 0.000

0.541

-0.033 0.824

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.045 0.000

1.122

-0.014 1.818

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.021 0.000

0.530

0.019 -1.893

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.047 0.000

1.099

0.045 -0.861

Envolvente de los desplazamientos en nudos
Combinación
Referencia
N3

Tipo

Descripción

Desplazamientos en ejes globales
Dx
Dy
Dz
Gx
Gy
Gz
(mm) (mm) (mm) (mRad) (mRad) (mRad)

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.052 0.011 -0.049

-

-

-

Valor máximo de la envolvente 0.112 0.025 -0.023

-

-

-

N4

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -1.073
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -0.507

1.396 -0.066

N5

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.333 -0.237 -0.627 0.297

-0.319 0.357

Valor máximo de la envolvente 0.734 -0.107 -0.292 0.655

-0.145 0.788

N6

0.673 -0.207

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.145 0.123 -0.605 -0.632

0.434

0.075

Valor máximo de la envolvente 0.303 0.270 -0.275 -0.280

0.897

0.180

-

-

N7

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.044 0.013 -0.047

-

Valor máximo de la envolvente -0.019 0.028 -0.022

-

-

-

N8

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.965 -0.012 1.360

0.010

1.119

Valor máximo de la envolvente 0.000 2.126 -0.005 2.998

0.023

2.462

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.050 0.321 -3.418 -0.006

1.345

0.282

Valor máximo de la envolvente 0.109 0.732 -1.577 0.329

2.934

0.629

N9
N10
N11

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.271 -1.036 -2.861

0.304 -0.169

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.103 -0.498 -1.276

0.635 -0.061

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.331 0.550 -2.056

-

-

-

Valor máximo de la envolvente 0.729 1.283 -0.924

-

-

-

N12

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.048 0.229 -2.954

-

-

-

-

-

N13

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 1.826 0.000

2.018

-0.045 0.823

Valor máximo de la envolvente 0.000 4.017 0.000

4.459

-0.021 1.805

Valor máximo de la envolvente 0.102 0.612 -1.345

N14

-

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.046 0.770 -5.394 -0.033

0.662

0.353

Valor máximo de la envolvente 0.100 1.716 -2.473 0.305

1.481

0.765

N15

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.225 -0.890 -4.357 -0.880 0.080

N16

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.240 1.221 -3.006

-

-

-

Valor máximo de la envolvente 0.527 2.726 -1.359

-

-

-

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.201 0.464 -3.804

-

-

-

Valor máximo de la envolvente -0.094 1.110 -1.720

-

-

-

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.082 -0.428 -1.935 -0.423 0.217

N17
N18
N19

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 2.390 0.000

2.452

-0.006 0.468

Valor máximo de la envolvente 0.000 5.254 0.000

5.409

-0.002 1.026

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.041 1.189 -6.223 -0.139

0.333

0.223

Valor máximo de la envolvente 0.088 2.615 -2.834 0.122

0.757

0.483

N20

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -5.431 -0.576 0.047

N21

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.140 1.670 -3.566

-

-

-

Valor máximo de la envolvente 0.306 3.707 -1.617

-

-

-

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.117 0.711 -3.604

-

-

-

Valor máximo de la envolvente -0.054 1.600 -1.602

-

-

-

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -2.414 -0.277 0.135

N22
N23

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 2.669 0.000

2.724

-0.012 0.210

Valor máximo de la envolvente 0.000 5.870 0.000

6.004

-0.006 0.465

N24

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.035 1.335 -6.844 -0.139

0.237

0.077

Valor máximo de la envolvente 0.075 2.936 -3.113 0.125

0.525

0.170

N25
N26

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -6.081

0.052 -0.030

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -2.705

0.109 -0.012

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.062 1.875 -3.914

-

-

-

Valor máximo de la envolvente 0.138 4.158 -1.776

-

-

-

Envolvente de los desplazamientos en nudos
Combinación
Referencia
N27

Tipo

Descripción

Desplazamientos en ejes globales
Dx
Dy
Dz
Gx
Gy
Gz
(mm) (mm) (mm) (mRad) (mRad) (mRad)

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.015 0.791 -3.974

-

-

Valor máximo de la envolvente 0.031 1.778 -1.768

-

-

-

N28

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 2.793 0.000

2.877

0.012

0.090

Valor máximo de la envolvente 0.000 6.145 0.000

6.339

0.024

0.201

N29

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.029 1.396 -7.178 -0.136

0.124

0.029

Valor máximo de la envolvente 0.061 3.072 -3.264 0.128

0.272

0.066

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -6.436

0.040

0.005

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -2.864

0.084

0.018

N30
N31

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.030 1.961 -4.100

-

-

-

Valor máximo de la envolvente 0.067 4.350 -1.861

-

-

-

N32

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.004 0.829 -4.170

-

-

-

Valor máximo de la envolvente 0.010 1.864 -1.856

-

-

-

N33
N34

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 2.844 -0.015 2.950

-0.056 0.037

Valor máximo de la envolvente 0.000 6.260 -0.007 6.501

-0.027 0.084

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.022 1.414 -7.346 -0.123

0.045

0.014

Valor máximo de la envolvente 0.047 3.115 -3.342 0.149

0.099

0.031

N35

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -0.116 -6.597 -0.044 -0.008

N36

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.008 1.995 -4.199

-

-

-

Valor máximo de la envolvente 0.020 4.427 -1.906

-

-

-

N37

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.001 0.849 -4.360

-

-

-

Valor máximo de la envolvente 0.000 1.912 -1.945

-

-

-

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.012 -0.056 -2.936 -0.021 -0.002

N38

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 2.862 0.000

2.974

0.007 -0.003

Valor máximo de la envolvente 0.000 6.299 0.000

6.553

0.015

0.001

N39

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.015 1.430 -7.370 -0.136

0.021 -0.012

Valor máximo de la envolvente 0.032 3.148 -3.351 0.129

0.044 -0.005

N40

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -6.651

0.056

0.003

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -2.960

0.117

0.014

N41
N42
N43

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.002 2.007 -4.214

-

-

-

Valor máximo de la envolvente 0.005 4.454 -1.913

-

-

-

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.008 0.852 -4.285

-

-

-

Valor máximo de la envolvente 0.016 1.914 -1.908

-

-

-

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 2.844 -0.033 2.953

-0.049 -0.074

Valor máximo de la envolvente 0.000 6.262 -0.015 6.507

-0.024 -0.034

N44

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.009 1.401 -7.415 -0.107 -0.059 -0.033
Valor máximo de la envolvente 0.018 3.092 -3.375 0.181

-0.025 -0.015

N45

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.002 -0.283 -6.581

0.074 -0.001

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.028 -0.135 -2.929
N46

0.154

0.012

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.028 1.994 -4.221

-

-

-

Valor máximo de la envolvente -0.013 4.428 -1.916

-

-

-

N47

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.012 0.852 -4.510

-

-

-

-

-

N48

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 2.797 0.000

2.881

0.009 -0.194

Valor máximo de la envolvente 0.000 6.157 0.000

6.349

0.018 -0.087

Valor máximo de la envolvente 0.026 1.922 -2.017

-

N49

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.002 1.386 -7.246 -0.121 -0.268 -0.072

N50

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.002 -0.116 -6.425 -0.374 -0.035

Valor máximo de la envolvente 0.003 3.055 -3.298 0.151

-0.122 -0.032

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.007 -0.055 -2.859 -0.179 -0.001

Envolvente de los desplazamientos en nudos
Combinación
Referencia
N51

Tipo

Descripción

Desplazamientos en ejes globales
Dx
Dy
Dz
Gx
Gy
Gz
(mm) (mm) (mm) (mRad) (mRad) (mRad)

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.048 1.963 -4.111

-

-

-

Valor máximo de la envolvente -0.021 4.358 -1.866

-

-

-

N52

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.051 0.829 -4.279

-

-

-

-

-

N53

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 2.674 0.000

2.723

0.001 -0.463

Valor máximo de la envolvente 0.000 5.883 0.000

6.004

0.003 -0.209

Valor máximo de la envolvente -0.022 1.868 -1.908

-

N54

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.012 1.326 -6.913 -0.120 -0.542 -0.156

N55

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.001 -0.119 -6.073

0.130

0.008

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.015 -0.057 -2.702

0.273

0.044

N56

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.131 1.879 -3.921

-

-

-

Valor máximo de la envolvente -0.059 4.170 -1.779

-

-

-

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.019 0.794 -4.088

-

-

-

Valor máximo de la envolvente 0.044 1.790 -1.822

-

-

-

Valor máximo de la envolvente -0.004 2.922 -3.147 0.151

N57
N58

-0.244 -0.070

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 2.404 0.000

2.436

0.003 -0.962

Valor máximo de la envolvente 0.000 5.285 0.000

5.378

0.007 -0.435

N59

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.024 1.192 -6.228 -0.113 -1.036 -0.360

N60

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.012 -0.158 -5.432 -0.232 -0.006

N61

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.273 1.686 -3.551

-

-

-

Valor máximo de la envolvente -0.123 3.742 -1.609

-

-

-

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.034 0.728 -3.745

-

-

-

Valor máximo de la envolvente -0.014 1.642 -1.670

-

-

-

Valor máximo de la envolvente -0.010 2.625 -2.838 0.158

-0.469 -0.163

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.042 -0.075 -2.415 -0.111 0.012

N62
N63

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 1.875 0.000

1.980

0.021 -1.763

Valor máximo de la envolvente 0.000 4.118 0.000

4.375

0.044 -0.802

N64

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.034 0.916 -4.989 -0.119 -1.709 -0.659

N65
N66
N67

Valor máximo de la envolvente -0.015 2.014 -2.276 0.132

-0.774 -0.300

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.047 -0.056 -4.413

0.148 -0.222

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.021 -0.027 -1.961

0.306 -0.100

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.503 1.286 -2.934

-

-

-

Valor máximo de la envolvente -0.229 2.860 -1.326

-

-

-

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.067 0.561 -3.023

-

-

-

Valor máximo de la envolvente 0.142 1.268 -1.344

-

-

-

N68

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 1.004 -0.012 1.327

-0.022 -2.535

Valor máximo de la envolvente 0.000 2.204 -0.005 2.925

-0.010 -1.154

N69

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.042 0.439 -3.060 -0.084 -2.691 -0.738
Valor máximo de la envolvente -0.018 0.973 -1.403 0.173

-1.227 -0.336

N70

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.168 -0.304 -2.923 -0.008 0.024

N71

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.748 0.611 -1.998

-

-

-

Valor máximo de la envolvente -0.341 1.385 -0.898

-

-

-

N72

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.013 0.295 -2.276

-

-

-

Valor máximo de la envolvente 0.028 0.711 -1.019

-

-

-

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.074 -0.147 -1.304 -0.003 0.052

N73

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -1.093 -0.482 0.049

N74

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.766 -0.230 -0.618 0.292

0.148 -0.821

Valor máximo de la envolvente -0.349 -0.104 -0.288 0.646

0.324 -0.373

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -0.515 -0.235 0.126

Envolvente de los desplazamientos en nudos
Combinación
Referencia

Tipo

Desplazamientos en ejes globales

Descripción

Dx
Dy
Dz
Gx
Gy
Gz
(mm) (mm) (mm) (mRad) (mRad) (mRad)

N75

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.099 0.124 -0.613 -0.640 -0.238 -0.079

N83

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -0.023 -0.140 0.200
0.011

-0.067 0.441

N84

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -0.030

0.173 -0.409

Valor máximo de la envolvente -0.048 0.275 -0.278 -0.283 -0.119 -0.033
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000

0.006

0.361 -0.183

3.1.2.- Reacciones
Referencias:
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).
3.1.2.1.- Envolventes
Envolventes de las reacciones en nudos
Combinación
Referencia
N1

N2

N4

Tipo

Reacciones en ejes globales
Descripción

Rx
(kN)

0.000

1.302

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 5.715

0.000

2.448

0.00

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 1.970

0.000

1.344

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 4.325

0.000

1.518

0.00

0.00

0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -5.854 0.000

1.570

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente -2.020 0.000

2.895

0.00

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -4.429 0.000

1.604

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente -2.020 0.000

1.887

0.00

0.00

0.00

6.773

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.988
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.988
Valor máximo de la envolvente 2.164
Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.851
Valor máximo de la envolvente 2.472
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.851

0.00

2.944

0.00

0.00

0.00

7.095 12.334

0.00

0.00

0.00

0.000

0.00

0.00

0.00

0.000 20.721

0.00

0.00

0.00

0.000

6.773
7.453

0.00

0.00

0.00

0.000

0.00

0.00

0.00

0.000 20.032

0.00

0.00

0.00

0.000

0.00

0.00

0.00

0.000 15.030

0.00

0.00

0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.498 4.704 22.122

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente -0.178 18.472 61.416

0.00

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.374 5.188 22.122

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente -0.178 14.290 46.079

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000 18.803

0.00

0.00

0.00

0.000

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.400

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.180
Valor máximo de la envolvente 0.529
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.180

0.000

7.453
7.214
7.214

6.778

0.00

0.00

0.00

0.000 14.104

0.00

0.00

0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.020 -4.627 -3.002

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 0.059 -1.557 -1.066

0.00

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.020 -3.529 -2.256

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 0.045 -1.557 -1.075

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 0.401

N28

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 0.879

N25

0.00

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.400

N23

0.00

9.306 16.869

0.00

Valor máximo de la envolvente 1.162

N20

2.811

0.000 15.558

Valor máximo de la envolvente 1.871
N18

Rz
Mx
My
Mz
(kN) (kN·m) (kN·m) (kN·m)

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 1.970

Valor máximo de la envolvente 2.862

N13

Ry
(kN)

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.082

0.000

6.778

8.367

Envolventes de las reacciones en nudos
Combinación
Referencia

Tipo

Reacciones en ejes globales
Descripción

Rx
(kN)

Valor máximo de la envolvente 0.242

0.00

0.00

0.00

0.000

0.00

0.00

0.00

0.000 17.460

0.00

0.00

0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.003 -1.303 12.767

Valor máximo de la envolvente 0.184

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.004 -0.761 12.767

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 0.013

N40

1.264 26.626

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.007 0.000

2.862

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente -0.001 0.000

8.269

0.00

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.005 0.000

2.862

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente -0.002 0.000

6.259

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.954 47.082

0.00

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.006 -1.395 16.938

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.005 -2.160 16.938
Valor máximo de la envolvente 0.025
Valor máximo de la envolvente 0.019

N48

8.367

1.816 35.484

Valor máximo de la envolvente 0.017

N38

Rz
Mx
My
Mz
(kN) (kN·m) (kN·m) (kN·m)

0.000 23.267

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.082
N30

Ry
(kN)

1.199 35.326

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.247 0.000

5.802

Valor máximo de la envolvente -0.084 0.000 16.177
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.188 0.000

5.802

Valor máximo de la envolvente -0.084 0.000 12.148
N53

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.555 0.000

7.425

Valor máximo de la envolvente -0.190 0.000 20.603
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.421 0.000

7.425

Valor máximo de la envolvente -0.190 0.000 15.455
N58

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -1.150 0.000

6.620

Valor máximo de la envolvente -0.394 0.000 18.359
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.871 0.000

6.620

Valor máximo de la envolvente -0.394 0.000 13.770
N63

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -2.483 0.000

7.868

Valor máximo de la envolvente -0.854 0.000 21.882
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.880 0.000

7.868

Valor máximo de la envolvente -0.854 0.000 16.430
N73

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -2.420 2.283

4.368

Valor máximo de la envolvente -0.843 7.223 10.191

N83

N84

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.824 2.361

4.368

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente -0.843 5.482

7.323

0.00

0.00

0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 2.434 -23.481 12.038

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 7.054 -8.102 29.866

0.00

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 2.434 -17.782 12.038

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 5.334 -8.102 21.772

0.00

0.00

0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -6.565 -22.343 12.291

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente -2.261 -7.684 30.562

0.00

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -4.963 -16.941 12.291

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente -2.261 -7.684 22.291

0.00

0.00

0.00

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

3.2.- Barras

3.2.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barras
N1/N5
N5/N3
N4/N6
N6/N3

COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - TEMPERATURA AMBIENTE
Nt,0,d

Nc,0,d

My,d

Vy,d

x: 0 m
 = 10.9

 = 2.7

x: 2.477 m x: 0 m x: 2.477 m
 = 0.3
 = 0.3  = 13.0

x: 0 m
 = 7.8

 = 2.7

x: 0 m x: 0.695 m
 = 0.2
 = 7.8

x: 0 m
 = 5.7

 = 1.7

x: 2.477 m x: 0 m x: 2.477 m
 = 0.5
 = 0.1  = 13.0

x: 0 m
 = 3.7

 = 1.7

N.P.(1)

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 0.3
 = 8.2

Mz,d

Vz,d
x: 0 m
 = 8.4

Mx,d

My,dMz,d

 = 1.2

x: 0.348 m
 = 14.0

Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d
N.P.(2)

x: 2.477 m
x: 2.477 m x: 1.239 m
 = 1.2
 = 17.6
 = 15.4
 = 6.3
x: 0 m
 = 8.5

 = 2.3

x: 0.695 m
 = 10.4

N.P.(2)

x: 0.348 m
 = 14.0
x: 0 m
 = 13.9
x: 0.695 m
 = 10.4

x: 0 m
 = 9.5

Estado
CUMPLE
 = 14.0

x: 2.477 m CUMPLE
 = 18.8  = 18.8
x: 0 m
 = 10.8

CUMPLE
 = 10.8

x: 2.477 m
x: 2.477 m x: 0.619 m x: 0.206 m x: 2.477 m CUMPLE
 = 2.3
 = 17.5
 = 15.3
 = 9.4
 = 10.5
 = 19.7  = 19.7

N3/N9

N.P.(1)

 = 0.3

x: 0.85 m
 = 22.3

x: 0.85 m
 = 3.5

 = 2.4

x: 0 m
 = 19.5

N.P.(3)

x: 0.85 m
 = 24.8

N.P.(2)

x: 0.85 m
 = 24.8

N.P.(4)

CUMPLE
 = 24.8

N9/N14

N.P.(1)

 = 0.9

x: 0.85 m
 = 16.3

x: 0 m
 = 13.0

 = 16.4

x: 0 m
 = 5.6

 = 0.2

x: 0.85 m
 = 23.9

N.P.(2)

x: 0.85 m
 = 23.9

 = 16.5

CUMPLE
 = 23.9

N14/N19

N.P.(1)

 = 1.2

x: 0 m
 = 10.5

x: 0.85 m
 = 13.5

 = 15.8

x: 0.85 m
 = 7.2

 = 1.1

x: 0 m
 = 17.1

N.P.(2)

x: 0 m
 = 17.1

 = 16.6

CUMPLE
 = 17.1

N19/N24

N.P.(1)

 = 1.3

x: 0.85 m
 = 4.4

x: 0.85 m
 = 3.6

 = 1.7

x: 0 m
 = 4.5

N.P.(3)

x: 0.85 m
 = 6.9

N.P.(2)

x: 0.85 m
 = 6.9

N.P.(4)

CUMPLE
 = 6.9

N24/N29

N.P.(1)

 = 1.4

x: 0.213 m
 = 2.4

x: 0.85 m
 = 1.9

 = 1.5

x: 0.85 m
 = 0.6

N.P.(3)

x: 0.85 m
 = 3.4

N.P.(2)

x: 0.85 m
 = 3.4

N.P.(4)

CUMPLE
 = 3.4

N29/N34

N.P.(1)

 = 1.4

x: 0.85 m
 = 1.9

N.P.(5)

 = 0.1

x: 0 m
 = 1.0

N.P.(3)

x: 0.85 m
 = 2.1

N.P.(2)

x: 0.85 m
 = 2.1

N.P.(4)

CUMPLE
 = 2.1

N34/N39

N.P.(1)

 = 1.5

x: 0 m
 = 1.6

x: 0.85 m
 = 1.1

 = 1.1

x: 0.85 m
 = 2.4

N.P.(3)

x: 0 m
 = 2.0

N.P.(2)

x: 0 m
 = 2.0

N.P.(4)

CUMPLE
 = 2.4

N39/N44

N.P.(1)

 = 1.5

x: 0.85 m
 = 2.6

x: 0 m
 = 1.4

 = 1.7

x: 0 m
 = 3.2

 = 0.3

x: 0.85 m
 = 3.3

N.P.(2)

x: 0.85 m
 = 3.3

x: 0 m
 = 3.5

CUMPLE
 = 3.5

N44/N49

N.P.(1)

 = 1.4

x: 0 m
 = 2.8

N.P.(5)

 = 0.4

x: 0.85 m
 = 2.0

 = 0.1

x: 0 m
 = 2.8

N.P.(2)

x: 0 m
 = 2.9

x: 0.85 m
 = 2.1

CUMPLE
 = 2.9

N49/N54

N.P.(1)

 = 1.4

x: 0.85 m
 = 2.8

x: 0 m
 = 1.7

 = 1.5

x: 0 m
 = 1.0

N.P.(3)

x: 0 m
 = 3.2

N.P.(2)

x: 0 m
 = 3.3

N.P.(4)

CUMPLE
 = 3.3

N54/N59

N.P.(1)

 = 1.3

x: 0 m
 = 4.9

x: 0 m
 = 3.9

 = 3.3

x: 0.85 m
 = 1.1

N.P.(3)

x: 0 m
 = 7.6

N.P.(2)

x: 0 m
 = 7.6

N.P.(4)

CUMPLE
 = 7.6

N59/N64

N.P.(1)

 = 1.1

x: 0 m
 = 8.3

x: 0 m
 = 7.5

 = 7.3

x: 0.85 m
 = 4.3

N.P.(3)

x: 0 m
 = 13.6

N.P.(2)

x: 0 m
 = 13.6

N.P.(4)

CUMPLE
 = 13.6

N64/N69

N.P.(1)

 = 0.7

x: 0 m
 = 10.6

x: 0 m
 = 14.3

 = 18.8

x: 0.85 m
 = 3.3

 = 0.3

x: 0 m
 = 21.7

N.P.(2)

x: 0 m
 = 21.7

 = 19.0

CUMPLE
 = 21.7

N69/N7

N.P.(1)

 = 0.2

x: 0 m
 = 18.4

x: 0 m
 = 6.8

 = 4.7

x: 0.85 m
 = 16.2

N.P.(3)

x: 0 m
 = 23.2

N.P.(2)

x: 0 m
 = 23.2

N.P.(4)

CUMPLE
 = 23.2

N8/N11

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 3.0  = 14.4

x: 0 m
 = 22.9

 = 8.1

x: 0 m
 = 29.7

 = 5.4

x: 0 m
 = 26.4

N.P.(2)

x: 0 m
 = 26.5

x: 0 m
 = 35.1

CUMPLE
 = 35.1

N11/N9

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.619 m x: 2.477 m
 = 4.5  = 17.3
 = 21.1

 = 8.1

N10/N12

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 2.4  = 15.5

 = 2.0

N12/N9

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.619 m x: 2.477 m
 = 3.7  = 18.2
 = 5.9

 = 2.0

N13/N16

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.5  = 22.1

 = 5.9

N16/N14

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.413 m x: 2.477 m
 = 4.5  = 23.8
 = 15.4

 = 5.9

N15/N17

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.5  = 23.0

x: 0 m
 = 4.8

 = 1.4

N17/N14

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.413 m
 = 4.5  = 24.6

x: 0 m
 = 3.1

 = 1.4

N18/N21

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.7  = 28.0

x: 0 m
 = 9.5

 = 3.3

N21/N19

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.413 m x: 2.477 m
 = 5.7  = 28.8
 = 8.7

 = 3.3

N20/N22

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 2.4  = 27.5

 = 1.1

N22/N19

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.413 m x: 2.477 m
 = 6.4  = 28.4
 = 2.6

 = 1.1

N23/N26

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.0  = 31.4

 = 1.5

N26/N24

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.206 m x: 2.477 m
 = 5.3  = 31.9
 = 4.0

 = 1.5

N25/N27

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.0  = 31.1

N.P.(5)

 = 0.2

N27/N24

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.206 m
 = 5.3  = 31.7

N.P.(5)

 = 0.2

x: 0 m
 = 4.9

x: 0 m
 = 16.6

x: 0 m
 = 3.4

x: 0 m
 = 4.2

x: 2.477 m
x: 2.477 m
 = 5.4
 = 29.8
 = 31.7

N.P.(2)

x: 2.477 m x: 2.477 m CUMPLE
 = 35.2
 = 35.2  = 35.2

x: 0.695 m
 = 17.4

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 17.4

x: 2.477 m
x: 2.477 m
 = 3.9
 = 30.2
 = 19.3

N.P.(2)

x: 0.413 m x: 2.477 m CUMPLE
 = 22.1
 = 34.1  = 34.1

x: 0.695 m
 = 28.8

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 28.8

x: 0 m
 = 28.8

N.P.(2)

x: 0 m
 = 32.8

x: 0.695 m
 = 25.1

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 25.2

x: 2.477 m
x: 0.413 m
 = 3.8
 = 32.2
 = 26.0

N.P.(2)

x: 0.206 m x: 2.477 m CUMPLE
 = 29.9
 = 36.0  = 36.0

x: 0.695 m
 = 31.8

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 31.9

x: 0 m
 = 31.8

N.P.(2)

x: 0 m
 = 36.9

x: 0.695 m
 = 28.9

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 29.0

x: 2.477 m
x: 0.206 m
 = 2.2
 = 33.5
 = 29.5

N.P.(2)

x: 0.206 m x: 2.477 m CUMPLE
 = 35.2
 = 35.7  = 35.7

x: 0.695 m
 = 33.1

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 33.1

x: 2.477 m
x: 0.206 m
 = 1.0
 = 35.0
 = 33.2

N.P.(2)

x: 0.206 m x: 2.477 m CUMPLE
 = 37.9
 = 36.0  = 37.9

x: 0.695 m
 = 31.3

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 31.3

x: 2.477 m
x: 0.206 m
 = 0.7
 = 34.9
 = 31.8

N.P.(2)

x: 0.206 m x: 2.477 m CUMPLE
 = 36.5
 = 35.7  = 36.5

x: 0 m
 = 29.3

x: 0 m
 = 41.4

 = 3.9

 = 2.9

x: 2.477 m
 = 2.9
 = 31.9
x: 0 m
 = 41.0

x: 0 m
 = 46.5

 = 3.8

 = 1.4

x: 2.477 m
 = 1.4
 = 33.7
x: 0 m
 = 46.7

x: 0 m
 = 49.2

x: 0 m
 = 49.3

 = 2.2

 = 1.0

 = 0.7

x: 0 m
 = 33.2

x: 0 m
 = 44.2

CUMPLE
 = 33.2

CUMPLE
 = 44.2

x: 2.477 m CUMPLE
 = 34.7  = 34.7
x: 0 m
 = 44.8

x: 0 m
 = 47.9

CUMPLE
 = 44.8

CUMPLE
 = 47.9

x: 2.477 m CUMPLE
 = 35.2  = 36.9
x: 0 m
 = 48.8

x: 0 m
 = 50.2

x: 0 m
 = 50.0

CUMPLE
 = 48.8

CUMPLE
 = 50.2

CUMPLE
 = 50.0

Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - TEMPERATURA AMBIENTE
Nt,0,d

Nc,0,d

My,d

Mz,d
x: 0 m
 = 1.9

Vy,d

Vz,d

My,dMz,d

 = 0.4

x: 0.695 m
 = 34.0

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 34.0

x: 2.477 m
x: 0.206 m
 = 0.4
 = 35.7
 = 34.2

N.P.(2)

x: 0.206 m x: 2.477 m CUMPLE
 = 39.2
 = 36.1  = 39.2

x: 0.695 m
 = 33.1

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 33.1

x: 0 m
 = 33.1

N.P.(2)

x: 0.206 m x: 2.477 m CUMPLE
 = 38.5
 = 35.9  = 38.5

x: 0.695 m
 = 34.3

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 34.3

x: 2.477 m
x: 0.206 m
 = 0.2
 = 36.1
 = 34.5

N.P.(2)

x: 0.206 m x: 2.477 m CUMPLE
 = 39.4
 = 36.4  = 39.4

x: 0.695 m
 = 34.2

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 34.3

x: 2.477 m
x: 0.206 m
 = 0.2
 = 36.1
 = 34.5

N.P.(2)

x: 0.206 m x: 2.477 m CUMPLE
 = 39.4
 = 36.3  = 39.4

N28/N31

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.1  = 33.2

N31/N29

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.206 m x: 2.477 m
 = 5.7  = 33.6
 = 1.8

 = 0.7

N30/N32

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.2  = 33.1

N.P.(5)

 = 0.1

N32/N29

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.206 m
 = 5.8  = 33.4

N.P.(5)

 = 0.1

N33/N36

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.0  = 34.1

N.P.(5)

 = 0.2

N36/N34

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.206 m x: 2.477 m
 = 5.6  = 34.4
 = 0.5

 = 0.2

N35/N37

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 0.9  = 34.1

N.P.(5)

 = 0.1

N37/N34

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.206 m
 = 5.5  = 34.4

N.P.(5)

 = 0.1

N38/N41

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.3  = 34.4

N.P.(5)

 < 0.1

x: 0 m
 = 50.3

N.P.(3)

x: 0.695 m
 = 34.5

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 34.5

N.P.(4)

CUMPLE
 = 50.3

N41/N39

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.206 m
 = 6.0  = 34.7

N.P.(5)

 < 0.1

x: 2.477 m
 = 36.2

N.P.(3)

x: 0.206 m
 = 34.7

N.P.(2)

x: 0.206 m
 = 40.0

N.P.(4)

CUMPLE
 = 40.0

N40/N42

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.4  = 34.2

N.P.(5)

 = 0.1

x: 0 m
 = 50.4

 = 0.1

x: 0.695 m
 = 34.4

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 34.4

x: 0 m
 = 50.4

CUMPLE
 = 50.4

N42/N39

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.206 m
 = 6.1  = 34.5

N.P.(5)

 = 0.1

x: 2.477 m
x: 0.206 m
 = 0.1
 = 36.1
 = 34.6

N.P.(2)

x: 0.206 m x: 2.477 m CUMPLE
 = 40.0
 = 36.2  = 40.0

N43/N46

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 0.9  = 34.0

x: 0 m
 = 0.9

 = 0.3

x: 0 m
 = 50.0

N.P.(3)

x: 0.695 m
 = 34.4

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 34.4

N.P.(4)

CUMPLE
 = 50.0

N46/N44

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.206 m x: 2.477 m
 = 5.5  = 34.3
 = 0.8

 = 0.3

x: 2.477 m
 = 36.1

N.P.(3)

x: 0.206 m
 = 34.6

N.P.(2)

x: 0.206 m
 = 39.5

N.P.(4)

CUMPLE
 = 39.5

N45/N47

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 0.8  = 34.3

N.P.(5)

 = 0.1

x: 0 m
 = 49.9

 = 0.3

x: 0.695 m
 = 34.4

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 34.4

x: 0 m
 = 50.2

CUMPLE
 = 50.2

N47/N44

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.206 m
 = 5.4  = 34.5

N.P.(5)

 = 0.1

x: 2.477 m
x: 0.206 m
 = 0.3
 = 36.2
 = 34.6

N.P.(2)

x: 0.206 m x: 2.477 m CUMPLE
 = 39.4
 = 36.5  = 39.4

N48/N51

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.2  = 33.2

x: 0 m
 = 1.9

 = 0.7

x: 0.695 m
 = 33.9

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 33.9

N51/N49

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.206 m x: 2.477 m
 = 5.8  = 33.5
 = 1.9

 = 0.7

x: 2.477 m
x: 0.206 m
 = 0.5
 = 35.7
 = 34.1

N.P.(2)

x: 0.206 m x: 2.477 m CUMPLE
 = 39.2
 = 36.2  = 39.2

N50/N52

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.3  = 33.1

 = 0.4

x: 0.695 m
 = 33.6

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 33.6

N52/N49

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.206 m x: 2.477 m
 = 5.9  = 33.5
 = 0.8

 = 0.4

x: 2.477 m
x: 0.206 m
 = 0.1
 = 35.7
 = 33.9

N.P.(2)

x: 0.206 m x: 2.477 m CUMPLE
 = 39.1
 = 35.7  = 39.1

N53/N56

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.1  = 31.2

 = 1.6

x: 0.695 m
 = 33.0

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 33.0

N56/N54

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.206 m x: 2.477 m
 = 5.4  = 31.8
 = 4.2

 = 1.6

x: 2.477 m
x: 0.206 m
 = 1.0
 = 34.9
 = 33.1

N.P.(2)

x: 0.206 m x: 2.477 m CUMPLE
 = 38.0
 = 35.9  = 38.0

N55/N57

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.2  = 31.2

N.P.(5)

 < 0.1

x: 0.695 m
 = 31.4

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 31.5

N57/N54

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.206 m
 = 5.5  = 31.7

N.P.(5)

 < 0.1

x: 2.477 m
x: 0.206 m
 = 1.3
 = 34.9
 = 32.0

N.P.(2)

x: 0.206 m x: 2.477 m CUMPLE
 = 36.9
 = 36.2  = 36.9

N58/N61

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.3  = 27.8

x: 0 m
 = 9.2

 = 3.3

x: 0.695 m
 = 31.4

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 31.5

N61/N59

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.413 m x: 2.477 m
 = 5.1  = 28.6
 = 8.7

 = 3.3

x: 0 m
 = 31.4

N.P.(2)

x: 0 m
 = 36.1

N60/N62

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.4  = 27.8

 = 0.4

x: 0.695 m
 = 28.2

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 28.2

N62/N59

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.413 m x: 2.477 m
 = 5.3  = 28.7
 = 1.0

 = 0.4

x: 2.477 m
x: 0.206 m
 = 1.4
 = 33.7
 = 28.9

N.P.(2)

x: 0.206 m x: 2.477 m CUMPLE
 = 33.7
 = 35.1  = 35.1

N63/N66

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.9  = 22.4

 = 5.9

x: 0.695 m
 = 29.1

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 29.1

N66/N64

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.413 m x: 2.477 m
 = 4.9  = 24.1
 = 15.4

 = 5.9

x: 0 m
 = 29.1

N.P.(2)

x: 0 m
 = 33.5

N65/N67

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 2.5  = 22.3

x: 0 m
 = 2.2

 = 0.5

x: 0.695 m
 = 23.4

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 23.5

N67/N64

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.413 m
 = 5.6  = 24.0

x: 0 m
 = 1.6

 = 0.5

x: 2.477 m
x: 0.413 m
 = 3.2
 = 31.9
 = 24.9

N.P.(2)

x: 0.413 m x: 2.477 m CUMPLE
 = 29.7
 = 35.1  = 35.1

N68/N71

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 3.1  = 14.7

x: 0 m
 = 23.7

 = 8.3

N71/N69

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.619 m x: 2.477 m
 = 4.5  = 17.6
 = 21.6

 = 8.3

N70/N72

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 2.4  = 15.1

 = 0.9

x: 0 m
 = 1.2

x: 0 m
 = 4.4

x: 0 m
 = 1.0

x: 0 m
 = 16.5

x: 0 m
 = 1.8

 = 0.7

x: 0 m
 = 50.0

Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

Estado

Mx,d

x: 0 m
 = 50.1

 = 0.3

x: 2.477 m
 = 0.3
 = 35.7
x: 0 m
 = 50.1

x: 0 m
 = 50.1

x: 0 m
 = 50.1

x: 0 m
 = 50.2

x: 0 m
 = 49.3

x: 0 m
 = 49.3

x: 0 m
 = 46.5

 = 0.2

 = 0.2

 = 0.5

 = 0.1

 = 1.0

 = 1.3

 = 1.9

x: 2.477 m
 = 1.9
 = 33.7
x: 0 m
 = 46.4

x: 0 m
 = 40.8

 = 1.4

 = 3.3

x: 2.477 m
 = 3.3
 = 32.0
x: 0 m
 = 40.9

x: 0 m
 = 29.6

 = 3.2

 = 5.0

x: 0 m
 = 26.9

x: 2.477 m
x: 2.477 m
 = 5.0
 = 29.9
 = 32.2
x: 0 m
 = 29.4

 = 4.4

x: 0.695 m
 = 15.6

N.P.(2)

x: 0 m
 = 26.9

x: 0 m
 = 50.4

x: 0 m
 = 50.4

x: 0 m
 = 50.3

x: 0 m
 = 50.3

x: 0 m
 = 50.6

x: 0 m
 = 50.2

x: 0 m
 = 50.3

x: 0 m
 = 50.6

x: 0 m
 = 48.4

CUMPLE
 = 50.4

CUMPLE
 = 50.4

CUMPLE
 = 50.3

CUMPLE
 = 50.3

CUMPLE
 = 50.6

CUMPLE
 = 50.2

CUMPLE
 = 50.3

CUMPLE
 = 50.6

CUMPLE
 = 48.4

x: 2.477 m CUMPLE
 = 35.6  = 36.1
x: 0 m
 = 47.8

x: 0 m
 = 44.1

CUMPLE
 = 47.8

CUMPLE
 = 44.1

x: 2.477 m CUMPLE
 = 35.2  = 35.2
x: 0 m
 = 44.1

x: 0 m
 = 34.6

CUMPLE
 = 44.1

CUMPLE
 = 34.6

N.P.(2)

x: 2.477 m x: 2.477 m CUMPLE
 = 35.7
 = 35.0  = 35.7

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 15.6

x: 0 m
 = 33.8

CUMPLE
 = 33.8

Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - TEMPERATURA AMBIENTE
Nt,0,d

Nc,0,d

My,d

Mz,d

Vy,d

N72/N69

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.619 m x: 2.477 m
 = 3.8  = 17.8
 = 3.3

 = 0.9

N2/N74

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 0.3
 = 8.1

x: 0 m
 = 11.3

 = 2.7

N74/N7

x: 2.477 m x: 0 m x: 2.477 m
 = 0.3
 = 0.3  = 12.9

x: 0 m
 = 8.1

 = 2.7

N73/N75

x: 0.695 m x: 0 m x: 0.695 m
 < 0.1
 = 0.1
 = 7.9

x: 0 m
 = 3.1

 = 1.1

N75/N7

x: 2.477 m x: 0 m x: 2.477 m x: 2.477 m
 = 0.6
 < 0.1  = 13.0
 = 3.0

 = 1.1

Vz,d

Mx,d

My,dMz,d

Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

x: 2.477 m
x: 0.619 m
 = 4.4
 = 30.0
 = 18.1
x: 0 m
 = 8.4

 = 1.3

x: 0.348 m
 = 14.2

N.P.(2)

x: 0.619 m x: 2.477 m CUMPLE
 = 21.2
 = 34.4  = 34.4

N.P.(2)

x: 0.348 m
 = 14.2

x: 2.477 m
x: 2.477 m x: 1.239 m
 = 1.3
 = 17.5
 = 15.1
 = 6.5
x: 0 m
 = 8.4

 = 1.1

Estado

x: 0 m
 = 14.0

x: 0.695 m x: 0.695 m x: 0.695 m
 = 9.2
 = 8.6
 = 9.2

x: 2.477 m
x: 2.477 m x: 0.206 m
 = 1.1
 = 17.5
 = 15.1
 = 9.4

x: 0 m
 = 9.2

x: 0 m
 = 9.8

CUMPLE
 = 14.2

x: 2.477 m CUMPLE
 = 18.9  = 18.9
x: 0 m
 = 9.5

CUMPLE
 = 9.5

x: 2.477 m CUMPLE
 = 18.6  = 18.6

N83/N7

N.P.(1)

x: 0 m
 = 3.2

x: 1.3 m
 = 2.5

x: 1.3 m
 = 1.0

 = 0.8

 = 0.9

 = 0.2

x: 1.3 m
 = 2.8

N.P.(2)

x: 1.3 m
 = 5.7

 = 1.1

CUMPLE
 = 5.7

N84/N3

N.P.(1)

x: 0 m
 = 3.3

x: 0 m
 = 3.5

x: 1.3 m
 = 0.9

 = 0.7

 = 0.5

 = 0.7

x: 0 m
 = 3.6

N.P.(2)

x: 0 m
 = 6.8

 = 1.2

CUMPLE
 = 6.8

Notación:
Nt,0,d: Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra
Nc,0,d: Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra
My,d: Resistencia a flexión en el eje y
Mz,d: Resistencia a flexión en el eje z
Vy,d: Resistencia a cortante en el eje y
Vz,d: Resistencia a cortante en el eje z
Mx,d: Resistencia a torsión
My,dMz,d: Resistencia a flexión esviada
Nt,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y tracción axial combinadas
Nc,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y compresión axial combinadas
Mx,dVy,dVz,d: Resistencia a cortante y torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
La comprobación no procede, ya que
(2)
La comprobación no procede, ya que
(3)
La comprobación no procede, ya que
(4)
La comprobación no procede, ya que
(5)
La comprobación no procede, ya que

Barras
N1/N5
N5/N3
N4/N6
N6/N3

no hay axil de tracción.
no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
no hay momento torsor.
la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
no hay momento flector.

COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - SITUACIÓN DE INCENDIO
Nt,0,d

Nc,0,d

My,d

Mz,d

Vy,d

x: 0 m x: 0.695 m
 = 0.4
 = 16.2

x: 0 m
 = 31.6

 = 3.0

x: 2.477 m x: 0 m x: 2.477 m
 = 0.4
 = 1.3
 = 25.2

x: 0 m
 = 22.4

 = 3.0

x: 0 m x: 0.695 m
 = 0.3
 = 15.5

x: 0 m
 = 16.8

 = 1.9

x: 2.477 m x: 0 m x: 2.477 m
 = 0.5
 = 0.8
 = 25.2

x: 0 m
 = 11.0

 = 1.9

N.P.(1)

N.P.(1)

Vz,d
x: 0 m
 = 9.4

Mx,d

My,dMz,d

Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

 = 2.7

x: 0 m
 = 37.2

N.P.(2)

x: 0 m
 = 37.6

x: 2.477 m
 = 2.7
 = 20.2

x: 0 m
 = 33.8

x: 1.239 m
 = 13.6

x: 0 m
 = 35.1

x: 0.695 m
 = 23.1

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 23.3

x: 0 m
 = 9.5

 = 5.6

x: 2.477 m
x: 2.477 m x: 0.619 m
 = 5.6
 = 20.1
 = 32.1
 = 19.1

x: 0 m
 = 23.3

x: 0 m
 = 12.1

Estado
CUMPLE
 = 37.6

x: 2.477 m CUMPLE
 = 22.9  = 35.1
x: 0 m
 = 15.1

CUMPLE
 = 23.3

x: 2.477 m CUMPLE
 = 25.6  = 32.1

N3/N9

N.P.(1)

 = 0.4

x: 0.85 m
 = 57.2

x: 0.85 m
 = 11.4

 = 3.0

x: 0 m
 = 25.8

N.P.(3)

x: 0.85 m
 = 65.2

N.P.(2)

x: 0.85 m
 = 65.6

N.P.(4)

CUMPLE
 = 65.6

N9/N14

N.P.(1)

 = 1.3

x: 0.85 m
 = 41.7

x: 0 m
 = 43.6

 = 21.2

x: 0 m
 = 7.3

 = 0.5

x: 0.85 m
 = 67.0

N.P.(2)

x: 0.85 m
 = 68.2

 = 21.5

CUMPLE
 = 68.2

N14/N19

N.P.(1)

 = 1.7

x: 0 m
 = 26.9

x: 0.85 m
x: 0.85 m
 = 20.6
 = 45.6
 = 9.9

 = 3.3

x: 0 m
 = 50.6

N.P.(2)

x: 0 m
 = 52.3

 = 22.6

CUMPLE
 = 52.3

N19/N24

N.P.(1)

 = 1.9

x: 0.85 m
 = 11.0

x: 0.85 m
 = 11.9

 = 2.2

x: 0 m
 = 6.2

N.P.(3)

x: 0.85 m
 = 19.5

N.P.(2)

x: 0.85 m
 = 21.4

N.P.(4)

CUMPLE
 = 21.4

N24/N29

N.P.(1)

 = 2.0

x: 0.213 m x: 0.85 m
 = 6.0
 = 6.3

 = 2.0

x: 0.85 m
 = 1.0

N.P.(3)

x: 0.85 m
 = 9.8

N.P.(2)

x: 0.85 m
 = 11.8

N.P.(4)

CUMPLE
 = 11.8

N29/N34

N.P.(1)

 = 2.1

x: 0.85 m
 = 4.7

N.P.(5)

 = 0.1

x: 0 m
 = 1.6

N.P.(3)

x: 0.85 m
 = 5.2

N.P.(2)

x: 0.85 m
 = 7.1

N.P.(4)

CUMPLE
 = 7.1

N34/N39

N.P.(1)

 = 2.1

x: 0 m
 = 4.1

N.P.(5)

 = 1.5

x: 0.85 m
 = 3.5

N.P.(3)

x: 0.85 m
 = 5.3

N.P.(2)

x: 0.85 m
 = 7.4

N.P.(4)

CUMPLE
 = 7.4

N39/N44

N.P.(1)

 = 2.1

x: 0.85 m
 = 6.5

N.P.(5)

 = 2.3

x: 0 m
 = 4.6

 = 0.7

x: 0.85 m
 = 9.2

N.P.(2)

x: 0.85 m
 = 11.1

x: 0 m
 = 5.3

CUMPLE
 = 11.1

N44/N49

N.P.(1)

 = 2.1

x: 0 m
 = 7.2

N.P.(5)

 = 0.6

x: 0.85 m
 = 3.0

 = 0.4

x: 0 m
 = 7.4

N.P.(2)

x: 0 m
 = 9.3

N49/N54

N.P.(1)

 = 2.0

x: 0.85 m
 = 6.9

x: 0 m
 = 5.7

 = 2.0

x: 0 m
 = 1.5

N.P.(3)

x: 0 m
 = 9.2

N.P.(2)

x: 0 m
 = 11.2

N.P.(4)

CUMPLE
 = 11.2

N54/N59

N.P.(1)

 = 1.8

x: 0 m
 = 12.2

x: 0 m
 = 12.8

 = 4.2

x: 0.85 m
 = 1.7

N.P.(3)

x: 0 m
 = 21.4

N.P.(2)

x: 0 m
 = 23.2

N.P.(4)

CUMPLE
 = 23.2

N59/N64

N.P.(1)

 = 1.5

x: 0 m
 = 21.0

x: 0 m
 = 25.1

 = 9.5

x: 0.85 m
 = 5.8

N.P.(3)

x: 0 m
 = 39.8

N.P.(2)

x: 0 m
 = 41.3

N.P.(4)

CUMPLE
 = 41.3

N64/N69

N.P.(1)

 = 1.1

x: 0 m
 = 26.7

x: 0 m
 = 47.9

 = 24.5

x: 0.85 m
 = 4.3

 = 0.7

x: 0 m
 = 66.6

N.P.(2)

x: 0 m
 = 67.7

 = 24.9

CUMPLE
 = 67.7

N69/N7

N.P.(1)

 = 0.3

x: 0 m
 = 47.1

x: 0 m
 = 22.7

 = 6.0

x: 0.85 m
 = 21.3

N.P.(3)

x: 0 m
 = 63.0

N.P.(2)

x: 0 m
 = 63.2

N.P.(4)

CUMPLE
 = 63.2

N8/N11

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 3.5
 = 27.2

x: 0 m
 = 66.1

 = 9.0

x: 0 m
 = 32.9

 = 12.9

x: 0 m
 = 72.2

N.P.(2)

x: 0 m
 = 75.8

x: 0 m
 = 45.7

CUMPLE
 = 75.8

x: 0.85 m CUMPLE
 = 3.3
 = 9.3

Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - SITUACIÓN DE INCENDIO
Nt,0,d

Nc,0,d

My,d

Mz,d

Vy,d

Vz,d

Mx,d

My,dMz,d

x: 0 m x: 0.619 m x: 2.477 m
x: 2.477 m
x: 2.477 m
 = 9.0
 = 12.9
 = 22.4  = 32.5
 = 60.7
 = 33.2
 = 80.7

Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

Estado

N.P.(2)

x: 2.477 m x: 2.477 m CUMPLE
 = 98.1
 = 46.0  = 98.1

x: 0.695 m
 = 34.8

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 37.1

x: 0 m x: 0.619 m x: 2.477 m
x: 2.477 m
x: 2.477 m
 = 2.2
 = 9.1
 = 18.6  = 34.3
 = 17.1
 = 33.6
 = 40.5

N.P.(2)

x: 2.477 m x: 2.477 m CUMPLE
 = 50.6
 = 42.7  = 50.6

x: 0.695 m
 = 60.9

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 62.2

x: 0 m x: 0.413 m x: 2.477 m
x: 2.477 m
x: 2.477 m
 = 6.6
 = 6.8
 = 22.4  = 44.7
 = 44.2
 = 35.4
 = 61.6

N.P.(2)

x: 0 m
 = 79.1

x: 0.695 m
 = 49.6

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 51.0

x: 0 m x: 0.413 m x: 2.477 m
x: 2.477 m
x: 0.206 m
 = 1.7
 = 9.0
 = 22.5  = 46.1
 = 9.2
 = 35.8
 = 50.7

N.P.(2)

x: 0 m
 = 61.8

x: 0.695 m
 = 63.6

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 65.2

x: 0 m
 = 63.6

N.P.(2)

x: 0 m
 = 81.0

x: 0.695 m
 = 55.9

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 58.3

x: 0 m x: 0.413 m x: 2.477 m
x: 2.477 m
x: 0.206 m
 = 1.3
 = 5.2
 = 32.3  = 53.3
 = 7.8
 = 37.2
 = 56.7

N.P.(2)

x: 0 m
 = 74.6

x: 0.695 m
 = 63.8

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 64.6

x: 0 m
 = 63.8

N.P.(2)

x: 0 m
 = 74.7

x: 0.695 m
 = 59.0

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 59.8

x: 2.477 m
x: 0.206 m
 = 1.7
 = 38.8
 = 59.8

N.P.(2)

x: 0.206 m x: 2.477 m CUMPLE
 = 68.4
 = 40.5  = 68.4

x: 0.695 m
 = 64.5

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 65.4

x: 0 m x: 0.206 m x: 2.477 m
x: 2.477 m
x: 0.206 m
 = 0.7
 = 0.9
 = 28.4  = 63.0
 = 5.0
 = 39.7
 = 64.6

N.P.(2)

x: 0 m
 = 75.1

x: 0.695 m
 = 62.1

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 63.2

x: 0 m
 = 62.1

N.P.(2)

x: 0 m
 = 72.4

x: 0.695 m
 = 64.5

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 65.3

x: 2.477 m
x: 0.206 m
 = 0.5
 = 40.1
 = 64.8

N.P.(2)

x: 0 m
 = 73.5

x: 0.695 m
 = 64.3

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 65.1

x: 2.477 m
x: 0.206 m
 = 0.5
 = 40.1
 = 64.7

N.P.(2)

x: 0 m
 = 72.9

x: 0.695 m
 = 64.6

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 65.8

N.P.(4)

CUMPLE
 = 65.8

N.P.(3)

x: 0.206 m
 = 65.0

N.P.(2)

x: 0 m
 = 75.1

N.P.(4)

CUMPLE
 = 75.1

 = 0.2

x: 0.695 m
 = 64.5

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 65.8

x: 0 m
 = 56.3

CUMPLE
 = 65.8

x: 2.477 m
x: 0.206 m
 = 0.2
 = 40.1
 = 64.9

N.P.(2)

x: 0 m
 = 76.0

x: 0.695 m
 = 64.9

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 65.6

N.P.(4)

CUMPLE
 = 65.6

N.P.(3)

x: 0.206 m
 = 65.1

N.P.(2)

x: 0 m
 = 73.8

N.P.(4)

CUMPLE
 = 73.8

 = 0.6

x: 0.695 m
 = 64.8

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 65.4

x: 0 m
 = 56.1

CUMPLE
 = 65.4

x: 2.477 m
x: 0.206 m
 = 0.6
 = 40.2
 = 65.1

N.P.(2)

x: 0 m
 = 72.7

x: 0.695 m
 = 64.3

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 65.3

x: 0 m x: 0.206 m x: 2.477 m
x: 2.477 m
x: 0.206 m
 = 0.8
 = 1.2
 = 28.8  = 62.8
 = 5.6
 = 39.6
 = 64.5

N.P.(2)

x: 0 m
 = 75.4

x: 0.695 m
 = 63.6

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 64.8

x: 2.477 m
x: 0.206 m
 = 0.2
 = 39.6
 = 64.0

N.P.(2)

x: 0 m
 = 75.0

N11/N9

N.P.(1)

N10/N12

N.P.(1)

N12/N9

N.P.(1)

N13/N16

N.P.(1)

N16/N14

N.P.(1)

N15/N17

N.P.(1)

N17/N14

N.P.(1)

N18/N21

N.P.(1)

N21/N19

N.P.(1)

N20/N22

N.P.(1)

N22/N19

N.P.(1)

N23/N26

N.P.(1)

N26/N24

N.P.(1)

N25/N27

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.1
 = 58.4

N.P.(5)

 = 0.2

N27/N24

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.206 m
 = 26.6  = 59.4

N.P.(5)

 = 0.2

N28/N31

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.3
 = 62.4

x: 0 m
 = 5.3

 = 0.7

N31/N29

N.P.(1)

N30/N32

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.4
 = 62.0

N.P.(5)

 = 0.1

N32/N29

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.206 m
 = 28.9  = 62.7

N.P.(5)

 = 0.1

N33/N36

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.2
 = 64.0

N.P.(5)

 = 0.2

N36/N34

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.206 m
 = 28.0  = 64.4

N.P.(5)

 = 0.2

N35/N37

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.1
 = 64.0

N.P.(5)

 = 0.1

N37/N34

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.206 m
 = 27.7  = 64.5

N.P.(5)

 = 0.1

N38/N41

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.5
 = 64.6

N.P.(5)

 < 0.1

x: 0 m
 = 56.0

N.P.(3)

N41/N39

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.206 m
 = 29.8  = 65.0

N.P.(5)

 < 0.1

x: 2.477 m
 = 40.2

N40/N42

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.6
 = 64.2

N.P.(5)

 = 0.1

x: 0 m
 = 56.1

N42/N39

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.206 m
 = 30.6  = 64.6

N.P.(5)

 = 0.1

N43/N46

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.1
 = 63.8

N.P.(5)

 = 0.4

x: 0 m
 = 55.6

N.P.(3)

N46/N44

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.206 m
 = 27.6  = 64.2

N.P.(5)

 = 0.4

x: 2.477 m
 = 40.1

N45/N47

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.0
 = 64.2

N.P.(5)

 = 0.1

x: 0 m
 = 55.5

N47/N44

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.206 m
 = 27.0  = 64.6

N.P.(5)

 = 0.1

N48/N51

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.4
 = 62.2

x: 0 m
 = 5.5

 = 0.8

N51/N49

N.P.(1)

N50/N52

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.5
 = 62.1

N.P.(5)

 = 0.4

N52/N49

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.206 m
 = 29.3  = 62.8

N.P.(5)

 = 0.4

x: 0 m x: 0.695 m
 = 2.8
 = 29.5

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.7
 = 41.5

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.7
 = 43.3

x: 0 m x: 0.695 m
 = 2.0
 = 52.6

x: 0 m
 = 14.5

x: 0 m
 = 47.8

x: 0 m
 = 14.2

x: 0 m
 = 27.1

 = 2.2

 = 6.6

 = 1.7

 = 3.7

x: 0 m
 = 32.4

x: 0 m
 = 46.0

x: 0 m
 = 45.6

x: 0 m
 = 51.7

 = 9.1

 = 6.8

 = 9.0

 = 3.4

x: 0 m x: 0.413 m x: 2.477 m
x: 2.477 m
 = 3.7
 = 3.4
 = 28.5  = 54.1
 = 25.0
 = 37.5
x: 0 m x: 0.695 m
 = 2.8
 = 51.5

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.1
 = 58.9

x: 0 m
 = 10.1

x: 0 m
 = 12.1

 = 1.3

 = 1.7

x: 0 m
 = 52.0

x: 0 m
 = 54.7

 = 5.2

 = 2.3

x: 0 m x: 0.206 m x: 2.477 m
x: 2.477 m
 = 1.7
 = 2.3
 = 26.6  = 59.9
 = 11.5
 = 38.9
x: 0 m
 = 54.9

x: 0 m
 = 55.7

x: 0 m
 = 55.8

 = 1.7

 = 0.9

 = 0.6

x: 2.477 m
 = 0.6
 = 39.6
x: 0 m
 = 55.7

x: 0 m
 = 55.7

x: 0 m
 = 55.8

x: 0 m
 = 55.8

 = 0.5

 = 0.5

 = 1.2

 = 0.2

x: 0 m
 = 41.4

x: 0 m
 = 52.7

CUMPLE
 = 41.4

CUMPLE
 = 62.2

x: 2.477 m CUMPLE
 = 42.2  = 79.1
x: 0 m
 = 54.6

CUMPLE
 = 54.6

x: 2.477 m CUMPLE
 = 44.8  = 61.8
x: 0 m
 = 55.1

CUMPLE
 = 65.2

x: 2.477 m CUMPLE
 = 40.8  = 81.0
x: 0 m
 = 57.2

CUMPLE
 = 58.3

x: 2.477 m CUMPLE
 = 42.4  = 74.6
x: 0 m
 = 57.0

CUMPLE
 = 64.6

x: 2.477 m CUMPLE
 = 41.2  = 74.7
x: 0 m
 = 56.6

x: 0 m
 = 56.6

CUMPLE
 = 59.8

CUMPLE
 = 65.4

x: 2.477 m CUMPLE
 = 40.6  = 75.1
x: 0 m
 = 56.4

CUMPLE
 = 63.2

x: 2.477 m CUMPLE
 = 40.2  = 72.4
x: 0 m
 = 56.2

CUMPLE
 = 65.3

x: 2.477 m CUMPLE
 = 40.6  = 73.5
x: 0 m
 = 56.2

CUMPLE
 = 65.1

x: 2.477 m CUMPLE
 = 40.6  = 72.9

x: 2.477 m CUMPLE
 = 40.3  = 76.0

x: 2.477 m CUMPLE
 = 40.9  = 72.7
x: 0 m
 = 57.0

CUMPLE
 = 65.3

x: 2.477 m CUMPLE
 = 40.8  = 75.4
x: 0 m
 = 56.0

CUMPLE
 = 64.8

x: 2.477 m CUMPLE
 = 39.8  = 75.0

Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - SITUACIÓN DE INCENDIO
Nt,0,d

Nc,0,d

My,d

Mz,d

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.3
 = 58.6

Vy,d

x: 0 m
 = 12.7

Vz,d

x: 0.695 m
 = 64.6

x: 0 m
 = 63.7

N.P.(2)

x: 0 m
 = 75.5

x: 0.695 m
 = 59.3

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 60.3

x: 2.477 m
x: 0.206 m
 = 3.1
 = 38.8
 = 60.2

N.P.(2)

x: 0.206 m x: 2.477 m CUMPLE
 = 69.9
 = 41.9  = 69.9

x: 0.695 m
 = 62.7

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 63.8

x: 0 m
 = 62.7

N.P.(2)

x: 0 m
 = 77.3

x: 0.695 m
 = 53.4

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 54.7

x: 2.477 m
x: 0.206 m
 = 3.3
 = 37.5
 = 54.6

N.P.(2)

x: 0.206 m x: 2.477 m CUMPLE
 = 65.2
 = 40.8  = 65.2

x: 0.695 m
 = 61.3

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 63.2

x: 0 m x: 0.413 m x: 2.477 m
x: 2.477 m
x: 2.477 m
 = 6.5
 = 7.7
 = 24.8  = 45.3
 = 44.3
 = 35.5
 = 61.7

N.P.(2)

x: 0 m
 = 81.7

x: 0.695 m
 = 45.2

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 47.7

x: 2.477 m
x: 0.413 m
 = 7.6
 = 35.4
 = 47.6

N.P.(2)

x: 0.206 m x: 2.477 m CUMPLE
 = 62.6
 = 43.1  = 62.6

N56/N54

N.P.(1)

N55/N57

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.4
 = 58.6

N.P.(5)

 < 0.1

N57/N54

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.206 m
 = 27.7  = 59.5

N.P.(5)

 < 0.1

N58/N61

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.5
 = 52.1

x: 0 m
 = 26.4

 = 3.7

N61/N59

N.P.(1)

N60/N62

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 1.7
 = 52.2

N.P.(5)

 = 0.4

N62/N59

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.413 m
 = 26.7  = 53.8

N.P.(5)

 = 0.4

N63/N66

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 2.3
 = 42.1

x: 0 m
 = 47.5

 = 6.5

N66/N64

N.P.(1)

N65/N67

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 2.9
 = 41.9

x: 0 m
 = 6.5

 = 0.6

N67/N64

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.413 m
 = 27.9  = 45.1

x: 0 m
 = 4.7

 = 0.6

N68/N71

N.P.(1)

x: 0 m x: 0.695 m
 = 3.6
 = 27.9

x: 0 m
 = 68.3

 = 9.3

N71/N69

N.P.(1)

N70/N72

N.P.(1)

N72/N69

N.P.(1)

N2/N74

N.P.(1)

N75/N7

x: 0 m
 = 54.9

x: 0 m
 = 51.7

 = 3.1

 = 4.5

x: 0 m x: 0.413 m x: 2.477 m
x: 2.477 m
 = 3.7
 = 4.5
 = 25.6  = 53.7
 = 25.1
 = 37.4
x: 0 m
 = 51.7

x: 0 m
 = 45.4

x: 0 m
 = 45.4

x: 0 m
 = 32.7

 = 3.3

 = 7.7

 = 7.6

x: 0 m
 = 73.8

 = 11.9

N.P.(2)

x: 0 m x: 0.619 m x: 2.477 m
x: 2.477 m
x: 2.477 m
 = 9.3
 = 11.9
 = 22.8  = 33.1
 = 62.2
 = 33.3
 = 82.1

x: 0 m
 = 77.4

x: 0 m
 = 57.2

CUMPLE
 = 64.6

x: 2.477 m CUMPLE
 = 41.1  = 75.5
x: 0 m
 = 58.0

x: 0 m
 = 56.2

CUMPLE
 = 60.3

CUMPLE
 = 63.8

x: 2.477 m CUMPLE
 = 41.9  = 77.3
x: 0 m
 = 54.9

x: 0 m
 = 53.1

CUMPLE
 = 54.9

CUMPLE
 = 63.2

x: 2.477 m CUMPLE
 = 43.2  = 81.7
x: 0 m
 = 53.1

x: 0 m
 = 44.7

CUMPLE
 = 53.1

CUMPLE
 = 77.4

N.P.(2)

x: 2.477 m x: 2.477 m CUMPLE
 = 99.8
 = 45.2  = 99.8

x: 0.695 m
 = 30.0

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 32.4

x: 0 m x: 0.619 m x: 2.477 m
x: 2.477 m
x: 2.477 m
 = 1.0
 = 10.4
 = 18.9  = 33.6
 = 9.4
 = 33.4
 = 35.1

N.P.(2)

x: 2.477 m x: 2.477 m CUMPLE
 = 43.3
 = 43.9  = 43.9

x: 0 m x: 0.695 m
 = 2.8
 = 28.6

x: 0 m
 = 5.2

 = 1.0

x: 0 m
 = 32.5

 = 3.0

x: 2.477 m x: 0 m x: 2.477 m
 = 0.3
 = 1.3
 = 25.1

x: 0 m
 = 23.4

 = 3.0

x: 0 m
 = 9.2

 = 1.3

N.P.(1)

 = 2.3

x: 0 m x: 0.206 m x: 2.477 m
x: 2.477 m
 = 1.8
 = 2.3
 = 27.3  = 59.6
 = 12.1
 = 38.8

x: 0 m x: 0.695 m
 = 0.4
 = 15.9

N73/N75

Estado

Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d
N.P.(2)

N.P.(1)

x: 0 m
 = 54.9

My,dMz,d
x: 0.695 m
 = 63.7

 = 1.8

N53/N56

N74/N7

Mx,d

x: 0 m x: 0.695 m
 = 0.2
 = 15.7

x: 0 m
 = 32.6

x: 0 m
 = 9.5

 = 10.4

 = 3.1

x: 0 m
 = 37.8

N.P.(2)

x: 0 m
 = 38.3

x: 2.477 m
 = 3.1
 = 20.1

x: 0 m
 = 34.6

x: 1.239 m
 = 14.3

x: 0 m
 = 35.9

x: 0.695 m
 = 19.4

N.P.(2)

x: 0.695 m
 = 19.4

x: 0 m
 = 9.5

 = 2.6

x: 2.477 m x: 0 m x: 2.477 m x: 2.477 m
x: 2.477 m
x: 2.477 m x: 0.206 m
 = 1.3
 = 2.6
 = 0.6
 = 0.2
 = 25.3
 = 8.6
 = 20.1
 = 31.4
 = 19.4

x: 0 m
 = 19.5

x: 0 m
 = 43.0

x: 0 m
 = 12.6

CUMPLE
 = 43.0

CUMPLE
 = 38.3

x: 2.477 m CUMPLE
 = 23.3  = 35.9
x: 0 m
 = 12.0

CUMPLE
 = 19.4

x: 2.477 m CUMPLE
 = 22.7  = 31.4

N83/N7

N.P.(1)

x: 0 m
 = 6.7

x: 1.3 m
 = 6.2

N.P.(5)

 = 0.9

 = 1.1

 = 0.7

x: 1.3 m
 = 7.9

N.P.(2)

x: 1.3 m
 = 13.0

 = 1.8

CUMPLE
 = 13.0

N84/N3

N.P.(1)

x: 0 m
 = 6.9

x: 0 m
 = 9.4

N.P.(5)

 = 0.7

 = 0.9

 = 2.0

x: 0 m
 = 10.2

N.P.(2)

x: 0 m
 = 14.6

 = 2.8

CUMPLE
 = 14.6

Notación:
Nt,0,d: Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra
Nc,0,d: Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra
My,d: Resistencia a flexión en el eje y
Mz,d: Resistencia a flexión en el eje z
Vy,d: Resistencia a cortante en el eje y
Vz,d: Resistencia a cortante en el eje z
Mx,d: Resistencia a torsión
My,dMz,d: Resistencia a flexión esviada
Nt,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y tracción axial combinadas
Nc,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y compresión axial combinadas
Mx,dVy,dVz,d: Resistencia a cortante y torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
La comprobación no procede, ya que
(2)
La comprobación no procede, ya que
(3)
La comprobación no procede, ya que
(4)
La comprobación no procede, ya que
(5)
La comprobación no procede, ya que

Barras

no hay axil de tracción.
no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
no hay momento torsor.
la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
no hay momento flector.

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE


Nt

Nc

MY

MZ

VZ

VY

MYVZ

M Z VY

NMYMZ NMYMZVYVZ Mt

MtVZ

MtVY

Estado

N12/N11

  4.0
NEd = 0.00 MEd = 0.00 MEd = 0.00 VEd = 0.00 VEd = 0.00
 = 14.0
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5)
Cumple
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)
N.P.(3)
N.P.(3)

N.P.(6)

MEd = 0.00
CUMPLE
N.P.(8) N.P.(8)
 = 14.0
N.P.(7)

N17/N16

  4.0
N = 0.00 MEd = 0.00 MEd = 0.00 VEd = 0.00 VEd = 0.00
 = 33.6 Ed
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5)
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)
N.P.(3)
N.P.(3)
Cumple

N.P.(6)

CUMPLE
MEd = 0.00
N.P.(8) N.P.(8)
 = 33.6
N.P.(7)

N22/N21

  4.0
NEd = 0.00 MEd = 0.00 MEd = 0.00 VEd = 0.00 VEd = 0.00
 = 43.8
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5)
Cumple
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)
N.P.(3)
N.P.(3)

N.P.(6)

MEd = 0.00
CUMPLE
N.P.(8) N.P.(8)
 = 43.8
N.P.(7)

N27/N26

  4.0
NEd = 0.00 MEd = 0.00 MEd = 0.00 VEd = 0.00 VEd = 0.00
 = 49.4
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5)
Cumple
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)
N.P.(3)
N.P.(3)

N.P.(6)

MEd = 0.00
CUMPLE
N.P.(8) N.P.(8)
 = 49.4
N.P.(7)

Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE


Nt

Nc

MY

MZ

VZ

VY

MYVZ

M Z VY

NMYMZ NMYMZVYVZ Mt

MtVZ

MtVY

Estado

N32/N31

  4.0
NEd = 0.00 MEd = 0.00 MEd = 0.00 VEd = 0.00 VEd = 0.00
 = 51.6
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5)
Cumple
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)
N.P.(3)
N.P.(3)

N.P.(6)

MEd = 0.00
CUMPLE
N.P.(8) N.P.(8)
 = 51.6
N.P.(7)

N37/N36

  4.0
NEd = 0.00 MEd = 0.00 MEd = 0.00 VEd = 0.00 VEd = 0.00
 = 52.2
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5)
Cumple
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)
N.P.(3)
N.P.(3)

N.P.(6)

MEd = 0.00
CUMPLE
N.P.(8) N.P.(8)
 = 52.2
N.P.(7)

N42/N41

  4.0
N = 0.00 MEd = 0.00 MEd = 0.00 VEd = 0.00 VEd = 0.00
 = 52.7 Ed
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5)
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)
N.P.(3)
N.P.(3)
Cumple

N.P.(6)

CUMPLE
MEd = 0.00
N.P.(8) N.P.(8)
 = 52.7
N.P.(7)

N47/N46

  4.0
NEd = 0.00 MEd = 0.00 MEd = 0.00 VEd = 0.00 VEd = 0.00
 = 52.1
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5)
Cumple
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)
N.P.(3)
N.P.(3)

N.P.(6)

MEd = 0.00
CUMPLE
N.P.(8) N.P.(8)
 = 52.1
N.P.(7)

N52/N51

  4.0
NEd = 0.00 MEd = 0.00 MEd = 0.00 VEd = 0.00 VEd = 0.00
 = 51.7
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5)
Cumple
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)
N.P.(3)
N.P.(3)

N.P.(6)

CUMPLE
MEd = 0.00
N.P.(8) N.P.(8)
 = 51.7
N.P.(7)

N57/N56

  4.0
NEd = 0.00 MEd = 0.00 MEd = 0.00 VEd = 0.00 VEd = 0.00
 = 49.4
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5)
Cumple
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)
N.P.(3)
N.P.(3)

N.P.(6)

MEd = 0.00
CUMPLE
N.P.(8) N.P.(8)
 = 49.4
N.P.(7)

N62/N61

  4.0
NEd = 0.00 MEd = 0.00 MEd = 0.00 VEd = 0.00 VEd = 0.00
 = 43.6
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5)
Cumple
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)
N.P.(3)
N.P.(3)

N.P.(6)

MEd = 0.00
CUMPLE
N.P.(8) N.P.(8)
 = 43.6
N.P.(7)

N67/N66

  4.0
N = 0.00 MEd = 0.00 MEd = 0.00 VEd = 0.00 VEd = 0.00
 = 33.1 Ed
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5)
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)
N.P.(3)
N.P.(3)
Cumple

N.P.(6)

CUMPLE
MEd = 0.00
N.P.(8) N.P.(8)
 = 33.1
N.P.(7)

N72/N71

  4.0
NEd = 0.00 MEd = 0.00 MEd = 0.00 VEd = 0.00 VEd = 0.00
 = 14.0
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5)
Cumple
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)
N.P.(3)
N.P.(3)

N.P.(6)

MEd = 0.00
CUMPLE
N.P.(8) N.P.(8)
 = 14.0
N.P.(7)

Notación:
: Limitación de esbeltez
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(2)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(3)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(4)
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(5)
No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(6)
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO
Nt

Nc

MY

MZ

VZ

VY

MYVZ

M Z VY

NMYMZ NMYMZVYVZ Mt

MtVZ

MtVY

Estado

N12/N11  = 22.0

NEd = 0.00 MEd = 0.00 MEd = 0.00 VEd = 0.00 VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5)
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)
N.P.(3)
N.P.(3)

N.P.(6)

MEd = 0.00
CUMPLE
N.P.(8) N.P.(8)
 = 22.0
N.P.(7)

N17/N16  = 52.8

NEd = 0.00 MEd = 0.00 MEd = 0.00 VEd = 0.00 VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5)
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)
N.P.(3)
N.P.(3)

N.P.(6)

MEd = 0.00
CUMPLE
N.P.(8) N.P.(8)
 = 52.8
N.P.(7)

N22/N21  = 68.6

NEd = 0.00 MEd = 0.00 MEd = 0.00 VEd = 0.00 VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5)
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)
N.P.(3)
N.P.(3)

N.P.(6)

CUMPLE
MEd = 0.00
N.P.(8) N.P.(8)
 = 68.6
N.P.(7)

N27/N26  = 77.5

NEd = 0.00 MEd = 0.00 MEd = 0.00 VEd = 0.00 VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5)
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)
N.P.(3)
N.P.(3)

N.P.(6)

MEd = 0.00
CUMPLE
N.P.(8) N.P.(8)
 = 77.5
N.P.(7)

N32/N31  = 80.9

NEd = 0.00 MEd = 0.00 MEd = 0.00 VEd = 0.00 VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5)
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)
N.P.(3)
N.P.(3)

N.P.(6)

MEd = 0.00
CUMPLE
N.P.(8) N.P.(8)
 = 80.9
N.P.(7)

N37/N36  = 81.9

NEd = 0.00 MEd = 0.00 MEd = 0.00 VEd = 0.00 VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5)
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)
N.P.(3)
N.P.(3)

N.P.(6)

MEd = 0.00
CUMPLE
N.P.(8) N.P.(8)
 = 81.9
N.P.(7)

N42/N41  = 82.6

NEd = 0.00 MEd = 0.00 MEd = 0.00 VEd = 0.00 VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5)
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)
N.P.(3)
N.P.(3)

N.P.(6)

MEd = 0.00
CUMPLE
N.P.(8) N.P.(8)
 = 82.6
N.P.(7)

N47/N46  = 81.6

NEd = 0.00 MEd = 0.00 MEd = 0.00 VEd = 0.00 VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5)
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)
N.P.(3)
N.P.(3)

N.P.(6)

CUMPLE
MEd = 0.00
N.P.(8) N.P.(8)
 = 81.6
N.P.(7)

N52/N51  = 81.1

NEd = 0.00 MEd = 0.00 MEd = 0.00 VEd = 0.00 VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5)
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)
N.P.(3)
N.P.(3)

N.P.(6)

MEd = 0.00
CUMPLE
N.P.(8) N.P.(8)
 = 81.1
N.P.(7)

N57/N56  = 77.5

NEd = 0.00 MEd = 0.00 MEd = 0.00 VEd = 0.00 VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5)
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)
N.P.(3)
N.P.(3)

N.P.(6)

MEd = 0.00
CUMPLE
N.P.(8) N.P.(8)
 = 77.5
N.P.(7)

N62/N61  = 68.5

NEd = 0.00 MEd = 0.00 MEd = 0.00 VEd = 0.00 VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5)
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)
N.P.(3)
N.P.(3)

N.P.(6)

MEd = 0.00
CUMPLE
N.P.(8) N.P.(8)
 = 68.5
N.P.(7)

N67/N66  = 51.9

NEd = 0.00 MEd = 0.00 MEd = 0.00 VEd = 0.00 VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5)
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)
N.P.(3)
N.P.(3)

N.P.(6)

MEd = 0.00
CUMPLE
N.P.(8) N.P.(8)
 = 51.9
N.P.(7)

N72/N71  = 22.0

NEd = 0.00 MEd = 0.00 MEd = 0.00 VEd = 0.00 VEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5)
N.P.(1)
N.P.(2)
N.P.(2)
N.P.(3)
N.P.(3)

N.P.(6)

CUMPLE
MEd = 0.00
N.P.(8) N.P.(8)
 = 22.0
N.P.(7)

Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO
Nt

Nc

MY

MZ

VZ

VY

MYVZ

M Z VY

NMYMZ NMYMZVYVZ Mt

MtVZ

MtVY

Notación:
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(2)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(3)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(4)
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(5)
No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(6)
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Estado
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1.- GEOMETRÍA
1.1.- Barras
1.1.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados
Material
Tipo

Designación

Madera

GL24h

E
(MPa)



G
·t

(MPa) (m/m°C) (kN/m³)

11600.00 - 720.00 0.000005

4.51

Notación:
E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico

1.1.2.- Descripción
Descripción
Material
Tipo
Madera

Barra
Designación (Ni/Nf)
GL24h

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)

Longitud
xy
(m)

xz

LbSup. LbInf.
(m) (m)

N5/N4

N5/N4 200x140 (Cabios/Viguetas)

1.651

1.00 1.00

-

-

N7/N6

N7/N6 200x140 (Cabios/Viguetas)

1.651

1.00 1.00

-

-

N9/N8

N9/N8 200x140 (Cabios/Viguetas)

0.644

1.00 1.00

-

-

N11/N10 N11/N10 200x140 (Cabios/Viguetas)

1.651

1.00 1.00

-

-

N13/N12 N13/N12 200x140 (Cabios/Viguetas)

1.651

1.00 1.00

-

-

N15/N14 N15/N14 200x140 (Cabios/Viguetas)

1.651

1.00 1.00

-

-

N17/N16 N17/N16 200x140 (Cabios/Viguetas)

1.651

1.00 1.00

-

-

N19/N18 N19/N18 200x140 (Cabios/Viguetas)

1.651

1.00 1.00

-

-

N21/N20 N21/N20 200x140 (Cabios/Viguetas)

1.651

1.00 1.00

-

-

N23/N22 N23/N22 200x140 (Cabios/Viguetas)

1.651

1.00 1.00

-

-

N25/N24 N25/N24 200x140 (Cabios/Viguetas)

1.651

1.00 1.00

-

-

N27/N26 N27/N26 260x180 (Cabios/Viguetas)

1.651

1.00 1.00

-

-

N29/N28 N29/N28 260x180 (Cabios/Viguetas)

3.965

1.00 1.00

-

-

N31/N30 N31/N30 260x180 (Cabios/Viguetas)

3.965

1.00 1.00

-

-

N33/N32 N33/N32 260x180 (Cabios/Viguetas)

3.965

1.00 1.00

-

-

N35/N34 N35/N34 260x180 (Cabios/Viguetas)

3.965

1.00 1.00

-

-

N37/N36 N37/N36 260x180 (Cabios/Viguetas)

3.965

1.00 1.00

-

-

N39/N38 N39/N38 260x180 (Cabios/Viguetas)

3.965

1.00 1.00

-

-

N43/N38 N43/N38 260x180 (Cabios/Viguetas)

3.965

1.00 1.00

-

-

N44/N36 N44/N36 260x180 (Cabios/Viguetas)

3.965

1.00 1.00

-

-

N45/N34 N45/N34 260x180 (Cabios/Viguetas)

3.965

1.00 1.00

-

-

N46/N32 N46/N32 260x180 (Cabios/Viguetas)

3.965

1.00 1.00

-

-

N47/N30 N47/N30 260x180 (Cabios/Viguetas)

3.965

1.00 1.00

-

-

N48/N28 N48/N28 260x180 (Cabios/Viguetas)

3.965

1.00 1.00

-

-

N2/N8

N2/N6 240x160 (Cabios/Viguetas)

0.877

1.00 1.00

-

-

N8/N6

N2/N6 240x160 (Cabios/Viguetas)

1.373

1.00 1.00

-

-

N49/N6 N49/N6 200x140 (Cabios/Viguetas)

1.650

1.00 1.00

-

-
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Descripción
Material
Tipo

Barra
Designación (Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)

N50/N8 N50/N8 200x140 (Cabios/Viguetas)

Longitud
xy
(m)

xz

LbSup. LbInf.
(m) (m)

0.643

1.00 1.00

-

-

N51/N40 N51/N40 S-200x200 (Maciza)

3.900

1.00 1.00

-

-

N28/N30 N28/N40 GL-400x240 (Laminada b240)

0.933

1.00 1.00

-

-

N30/N32 N28/N40 GL-400x240 (Laminada b240)

0.933

1.00 1.00

-

-

N32/N34 N28/N40 GL-400x240 (Laminada b240)

0.933

1.00 1.00

-

-

N34/N36 N28/N40 GL-400x240 (Laminada b240)

0.933

1.00 1.00

-

-

N36/N38 N28/N40 GL-400x240 (Laminada b240)

0.933

1.00 1.00

-

-

N38/N40 N28/N40 GL-400x240 (Laminada b240)

0.933

1.00 1.00

-

-

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

1.1.3.- Características mecánicas
Tipos de pieza
Ref.

Piezas

1

N5/N4, N7/N6, N9/N8, N11/N10, N13/N12, N15/N14, N17/N16, N19/N18, N21/N20, N23/N22,
N25/N24, N49/N6 y N50/N8

2

N27/N26, N29/N28, N31/N30, N33/N32, N35/N34, N37/N36, N39/N38, N43/N38, N44/N36, N45/N34,
N46/N32, N47/N30 y N48/N28

3

N2/N6

4

N51/N40

5

N28/N40
Características mecánicas
Material

Tipo

Designación

Madera

GL24h

Ref.

Descripción

A
Avy
Avz
(cm²) (cm²) (cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)

1

200x140, (Cabios/Viguetas)

280.00 233.33 233.33 9333.33

2

260x180, (Cabios/Viguetas)

468.00 390.00 390.00 26364.00 12636.00 28877.47

4573.33 10364.48

3

240x160, (Cabios/Viguetas)

384.00 320.00 320.00 18432.00 8192.00 19267.58

4

S-200x200, (Maciza)

400.00 333.33 333.33 13333.33 13333.33 22400.00

5

GL-400x240, (Laminada b240) 960.00 800.00 800.00 128000.00 46080.00 114462.72

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.- CARGAS
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2.1.- Barras
Referencias:
'P1', 'P2':
 Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no

se utiliza.

 Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el

valor de la carga en el punto donde termina (L2).

 Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
 Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores

o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de temperatura sobre la
sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.
'L1', 'L2':
 Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición

donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.

 Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra

y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.
Unidades:





Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras
Valores
Barra

Hipótesis

Tipo

Posición

Dirección

P1

P2

L1
(m)

L2
(m)

N5/N4 Peso propio Uniforme

0.126

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N5/N4 Peso propio Uniforme

0.187

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N5/N4 CM 1

Uniforme

1.867

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N5/N4 Q 1

Uniforme

0.933

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N5/N4 V 1

Uniforme

0.467

-

-

-

Globales -0.000 -0.376 -0.927

N5/N4 N 1

Uniforme

1.540

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N7/N6 Peso propio Uniforme

0.126

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N7/N6 Peso propio Faja

0.187

-

N7/N6 Peso propio Trapezoidal

0.187 0.093 0.644 1.651 Globales 0.000 0.000 -1.000

N7/N6 CM 1

Faja

1.867

N7/N6 CM 1

Trapezoidal

1.867 0.933 0.644 1.651 Globales 0.000 0.000 -1.000

N7/N6 Q 1

Faja

0.933

N7/N6 Q 1

Trapezoidal

0.933 0.467 0.644 1.651 Globales 0.000 0.000 -1.000

N7/N6 V 1

Faja

0.467

N7/N6 V 1

Trapezoidal

0.467 0.233 0.644 1.651 Globales -0.000 -0.376 -0.927

N7/N6 N 1

Faja

1.540

N7/N6 N 1

Trapezoidal

1.540 0.770 0.644 1.651 Globales 0.000 0.000 -1.000

-

Ejes

X

Y

Z

0.000 0.644 Globales 0.000 0.000 -1.000
0.000 0.644 Globales 0.000 0.000 -1.000
0.000 0.644 Globales 0.000 0.000 -1.000
0.000 0.644 Globales -0.000 -0.376 -0.927
0.000 0.644 Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras
Valores
Barra

Hipótesis

Tipo

Posición

Dirección

P1

P2

L1
(m)

L2
(m)

N9/N8 Peso propio Uniforme

0.126

-

-

-

N9/N8 Peso propio Trapezoidal

0.153 0.093 0.000 0.644 Globales 0.000 0.000 -1.000

N9/N8 CM 1

Trapezoidal

1.530 0.933 0.000 0.644 Globales 0.000 0.000 -1.000

N9/N8 Q 1

Trapezoidal

0.765 0.467 0.000 0.644 Globales 0.000 0.000 -1.000

N9/N8 V 1

Trapezoidal

0.382 0.233 0.000 0.644 Globales -0.000 -0.376 -0.927

N9/N8 N 1

Trapezoidal

1.262 0.770 0.000 0.644 Globales 0.000 0.000 -1.000

Ejes

X

Y

Z

Globales 0.000 0.000 -1.000

N11/N10 Peso propio Uniforme

0.126

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N11/N10 Peso propio Uniforme

0.187

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N11/N10 CM 1

Uniforme

1.867

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N11/N10 Q 1

Uniforme

0.933

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N11/N10 V 1

Uniforme

0.467

-

-

-

Globales -0.000 -0.376 -0.927

N11/N10 N 1

Uniforme

1.540

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N13/N12 Peso propio Uniforme

0.126

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N13/N12 Peso propio Uniforme

0.187

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N13/N12 CM 1

Uniforme

1.867

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N13/N12 Q 1

Uniforme

0.933

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N13/N12 V 1

Uniforme

0.467

-

-

-

Globales -0.000 -0.376 -0.927

N13/N12 N 1

Uniforme

1.540

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N15/N14 Peso propio Uniforme

0.126

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N15/N14 Peso propio Uniforme

0.187

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N15/N14 CM 1

Uniforme

1.867

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N15/N14 Q 1

Uniforme

0.933

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N15/N14 V 1

Uniforme

0.467

-

-

-

Globales -0.000 -0.376 -0.927

N15/N14 N 1

Uniforme

1.540

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N17/N16 Peso propio Uniforme

0.126

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N17/N16 Peso propio Uniforme

0.187

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N17/N16 CM 1

Uniforme

1.867

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N17/N16 Q 1

Uniforme

0.933

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N17/N16 V 1

Uniforme

0.467

-

-

-

Globales -0.000 -0.376 -0.927

N17/N16 N 1

Uniforme

1.540

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N19/N18 Peso propio Uniforme

0.126

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N19/N18 Peso propio Uniforme

0.187

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N19/N18 CM 1

Uniforme

1.867

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N19/N18 Q 1

Uniforme

0.933

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N19/N18 V 1

Uniforme

0.467

-

-

-

Globales -0.000 -0.376 -0.927

N19/N18 N 1

Uniforme

1.540

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N21/N20 Peso propio Uniforme

0.126

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N21/N20 Peso propio Uniforme

0.187

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N21/N20 CM 1

Uniforme

1.867

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N21/N20 Q 1

Uniforme

0.933

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N21/N20 V 1

Uniforme

0.467

-

-

-

Globales -0.000 -0.376 -0.927

N21/N20 N 1

Uniforme

1.540

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras
Valores
Barra

Hipótesis

Tipo

Posición

Dirección

P1

P2

L1
(m)

L2
(m)

N23/N22 Peso propio Uniforme

0.126

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N23/N22 Peso propio Uniforme

0.187

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N23/N22 CM 1

Uniforme

1.867

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N23/N22 Q 1

Uniforme

0.933

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N23/N22 V 1

Uniforme

0.467

-

-

-

Globales -0.000 -0.376 -0.927

N23/N22 N 1

Uniforme

1.540

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N25/N24 Peso propio Uniforme

0.126

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N25/N24 Peso propio Uniforme

0.187

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N25/N24 CM 1

Uniforme

1.867

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N25/N24 Q 1

Uniforme

0.933

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N25/N24 V 1

Uniforme

0.467

-

-

-

Globales -0.000 -0.376 -0.927

N25/N24 N 1

Ejes

X

Y

Z

Uniforme

1.540

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N27/N26 Peso propio Uniforme

0.211

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N27/N26 Peso propio Uniforme

0.187

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N27/N26 CM 1

Uniforme

1.867

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N27/N26 Q 1

Uniforme

0.933

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N27/N26 V 1

Uniforme

0.467

-

-

-

Globales -0.000 -0.376 -0.927

N27/N26 N 1

Uniforme

1.540

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N29/N28 Peso propio Uniforme

0.211

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N29/N28 Peso propio Uniforme

0.093

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N29/N28 Peso propio Faja

0.093

-

0.000 1.651 Globales 0.000 0.000 -1.000

N29/N28 CM 1

Faja

0.933

-

0.000 1.651 Globales 0.000 0.000 -1.000

N29/N28 CM 1

Uniforme

0.933

-

N29/N28 Q 1

Faja

0.467

-

N29/N28 Q 1

Uniforme

0.467

-

N29/N28 V 1

Uniforme

0.233

-

N29/N28 V 1

Faja

0.233

-

N29/N28 N 1

Uniforme

0.770

-

N29/N28 N 1

Faja

0.770

-

N31/N30 Peso propio Uniforme

0.211

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N31/N30 Peso propio Uniforme

0.187

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N31/N30 CM 1

Uniforme

1.867

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N31/N30 Q 1

Uniforme

0.933

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N31/N30 V 1

Uniforme

0.467

-

-

-

Globales -0.000 -0.376 -0.927

N31/N30 N 1

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

0.000 1.651 Globales 0.000 0.000 -1.000
-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

-

-

Globales -0.000 -0.376 -0.927

0.000 1.651 Globales -0.000 -0.376 -0.927
-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

0.000 1.651 Globales 0.000 0.000 -1.000

Uniforme

1.540

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N33/N32 Peso propio Uniforme

0.211

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N33/N32 Peso propio Uniforme

0.187

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N33/N32 CM 1

Uniforme

1.867

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N33/N32 Q 1

Uniforme

0.933

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N33/N32 V 1

Uniforme

0.467

-

-

-

Globales -0.000 -0.376 -0.927

N33/N32 N 1

Uniforme

1.540

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N35/N34 Peso propio Uniforme

0.211

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras
Valores
Barra

Hipótesis

Tipo

Posición

Dirección

P1

P2

L1
(m)

L2
(m)

N35/N34 Peso propio Uniforme

0.187

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N35/N34 CM 1

Uniforme

1.867

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N35/N34 Q 1

Uniforme

0.933

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N35/N34 V 1

Uniforme

0.467

-

-

-

Globales -0.000 -0.376 -0.927

N35/N34 N 1

Ejes

X

Y

Z

Uniforme

1.540

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N37/N36 Peso propio Uniforme

0.211

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N37/N36 Peso propio Uniforme

0.187

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N37/N36 CM 1

Uniforme

1.867

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N37/N36 Q 1

Uniforme

0.933

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N37/N36 V 1

Uniforme

0.467

-

-

-

Globales -0.000 -0.376 -0.927

N37/N36 N 1

Uniforme

1.540

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N39/N38 Peso propio Uniforme

0.211

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N39/N38 Peso propio Uniforme

0.187

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N39/N38 CM 1

Uniforme

1.867

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N39/N38 Q 1

Uniforme

0.933

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N39/N38 V 1

Uniforme

0.467

-

-

-

Globales -0.000 -0.376 -0.927

N39/N38 N 1

Uniforme

1.540

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N43/N38 Peso propio Uniforme

0.211

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N43/N38 Peso propio Uniforme

0.187

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N43/N38 CM 1

Uniforme

1.867

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N43/N38 Q 1

Uniforme

0.933

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N43/N38 V 2

Uniforme

0.467

-

-

-

Globales 0.000 0.376 -0.927

N43/N38 N 1

Uniforme

1.540

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N44/N36 Peso propio Uniforme

0.211

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N44/N36 Peso propio Uniforme

0.187

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N44/N36 CM 1

Uniforme

1.867

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N44/N36 Q 1

Uniforme

0.933

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N44/N36 V 2

Uniforme

0.467

-

-

-

Globales 0.000 0.376 -0.927

N44/N36 N 1

Uniforme

1.540

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N45/N34 Peso propio Uniforme

0.211

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N45/N34 Peso propio Uniforme

0.187

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N45/N34 CM 1

Uniforme

1.867

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N45/N34 Q 1

Uniforme

0.933

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N45/N34 V 2

Uniforme

0.467

-

-

-

Globales 0.000 0.376 -0.927

N45/N34 N 1

Uniforme

1.540

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N46/N32 Peso propio Uniforme

0.211

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N46/N32 Peso propio Uniforme

0.187

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N46/N32 CM 1

Uniforme

1.867

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N46/N32 Q 1

Uniforme

0.933

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N46/N32 V 2

Uniforme

0.467

-

-

-

Globales 0.000 0.376 -0.927

N46/N32 N 1

Uniforme

1.540

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N47/N30 Peso propio Uniforme

0.211

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras
Valores
Barra

Hipótesis

Tipo

Posición

Dirección

P1

P2

L1
(m)

L2
(m)

N47/N30 Peso propio Uniforme

0.187

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N47/N30 CM 1

Uniforme

1.867

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N47/N30 Q 1

Uniforme

0.933

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N47/N30 V 2

Uniforme

0.467

-

-

-

Globales 0.000 0.376 -0.927

N47/N30 N 1

Ejes

X

Y

Z

Uniforme

1.540

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N48/N28 Peso propio Uniforme

0.211

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N48/N28 Peso propio Uniforme

0.093

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N48/N28 CM 1

Uniforme

0.933

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N48/N28 Q 1

Uniforme

0.467

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N48/N28 V 2

Uniforme

0.233

-

-

-

Globales 0.000 0.376 -0.927

N48/N28 N 1

Uniforme

0.770

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N8 Peso propio Uniforme

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

0.173

-

N2/N8 Peso propio Triangular Izq. 0.044

-

0.000 0.877 Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N8 Peso propio Triangular Izq. 0.044

-

0.000 0.877 Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N8 CM 1

Triangular Izq. 0.437

-

0.000 0.877 Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N8 CM 1

Triangular Izq. 0.437

-

0.000 0.877 Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N8 Q 1

Triangular Izq. 0.219

-

0.000 0.877 Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N8 Q 1

Triangular Izq. 0.219

-

0.000 0.877 Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N8 V 1

Triangular Izq. 0.109

-

0.000 0.877 Globales -0.000 -0.376 -0.927

N2/N8 N 1

Triangular Izq. 0.361

-

0.000 0.877 Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N8 N 1

Triangular Izq. 0.361

-

0.000 0.877 Globales 0.000 0.000 -1.000

N8/N6 Peso propio Uniforme

0.173

-

N8/N6 Peso propio Triangular Izq. 0.068

-

0.000 1.373 Globales 0.000 0.000 -1.000

N8/N6 Peso propio Triangular Izq. 0.068

-

0.000 1.373 Globales 0.000 0.000 -1.000

N8/N6 CM 1

Triangular Izq. 0.685

-

0.000 1.373 Globales 0.000 0.000 -1.000

N8/N6 CM 1

Triangular Izq. 0.685

-

0.000 1.373 Globales 0.000 0.000 -1.000

N8/N6 Q 1

Triangular Izq. 0.342

-

0.000 1.373 Globales 0.000 0.000 -1.000

N8/N6 Q 1

Triangular Izq. 0.342

-

0.000 1.373 Globales 0.000 0.000 -1.000

N8/N6 V 1

Triangular Izq. 0.171

-

0.000 1.373 Globales -0.000 -0.376 -0.927

N8/N6 N 1

Triangular Izq. 0.565

-

0.000 1.373 Globales 0.000 0.000 -1.000

N8/N6 N 1

Triangular Izq. 0.565

-

0.000 1.373 Globales 0.000 0.000 -1.000

N49/N6 Peso propio Uniforme

0.126

-

N49/N6 Peso propio Faja

-

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

Globales 0.000 0.000 -1.000

0.093

-

0.000 0.643 Globales 0.000 0.000 -1.000

N49/N6 Peso propio Triangular Izq. 0.093

-

0.643 1.650 Globales 0.000 0.000 -1.000

N49/N6 CM 1

Faja

0.934

-

0.000 0.643 Globales 0.000 0.000 -1.000

N49/N6 CM 1

Triangular Izq. 0.934

-

0.643 1.650 Globales 0.000 0.000 -1.000

N49/N6 Q 1

Faja

0.467

-

0.000 0.643 Globales 0.000 0.000 -1.000

N49/N6 Q 1

Triangular Izq. 0.467

-

0.643 1.650 Globales 0.000 0.000 -1.000

N49/N6 N 1

Faja

0.770

-

0.000 0.643 Globales 0.000 0.000 -1.000

N49/N6 N 1

Triangular Izq. 0.770

-

0.643 1.650 Globales 0.000 0.000 -1.000

N50/N8 Peso propio Uniforme

0.126

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N50/N8 Peso propio Trapezoidal

0.153 0.093 0.000 0.643 Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras
Valores
Barra

Hipótesis

Tipo

P1

P2

Posición
L1
(m)

L2
(m)

Dirección
Ejes

X

Y

Z

N50/N8 CM 1

Trapezoidal

1.530 0.934 0.000 0.643 Globales 0.000 0.000 -1.000

N50/N8 Q 1

Trapezoidal

0.765 0.467 0.000 0.643 Globales 0.000 0.000 -1.000

N50/N8 N 1

Trapezoidal

1.262 0.770 0.000 0.643 Globales 0.000 0.000 -1.000

N51/N40 Peso propio Uniforme

0.181

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N28/N30 Peso propio Uniforme

0.433

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N30/N32 Peso propio Uniforme

0.433

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N32/N34 Peso propio Uniforme

0.433

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N34/N36 Peso propio Uniforme

0.433

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N36/N38 Peso propio Uniforme

0.433

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N38/N40 Peso propio Uniforme

0.433

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

3.- RESULTADOS
3.1.- Nudos
3.1.1.- Desplazamientos
Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.
3.1.1.1.- Envolventes
Envolvente de los desplazamientos en nudos
Combinación
Referencia

Tipo

Descripción

Desplazamientos en ejes globales
Dx
Dy
(mm) (mm)

Dz
Gx
Gy
Gz
(mm) (mRad) (mRad) (mRad)

N2

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.001 0.000

0.208

0.008

0.015

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000
N4

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

0.441

0.015

0.033

0.000

-0.784 -0.013 0.002

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

-0.332 -0.007 0.005

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.001

0.000

0.306

-0.012 0.003

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.003

0.000

0.720

-0.006 0.006

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

-0.504 -0.205 -0.025

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

-0.217 -0.098 -0.006

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.002

0.000

0.275

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.005

0.000

0.631

0.004 -0.007

N8

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.012 -0.097 -0.297

0.158

-0.025 0.015

Valor máximo de la envolvente 0.025 -0.045 -0.139

0.331

-0.012 0.032

N9

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.009

0.000

0.239

-0.002 0.007

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.020

0.000

0.521

-0.001 0.015

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

-0.794

0.037 -0.009

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

-0.334

0.072 -0.004

N11

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.011 0.000

0.307

0.025 -0.064

0.735

0.049 -0.034

N12

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000

-1.026

0.170 -0.147

N5
N6
N7

N10

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.005 0.000
0.000

0.002 -0.015
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Envolvente de los desplazamientos en nudos
Combinación
Referencia

Tipo

Descripción

Desplazamientos en ejes globales
Dx
Dy
(mm) (mm)

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000
N13
N14
N15

Dz
Gx
Gy
Gz
(mm) (mRad) (mRad) (mRad)
0.000

-0.454

0.326 -0.077

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.111 -0.278

0.281

0.180 -0.105

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.057 -0.145

0.691

0.343 -0.055

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

-1.123 -0.137 0.031

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

-0.504 -0.072 0.059

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.148 -0.393

0.272

-0.141 0.026

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.077 -0.205

0.676

-0.074 0.050

N16

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

-0.877 -0.334 0.079

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

-0.375 -0.175 0.152

N17

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.046 -0.093

0.299

-0.353 0.056

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.024 -0.049

0.730

-0.185 0.107

N18

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

-0.802

0.011

0.000

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

-0.336

0.021

0.000

N19

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.005 0.000

0.314

0.006 -0.024

0.760

0.012 -0.012

N20

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

-0.963

0.184 -0.161

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

-0.420

0.351 -0.085

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.078 -0.183

0.306

0.195 -0.108

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.040 -0.095

0.747

0.372 -0.057

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.002 0.000

N21
N22

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

-1.161 -0.001 -0.002

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

-0.523

0.000 -0.001

N23

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.148 -0.399

0.310

0.001

0.002

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.077 -0.209

0.759

0.002

0.006

N24

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

-1.028 -0.336 0.088

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

-0.451 -0.176 0.167

N25

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.079 -0.186

0.379

-0.371 0.042

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.041 -0.097

0.900

-0.194 0.081

N26

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

-0.619

0.040

0.004

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

-0.270

0.087

0.015

N27

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.083 0.000

0.510

0.016 -0.131

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.038 0.000

1.172

0.029 -0.056

N28

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

-

-

-

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

-

-

-

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.203

0.000

1.352

-0.026 1.060

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.446

0.000

3.067

-0.013 2.331

N29
N30

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.001 0.885 -6.225

N31

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 1.978

0.000

2.198

-0.050 2.149

Valor máximo de la envolvente 0.000 4.345

0.000

4.979

-0.023 4.718

Valor máximo de la envolvente 0.000 1.958 -2.849

N32

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.003 1.833 -10.775
Valor máximo de la envolvente -0.001 4.033 -4.917

N33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 3.789

0.000

2.751

-0.031 1.459

Valor máximo de la envolvente 0.000 8.322

0.000

6.238

-0.014 3.212
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Envolvente de los desplazamientos en nudos
Combinación
Referencia

Tipo

Descripción

Desplazamientos en ejes globales
Dx
Dy
(mm) (mm)

Dz
Gx
Gy
Gz
(mm) (mRad) (mRad) (mRad)

N34

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.005 2.287 -12.656

N35

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 4.592

Valor máximo de la envolvente -0.002 5.034 -5.757

N36

N38

-

-

-

-

-

0.000

2.999

-0.005 0.176

Valor máximo de la envolvente 0.000 10.103 0.000

6.885

-0.002 0.419

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.008 2.055 -11.372
Valor máximo de la envolvente -0.004 4.544 -5.148

N37

-

-

-

-

-

-

-

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 4.118

0.000

2.959

0.012 -2.444

Valor máximo de la envolvente 0.000 9.102

0.000

7.044

0.027 -1.133

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.010 1.266 -7.093

-

-

-

Valor máximo de la envolvente -0.005 2.830 -3.177

-

-

-

N39

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 2.534

0.000

2.733

0.014 -4.541

Valor máximo de la envolvente 0.000 5.661

0.000

7.127

0.029 -2.082

N40

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.011 0.187 -0.779

-

-

-

Valor máximo de la envolvente -0.005 0.471 -0.287

-

-

-

N41

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.358

0.000

2.580

0.050 -5.019

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.903

0.000

8.146

0.116 -2.294

N42

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

-8.179 -0.008 0.000

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

-2.582 -0.007 0.001

N43

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

-7.181

0.004 -0.002

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

-2.735

0.008 -0.001

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

-7.121 -0.026 0.004

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

-2.963 -0.013 0.010

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

-6.982

0.054 -0.046

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

-3.010

0.110 -0.019

N44
N45
N46

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.112 -0.262 -6.363 -0.852 0.114

N47

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.218 -0.826 -5.234 -0.017 -0.112

N48

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.015 -0.233 -3.808

0.495 -0.119

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.002 -0.114 -1.683

1.017 -0.017

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.019 0.000 -0.114 -0.270

0.080 -0.068

Valor máximo de la envolvente 0.037 0.000 -0.057 -0.133

0.173 -0.035

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.045 -0.126 -2.778 -0.411 0.297
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.075 -0.399 -2.294 -0.008 -0.054

N49
N50

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.001 -0.001 -0.227

N51

Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

-0.121 -0.003 0.000

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000

0.000

-0.048 -0.001 0.000

Valor máximo de la envolvente 0.002 0.000 -0.110

0.084

0.061

0.001

0.172

0.141

0.005

3.1.2.- Reacciones
Referencias:
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).
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3.1.2.1.- Envolventes
Envolventes de las reacciones en nudos
Combinación
Referencia
N2

N4

Tipo

Reacciones en ejes globales
Descripción

Rx
(kN)

Ry
(kN)

1.511

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente -0.086 0.000

3.997

0.00

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.178 0.000

1.511

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente -0.088 0.000

2.739

0.00

0.00

0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.001 -0.743

1.865

0.00

0.00

0.00

0.083

5.964

0.00

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.001 -0.504

1.865

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.058

N6

4.235

0.00

0.00

0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000

0.000

2.130

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 0.001

0.000

5.824

0.00

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000

0.000

2.130

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 0.001

0.000

4.072

0.00

0.00

0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.623 -0.746

3.267

0.00

0.00

0.00

0.235

9.916

0.00

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.623 -0.514

3.267

0.00

0.00

0.00

0.051

6.951

0.00

0.00

0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.160 0.000

2.490

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente -0.053 0.000

6.625

0.00

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.112 0.000

2.490

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente -0.053 0.000

4.625

0.00

0.00

0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.263 0.000

2.265

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente -0.089 0.000

5.787

0.00

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.182 0.000

2.265

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente -0.089 0.000

3.972

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 1.819
Valor máximo de la envolvente 1.263
N7

N9

N10

N11

N12

N14

N16

Mx
My
Mz
(kN·m) (kN·m) (kN·m)

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.259 0.000

Valor máximo de la envolvente 0.000

N5

Rz
(kN)

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.012

0.866

1.399

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 0.033

2.651

4.709

0.00

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.012

0.866

1.399

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 0.023

1.949

3.359

0.00

0.00

0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.033 0.000 -30.153

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente -0.012 0.000 -11.145

0.00

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.023 0.000 -21.054

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente -0.012 0.000 -11.145

0.00

0.00

0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.026 -0.573

1.919

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente -0.009 0.188

6.144

0.00

0.00

0.00
0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.018 -0.389

1.919

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente -0.009 0.035

4.364

0.00

0.00

0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.002 -2.633

2.278

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 0.005 -0.808

7.126

0.00

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.002 -1.789

2.278

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 0.004 -0.888

5.051

0.00

0.00

0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.010

0.659

1.510

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 0.027

2.070

5.036

0.00

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.010

0.659

1.510

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 0.019

1.542

3.590

0.00

0.00

0.00
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Combinación
Referencia
N18

N19

Reacciones en ejes globales
Ry
(kN)

Rz
(kN)

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.005

0.338

1.620

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 0.014

1.276

5.328

0.00

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.005

0.338

1.620

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 0.010

0.947

3.793

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tipo

Descripción

Rx
(kN)

Mx
My
Mz
(kN·m) (kN·m) (kN·m)

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.014 0.000 -21.131
Valor máximo de la envolvente -0.005 0.000

-7.822

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.010 0.000 -14.749
N20

N22

N24

N26

N27

N28

N29

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente -0.005 0.000

-7.829

0.00

0.00

0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.032 0.272

1.711

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente -0.012 1.101

5.593

0.00

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.022 0.272

1.711

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente -0.012 0.799

3.980

0.00

0.00

0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.005 -3.316

2.422

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente -0.002 -1.065

7.549

0.00

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.003 -2.266

2.422

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente -0.002 -1.136

5.347

0.00

0.00

0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.019

0.300

1.789

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 0.052

1.125

5.840

0.00

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.019

0.300

1.789

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 0.036

0.821

4.157

0.00

0.00

0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.070 11.183 -4.497

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 0.236 34.577 -0.903

0.00

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.070 11.183 -3.272

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 0.169 24.370 -1.088

0.00

0.00

0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.236 0.000

-0.447

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente -0.070 0.000

3.920

0.00

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.169 0.000

0.146

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente -0.070 0.000

2.785

0.00

0.00

0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.158 -56.025 31.413

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 0.454 -17.296 95.944

0.00

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.158 -39.788 31.413

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 0.314 -17.428 67.403

0.00

0.00

0.00

0.000 -14.893

0.00

0.00

0.00

0.000

0.00

0.00

0.00

0.000 -10.812

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 0.595

0.000

-3.611

0.00

0.00

0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.549

0.000

8.540

0.00

0.00

0.00
0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.271
Valor máximo de la envolvente 0.844
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.271

N31

N33

N35

-3.294

Valor máximo de la envolvente 1.709

0.000

25.554

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.549

0.000

8.540

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 1.206

0.000

17.980

0.00

0.00

0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.373

0.000

6.854

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 1.164

0.000

20.336

0.00

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.373

0.000

6.854

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 0.821

0.000

14.340

0.00

0.00

0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.045

0.000

6.318

0.00

0.00

0.00
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Combinación
Referencia

N37

Tipo

Reacciones en ejes globales
Rx
(kN)

Descripción

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Valor máximo de la envolvente 0.150

0.000

18.640

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.045

0.000

6.318

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 0.107

0.000

13.143

0.00

0.00

0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.887 0.000
Valor máximo de la envolvente -0.289 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.624 0.000
Valor máximo de la envolvente -0.289 0.000

N39

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -1.649 0.000
Valor máximo de la envolvente -0.533 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.162 0.000
Valor máximo de la envolvente -0.533 0.000

N41

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -1.809 0.000
Valor máximo de la envolvente -0.583 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.275 0.000
Valor máximo de la envolvente -0.583 0.000

N42

Mx
My
Mz
(kN·m) (kN·m) (kN·m)

6.284

0.00

0.00

0.00

18.439

0.00

0.00

0.00

6.284

0.00

0.00

0.00

12.976

0.00

0.00

0.00

5.485

0.00

0.00

0.00

15.486

0.00

0.00

0.00

5.485

0.00

0.00

0.00

10.840

0.00

0.00

0.00

4.778

0.00

0.00

0.00

31.221

0.00

0.00

0.00

4.861

0.00

0.00

0.00

21.836

0.00

0.00

0.00
0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.001 -26.200 2.657
Valor máximo de la envolvente 0.000 -8.243 24.738
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -18.627 2.696
Valor máximo de la envolvente 0.000 -8.250 16.739

N43

N44

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.733

6.223

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 0.003

8.266

17.632

0.00

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.001

1.981

6.223

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 0.002

6.050

12.281

0.00

0.00

0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.007 3.469
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.005 3.666
Valor máximo de la envolvente -0.002 9.335

N51

0.00
0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.001

8.076

Valor máximo de la envolvente -0.002 12.989 23.620

N45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.076

0.00

0.00

0.00

16.556

0.00

0.00

0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.011

1.715

-3.117

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 0.033

5.366

-0.783

0.00

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.011

1.743

-2.250

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 0.023

3.814

-0.883

0.00

0.00

0.00

Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000

0.000

34.483

0.00

0.00

0.00

0.000 126.919

0.00

0.00

0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000

0.000

34.483

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 0.000

0.000

93.014

0.00

0.00

0.00

Valor máximo de la envolvente 0.000

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado
límite de equilibrio en la cimentación.

3.2.- Barras
3.2.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - TEMPERATURA AMBIENTE
Nt,0,d

Nc,0,d

My,d

Mz,d

Vy,d

Vz,d

Mx,d

My,dMz,d

Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

Estado
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - TEMPERATURA AMBIENTE
Nt,0,d

Nc,0,d

My,d

N5/N4

x: 1.651 m
 = 0.8

x: 0 m
 = 0.3

x: 0.825 m
 = 11.2

N7/N6

x: 1.651 m
 = 0.8

x: 0 m
 = 0.2

N9/N8

N.P.(6)

N11/N10

Mz,d

Vy,d

Vz,d

Mx,d

x: 0 m
 = 21.7

N.P.(3)

x: 0.825 m x: 1.651 m
 = 0.6
 = 9.1
 = 1.3

x: 0 m
 = 18.8

x: 0 m
 = 0.7

x: 0.644 m
 = 3.5

N.P.(1)

 = 1.1

N.P.(6)

x: 0 m
 = 1.0

x: 0.825 m
 = 11.3

N.P.(1)

N13/N12

x: 1.651 m
 = 0.7

x: 0 m
 = 0.3

x: 0.825 m
 = 12.2

N15/N14

x: 1.651 m
 = 1.4

N.P.(8)

N17/N16

x: 1.651 m
 = 0.1

N19/N18

My,dMz,d

Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

Estado

x: 0.825 m
 = 11.4

x: 0.413 m
 = 8.0

N.P.(5)

CUMPLE
 = 21.7

 = 0.6

x: 0.825 m x: 0.825 m
 = 9.3
 = 9.7

x: 0.206 m
 = 4.6

x: 0 m
 = 19.4

CUMPLE
 = 19.4

x: 0 m
 = 10.4

 = 0.1

x: 0.644 m
 = 3.9

N.P.(7)

x: 0.644 m
 = 3.9

x: 0 m
 = 10.4

CUMPLE
 = 10.4

 = 0.1

x: 0 m
 = 21.6

N.P.(3)

x: 0.825 m
 = 11.5

N.P.(7)

x: 0.825 m
 = 12.0

N.P.(5)

CUMPLE
 = 21.6

N.P.(1)

 = 0.1

x: 1.651 m
 = 21.4

N.P.(3)

x: 0.825 m x: 0.825 m
 = 12.4
 = 12.5

x: 0.619 m
 = 10.9

N.P.(5)

CUMPLE
 = 21.4

x: 0.825 m
 = 12.6

N.P.(1)

 < 0.1

x: 1.651 m
 = 21.7

N.P.(3)

x: 0.619 m x: 0.825 m
 = 12.1
 = 13.4

N.P.(9)

N.P.(5)

CUMPLE
 = 21.7

x: 0 m
 = 0.9

x: 0.825 m
 = 11.7

N.P.(1)

 = 0.1

x: 0 m
 = 21.3

N.P.(3)

x: 0.825 m
 = 11.8

x: 0.825 m
 = 12.2

N.P.(5)

CUMPLE
 = 21.3

x: 1.651 m
 = 0.3

x: 0 m
 = 0.7

x: 0.825 m
 = 11.5

N.P.(1)

 = 0.1

x: 0 m
 = 21.5

N.P.(3)

x: 0.825 m x: 1.238 m
 = 11.5
 = 8.8

x: 0.825 m
 = 11.7

N.P.(5)

CUMPLE
 = 21.5

N21/N20

x: 1.651 m
 = 0.4

x: 0 m
 = 0.6

x: 0.825 m
 = 12.2

N.P.(1)

 = 0.1

x: 1.651 m
 = 21.3

N.P.(3)

x: 0.825 m x: 1.238 m
 = 12.3
 = 9.2

x: 0.825 m
 = 12.5

N.P.(5)

CUMPLE
 = 21.3

N23/N22

x: 1.651 m
 = 1.6

N.P.(8)

x: 0.825 m
 = 13.3

N.P.(1)

 < 0.1

x: 1.651 m
 = 22.3

N.P.(3)

x: 0.619 m x: 0.825 m
 = 12.9
 = 14.2

N.P.(9)

N.P.(5)

CUMPLE
 = 22.3

N25/N24

x: 1.651 m
 = 0.4

x: 0 m
 = 0.6

x: 0.825 m
 = 13.3

N.P.(1)

 = 0.2

x: 1.651 m
 = 22.3

N.P.(3)

x: 0.825 m x: 1.238 m
 = 13.5
 = 9.8

x: 0.825 m
 = 13.7

N.P.(5)

CUMPLE
 = 22.3

N27/N26

N.P.(6)

x: 0 m
 = 4.7

x: 0.206 m
 = 16.0

x: 0 m
 = 1.4

 = 0.6

x: 1.651 m
 = 21.6

N.P.(3)

x: 0.206 m
 = 16.8

x: 0.206 m
 = 21.3

N.P.(5)

CUMPLE
 = 21.6

N29/N28

x: 3.965 m
 = 13.3

N.P.(8)

x: 1.586 m
 = 23.2

x: 0 m
 = 12.1

 = 2.0

x: 0 m
 = 25.8

N.P.(3)

x: 1.586 m x: 1.586 m
 = 28.2
 = 41.0

N.P.(9)

N.P.(5)

CUMPLE
 = 41.0

N31/N30

N.P.(6)

x: 0 m
 = 6.1

x: 1.983 m
 = 29.6

x: 0 m
 = 24.5

 = 4.1

x: 0 m
 = 32.4

N.P.(3)

x: 1.735 m
 = 38.3

N.P.(7)

x: 1.735 m
 = 41.8

N.P.(5)

CUMPLE
 = 41.8

N33/N32

N.P.(6)

x: 0 m
 = 4.0

x: 1.983 m
 = 29.6

x: 0 m
 = 16.7

 = 2.8

x: 0 m
 = 32.3

N.P.(3)

x: 1.983 m
 = 35.5

N.P.(7)

x: 1.983 m
 = 37.4

N.P.(5)

CUMPLE
 = 37.4

N35/N34

N.P.(6)

x: 0 m
 = 3.3

x: 1.983 m
 = 30.2

x: 0 m
 = 2.2

 = 0.4

x: 0 m
 = 32.1

N.P.(3)

x: 1.983 m
 = 30.9

N.P.(7)

x: 1.983 m
 = 32.4

N.P.(5)

CUMPLE
 = 32.4

N37/N36

N.P.(6)

x: 0 m
 = 3.0

x: 1.983 m
 = 32.1

x: 0 m
 = 12.7

 = 2.1

x: 0 m
 = 31.2

N.P.(3)

x: 1.983 m
 = 36.6

N.P.(7)

x: 1.735 m
 = 37.9

N.P.(5)

CUMPLE
 = 37.9

N39/N38

N.P.(6)

x: 0 m
 = 2.7

x: 1.735 m
 = 37.0

x: 0 m
 = 23.7

 = 3.9

x: 3.965 m
 = 32.9

N.P.(3)

x: 1.487 m
 = 46.4

N.P.(7)

x: 1.487 m
 = 47.6

N.P.(5)

CUMPLE
 = 47.6

N43/N38

N.P.(6)

x: 0 m
 = 2.8

x: 1.735 m
 = 37.0

N.P.(1)

N.P.(2)

x: 3.965 m
 = 32.9

N.P.(3)

x: 1.735 m
 = 37.0

N.P.(7)

x: 1.735 m
 = 38.3

N.P.(5)

CUMPLE
 = 38.3

N44/N36

N.P.(6)

x: 0 m
 = 3.6

x: 1.983 m
 = 32.2

N.P.(1)

 < 0.1

x: 0 m
 = 31.1

N.P.(3)

x: 1.983 m
 = 32.2

N.P.(7)

x: 1.983 m
 = 33.9

N.P.(5)

CUMPLE
 = 33.9

N45/N34

N.P.(6)

x: 0 m
 = 4.7

x: 1.983 m
 = 30.3

x: 0 m
 = 0.5

 = 0.1

x: 0 m
 = 32.0

N.P.(3)

x: 1.983 m
 = 30.4

N.P.(7)

x: 1.983 m
 = 32.9

N.P.(5)

CUMPLE
 = 32.9

N46/N32

N.P.(6)

x: 0 m
 = 5.9

x: 1.983 m
 = 30.2

x: 0 m
 = 3.2

 = 0.5

x: 0 m
 = 32.1

N.P.(3)

x: 1.983 m
 = 31.3

N.P.(7)

x: 1.983 m
 = 34.6

N.P.(5)

CUMPLE
 = 34.6

N47/N30

N.P.(6)

x: 0 m
 = 2.8

x: 1.983 m
 = 31.3

x: 0 m
 = 0.6

 = 0.1

x: 0 m
 = 31.5

N.P.(3)

x: 1.983 m
 = 31.5

N.P.(7)

x: 1.983 m
 = 32.6

N.P.(5)

CUMPLE
 = 32.6

N48/N28

x: 3.965 m
 = 3.4

N.P.(8)

x: 1.487 m
 = 24.5

x: 0 m
 = 2.6

 = 0.4

x: 3.965 m
 = 19.4

N.P.(3)

x: 1.487 m x: 1.487 m
 = 25.7
 = 28.6

N.P.(9)

N.P.(5)

CUMPLE
 = 28.6

N2/N8

x: 0.877 m
 = 0.1

N.P.(8)

x: 0.877 m
 = 3.2

N.P.(1)

 = 0.4

x: 0 m
 = 7.6

 = 0.3

x: 0.877 m x: 0.877 m
 = 3.5
 = 3.6

N.P.(9)

x: 0 m
 = 7.9

CUMPLE
 = 7.9

N8/N6

N.P.(6)

x: 0 m
 = 0.2

x: 0.229 m
 = 6.7

x: 0 m
 = 1.2

 = 0.7

N49/N6

x: 1.65 m
 = 0.8

N.P.(8)

x: 0.619 m
 = 3.9

x: 1.65 m
 = 2.3

 = 1.2

x: 0 m
 = 8.7

 = 0.5

x: 0.825 m x: 0.825 m
 = 4.0
 = 4.6

N50/N8

N.P.(6)

x: 0 m
 = 0.4

x: 0.483 m
 = 3.0

x: 0 m
 = 2.3

 = 3.2

x: 0 m
 = 9.4

 = 1.2

x: 0.643 m
 = 4.0

N51/N40

N.P.(6)

x: 0 m
 = 26.0

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(2)

N.P.(2)

N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(1)

N.P.(2)

N.P.(4)

x: 1.373 m
x: 0.229 m
 = 1.7
 = 6.6
 = 7.4

N.P.(7)

N.P.(7)

N.P.(7)

x: 0.229 m x: 1.373 m CUMPLE
 = 7.5
 = 8.3
 = 8.3
N.P.(9)

x: 0 m
 = 9.2

CUMPLE
 = 9.2

N.P.(7)

x: 0.643 m
 = 4.0

x: 0 m
 = 10.6

CUMPLE
 = 10.6

N.P.(7)

N.P.(9)

N.P.(5)

CUMPLE
 = 26.0
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - TEMPERATURA AMBIENTE
Nt,0,d

Nc,0,d

My,d

Mz,d

Vy,d

Vz,d

Mx,d

My,dMz,d

Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

Estado

Notación:
Nt,0,d: Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra
Nc,0,d: Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra
My,d: Resistencia a flexión en el eje y
Mz,d: Resistencia a flexión en el eje z
Vy,d: Resistencia a cortante en el eje y
Vz,d: Resistencia a cortante en el eje z
Mx,d: Resistencia a torsión
My,dMz,d: Resistencia a flexión esviada
Nt,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y tracción axial combinadas
Nc,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y compresión axial combinadas
Mx,dVy,dVz,d: Resistencia a cortante y torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
La comprobación no procede, ya que
(2)
La comprobación no procede, ya que
(3)
La comprobación no procede, ya que
(4)
La comprobación no procede, ya que
(5)
La comprobación no procede, ya que
(6)
La comprobación no procede, ya que
(7)
La comprobación no procede, ya que
(8)
La comprobación no procede, ya que
(9)
La comprobación no procede, ya que

Barras

no hay momento flector.
no hay esfuerzo cortante.
no hay momento torsor.
no hay flexión esviada para ninguna combinación.
la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
no hay axil de tracción.
no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
no hay axil de compresión.
la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.

COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - SITUACIÓN DE INCENDIO
Nt,0,d

Nc,0,d

My,d

Mz,d

Vy,d

Vz,d

Mx,d

N5/N4

x: 1.651 m
 = 1.4

x: 0 m
 = 2.4

x: 0.825 m
 = 39.6

N.P.(1)

N.P.(2)

x: 0 m
 = 39.1

N.P.(3)

N7/N6

x: 1.651 m
 = 1.4

x: 0 m
 = 1.2

x: 0.825 m
 = 32.2

N.P.(1)

 = 1.2

x: 0 m
 = 33.9

N9/N8

N.P.(6)

x: 0 m
 = 1.5

x: 0.644 m
 = 12.5

N.P.(1)

 = 2.0

N11/N10

N.P.(6)

x: 0 m
 = 8.9

x: 0.825 m
 = 39.9

N.P.(1)

N13/N12

x: 1.651 m
 = 1.4

x: 0 m
 = 2.6

x: 0.825 m
 = 43.4

N15/N14

x: 1.651 m
 = 2.6

N.P.(8)

N17/N16

x: 1.651 m
 < 0.1

N19/N18

My,dMz,d

Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

Estado

x: 0.825 m
 = 40.0

x: 0.413 m
 = 28.0

N.P.(5)

CUMPLE
 = 40.0

 = 2.9

x: 0.825 m x: 0.825 m
 = 33.5
 = 34.2

x: 0.206 m
 = 17.3

x: 0 m
 = 36.8

CUMPLE
 = 36.8

x: 0 m
 = 19.0

 = 0.5

x: 0.644 m
 = 15.1

N.P.(7)

x: 0.644 m
 = 16.0

x: 0 m
 = 19.5

CUMPLE
 = 19.5

 = 0.3

x: 0 m
 = 39.0

N.P.(3)

x: 0.825 m
 = 40.9

N.P.(7)

x: 0.825 m
 = 42.0

N.P.(5)

CUMPLE
 = 42.0

N.P.(1)

 = 0.2

x: 1.651 m
 = 38.6

N.P.(3)

x: 0.825 m x: 0.825 m
 = 44.1
 = 44.5

x: 0.413 m
 = 34.8

N.P.(5)

CUMPLE
 = 44.5

x: 0.825 m
 = 44.9

N.P.(1)

 < 0.1

x: 1.651 m
 = 39.2

N.P.(3)

x: 0.619 m x: 0.825 m
 = 43.1
 = 46.5

N.P.(9)

N.P.(5)

CUMPLE
 = 46.5

x: 0 m
 = 7.7

x: 0.825 m
 = 41.2

N.P.(1)

 = 0.2

x: 0 m
 = 38.4

N.P.(3)

x: 0.825 m
 = 42.0

x: 0.825 m
 = 42.9

N.P.(5)

CUMPLE
 = 42.9

x: 1.651 m
 = 0.5

x: 0 m
 = 5.9

x: 0.825 m
 = 40.3

N.P.(1)

 = 0.1

x: 0 m
 = 38.8

N.P.(3)

x: 0.825 m x: 1.444 m
 = 40.8
 = 18.2

x: 0.825 m
 = 41.2

N.P.(5)

CUMPLE
 = 41.2

N21/N20

x: 1.651 m
 = 0.6

x: 0 m
 = 5.4

x: 0.825 m
 = 43.1

N.P.(1)

 = 0.2

x: 1.651 m
 = 38.4

N.P.(3)

x: 0.825 m x: 1.238 m
 = 44.1
 = 32.7

x: 0.825 m
 = 44.4

N.P.(5)

CUMPLE
 = 44.4

N23/N22

x: 1.651 m
 = 3.0

N.P.(8)

x: 0.825 m
 = 47.1

N.P.(1)

 < 0.1

x: 1.651 m
 = 40.2

N.P.(3)

x: 0.619 m x: 0.825 m
 = 45.9
 = 49.1

N.P.(9)

N.P.(5)

CUMPLE
 = 49.1

N25/N24

x: 1.651 m
 = 0.6

x: 0 m
 = 5.3

x: 0.825 m
 = 47.2

N.P.(1)

 = 0.4

x: 1.651 m
 = 40.3

N.P.(3)

x: 0.825 m x: 1.238 m
 = 48.7
 = 35.0

x: 0.825 m
 = 49.0

N.P.(5)

CUMPLE
 = 49.0

N27/N26

N.P.(6)

x: 0 m
 = 6.8

x: 0.206 m
 = 24.8

x: 0 m
 = 2.9

 = 0.5

x: 1.651 m
 = 21.2

N.P.(3)

x: 0.206 m
 = 26.6

x: 0.206 m
 = 31.2

N.P.(5)

CUMPLE
 = 31.2

N29/N28

x: 3.965 m
 = 13.0

N.P.(8)

x: 1.586 m
 = 36.2

x: 0 m
 = 26.2

 = 2.0

x: 0 m
 = 25.4

N.P.(3)

x: 1.388 m x: 1.586 m
 = 47.2
 = 59.7

N.P.(9)

N.P.(5)

CUMPLE
 = 59.7

N31/N30

N.P.(6)

x: 0 m x: 1.983 m
 = 26.1  = 46.0

x: 0 m
 = 53.2

 = 4.0

x: 0 m
 = 31.7

N.P.(3)

x: 1.735 m
 = 65.5

N.P.(7)

x: 0 m
 = 86.1

N.P.(5)

CUMPLE
 = 86.1

N33/N32

N.P.(6)

x: 0 m x: 1.983 m
 = 17.1  = 46.0

x: 0 m
 = 36.3

 = 2.7

x: 0 m
 = 31.7

N.P.(3)

x: 1.735 m
 = 58.9

N.P.(7)

x: 1.487 m
 = 65.5

N.P.(5)

CUMPLE
 = 65.5

N35/N34

N.P.(6)

x: 0 m x: 1.983 m
 = 14.2  = 46.8

x: 0 m
 = 4.7

 = 0.4

x: 0 m
 = 31.5

N.P.(3)

x: 1.983 m
 = 48.4

N.P.(7)

x: 1.983 m
 = 51.0

N.P.(5)

CUMPLE
 = 51.0

N37/N36

N.P.(6)

x: 0 m x: 1.983 m
 = 12.7  = 49.7

x: 0 m
 = 27.6

 = 2.1

x: 0 m
 = 30.6

N.P.(3)

x: 1.735 m
 = 59.7

N.P.(7)

x: 1.735 m
 = 62.1

N.P.(5)

CUMPLE
 = 62.1

N39/N38

N.P.(6)

x: 0 m x: 1.983 m
 = 11.7  = 57.0

x: 0 m
 = 51.4

 = 3.9

x: 3.965 m
 = 32.1

N.P.(3)

x: 1.487 m
 = 77.9

N.P.(7)

x: 0.991 m
 = 81.1

N.P.(5)

CUMPLE
 = 81.1

N43/N38

N.P.(6)

x: 0 m x: 1.983 m
 = 12.1  = 57.1

N.P.(1)

N.P.(2)

x: 3.965 m
 = 32.1

N.P.(3)

x: 1.983 m
 = 57.1

N.P.(7)

x: 1.735 m
 = 59.3

N.P.(5)

CUMPLE
 = 59.3

N44/N36

N.P.(6)

x: 0 m x: 1.983 m
 = 15.4  = 49.8

N.P.(1)

 < 0.1

x: 0 m
 = 30.6

N.P.(3)

x: 1.983 m
 = 49.9

N.P.(7)

x: 1.983 m
 = 52.8

N.P.(5)

CUMPLE
 = 52.8

N45/N34

N.P.(6)

x: 0 m x: 1.983 m
 = 20.5  = 46.9

N.P.(1)

 = 0.1

x: 0 m
 = 31.4

N.P.(3)

x: 1.983 m
 = 47.3

N.P.(7)

x: 1.983 m
 = 51.7

N.P.(5)

CUMPLE
 = 51.7

N.P.(4)

N.P.(7)

N.P.(7)
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) - SITUACIÓN DE INCENDIO
Nt,0,d

Nc,0,d

My,d

Mz,d

Vy,d

Vz,d

Mx,d

My,dMz,d

Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

Estado

N46/N32

N.P.(6)

x: 0 m x: 1.983 m
 = 25.6  = 46.9

x: 0 m
 = 7.1

 = 0.5

x: 0 m
 = 31.4

N.P.(3)

x: 1.983 m
 = 49.4

N.P.(7)

x: 1.735 m
 = 57.5

N.P.(5)

CUMPLE
 = 57.5

N47/N30

N.P.(6)

x: 0 m x: 1.983 m
 = 11.8  = 48.7

N.P.(1)

 = 0.1

x: 0 m
 = 30.9

N.P.(3)

x: 1.983 m
 = 49.1

N.P.(7)

x: 1.983 m
 = 51.1

N.P.(5)

CUMPLE
 = 51.1

N48/N28

x: 3.965 m
 = 3.4

N.P.(8)

x: 1.487 m
 = 38.6

x: 0 m
 = 5.8

 = 0.4

x: 3.965 m
 = 19.3

N.P.(3)

x: 1.487 m x: 1.487 m
 = 41.1
 = 43.9

N.P.(9)

N.P.(5)

CUMPLE
 = 43.9

N2/N8

x: 0.877 m
 = 0.2

N.P.(8)

x: 0.877 m
 = 6.6

N.P.(1)

 = 0.5

x: 0 m
 = 9.4

 = 0.7

x: 0.877 m x: 0.877 m
 = 7.5
 = 7.7

N.P.(9)

x: 0 m
 = 10.0

CUMPLE
 = 10.0

N8/N6

N.P.(6)

x: 0 m
 = 0.4

x: 0.229 m
 = 13.9

x: 0 m
 = 3.9

 = 0.9

N49/N6

x: 1.65 m
 = 1.4

N.P.(8)

N50/N8

N.P.(6)

N51/N40

N.P.(6)

x: 1.373 m
x: 0.229 m
 = 4.5
 = 8.3
 = 16.0

N.P.(7)

x: 0.229 m
 = 16.2

x: 1.373 m CUMPLE
 = 12.8  = 16.2

x: 0.619 m x: 1.65 m
 = 2.1
 = 14.0
 = 14.2

x: 0 m
 = 15.9

 = 2.3

x: 1.65 m
 = 19.4

x: 0.825 m
 = 16.3

N.P.(9)

x: 0 m
 = 18.2

CUMPLE
 = 19.4

x: 0 m
 = 0.9

x: 0.483 m
 = 10.7

x: 0 m
 = 14.1

 = 5.8

x: 0 m
 = 17.0

 = 5.6

x: 0.643 m
 = 17.6

N.P.(7)

x: 0.643 m
 = 18.1

x: 0 m
 = 22.6

CUMPLE
 = 22.6

x: 0 m
 = 92.0

N.P.(1)

N.P.(1)

N.P.(2)

N.P.(2)

N.P.(3)

N.P.(4)

N.P.(7)

N.P.(9)

N.P.(5)

CUMPLE
 = 92.0

Notación:
Nt,0,d: Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra
Nc,0,d: Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra
My,d: Resistencia a flexión en el eje y
Mz,d: Resistencia a flexión en el eje z
Vy,d: Resistencia a cortante en el eje y
Vz,d: Resistencia a cortante en el eje z
Mx,d: Resistencia a torsión
My,dMz,d: Resistencia a flexión esviada
Nt,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y tracción axial combinadas
Nc,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y compresión axial combinadas
Mx,dVy,dVz,d: Resistencia a cortante y torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1)
La comprobación no procede, ya que
(2)
La comprobación no procede, ya que
(3)
La comprobación no procede, ya que
(4)
La comprobación no procede, ya que
(5)
La comprobación no procede, ya que
(6)
La comprobación no procede, ya que
(7)
La comprobación no procede, ya que
(8)
La comprobación no procede, ya que
(9)
La comprobación no procede, ya que

no hay momento flector.
no hay esfuerzo cortante.
no hay momento torsor.
no hay flexión esviada para ninguna combinación.
la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
no hay axil de tracción.
no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
no hay axil de compresión.
la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
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1.- GENERALITATS.
1.- ANTECEDENTS.

Na Elisabet Claró i Tolsau, amb DNI 41095040-C, Arquitecta colꞏlegiada amb el núm.: 25675/7 per el
COAC, administradora de l’ empresa ECT Arquitectes SL amb NIF B-63413017 amb seu social C/ Avila, 36
de Barcelona (08005), està redactant un Projecte de Rehabilitació i Ampliació de l’Escola d’Alins per adaptarla al programa d’escola de 2 unitats, projecte en el qual colꞏlaborarem realitzant el disseny de les
instalꞏlacions del mateix.
El promotor del Projecte es l’Excelꞏlentíssim Ajuntament d’Alins amb NIF P-2501700-E, situ a Plaça
de l’Ajuntament s/n d’Alins (25574) Pallars Sobirà.
2.- OBJECTE DEL PROJECTE.
L’objecte d’aquest projecte és el d’efectuar un estudi i planificació de les instalꞏlacions a realitzar, amb
la finalitat d’obtenir uns elevats índex de seguretat, funcionalitat i economia en la utilització de les mateixes.
Així mateix es pretén aconseguir les oportunes autoritzacions del departament d’Indústria en el cas
de es necessiti augmentar la potència contractada actualment en l’edificació publica.
3.- DESCRIPCIÓ DE L’IMMOBLE.
L’immoble en qüestió es un edifici de dues plantes de 122,49 m2 en Planta baixa i 57,50 m2 en planta
altell sotacobert. L’edifici ja té en funcionament una escola des de fa molts anys , però a data d’avui s’ha
decidit realitzar una reforma integral i una petita ampliació del mateix per a poder donar acompliment a la
normativa d’ Ensenyament Vigent.
4.- DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL.LACIONS A REALITZAR.
Per a poder donar acompliment a les prescripcions que indica la Normativa vigent serà necessari la
adequació de les següents instalꞏlacions.
-

Aparells Sanitaris
Instalꞏlacions Elèctriques
Instalꞏlacions Telecomunicacions
Instalꞏlacions Fontaneria
Instalꞏlacions Sanejament
Instalꞏlacions Ventilacions
Instalꞏlacions de Seguretat
Instalꞏlacions Calefacció
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5.- QUADRE DE SUPERFÍCIES.
Les diferents zones conformades, després de la reforma tindran les següents superfícies :
SUP (m2)

ZONA
PLANTA BAIXA
AC Accés
D1 Distribuïdors
D2 Distribuïdors
S1 Sala Polivalent 1
S2 Sala Polivalent 2
B1 Bany 1
B2 Bany 2
A
Abocador
I
Instalꞏlacions
I2
Instalꞏlacions 2
ES Escala
Total Superfície útil P. Baixa

04,17
08,08
13,80
37,55
39,00
01,80
04,54
01,14
03,40
02,08
05,93
122,49

PLANTA PRIMERA
A1 Aula
I
Informàtica
BI
Biblioteca
DP Despatx professor
D1 Distribuïdor
D2 Distribuïdor 2
Total Superfície útil P. Primera

31,12
8,19
07,86
03,90
02,85
03,58
57,50

Total Superfície útil Edifici

176,95
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2.- INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA.
La instalꞏlació Elèctrica es basa en un sistema de comptatge monofàsic per una potència màxima
admissible de 5.750 w alimentat a 2 x 230 volts. De la derivació individual s’alimentarà el Quadre de
Proteccions situat en el cancell de l’accés de l’Edificació on hi tindran totes les proteccions dels diferents
circuits. Aquestes línies alimentaran tot el sistema d’ilꞏluminació i els diferents circuits de endolls. El sistema
d’ilꞏluminació serà a base de llumeneres del tipus LED segons s’indica en els Plànols.
1.- COMPANYIA SUBMINISTRADORA.
L’energia elèctrica la subministra la companyia ENDESA a la tensió nominal de servei de 2 x 230
volts.
2.- RELACIÓ DE POTÈNCIES INSTAL.LADES.

LLUM PB/ ESCALA
EMERG PB/ ESCALA
ENDOLLS LLUM PB
LLUM PA
EMERGEN PA
ENDOLLS PA
ENDOLLS P1BS1
ENDOLLS PB S2
ENDOLLS PA DP
ENDOLLS PA A1/D2/D1
RACK TELECOM
CALDERA / INC
TOTAL....

1836 W
360 W
200 W
1368 W
144 W
200 W
300 W
300 W
250 W
250 W
135 W
200 W
5543 W

3.- POTÈNCIA MÀXIMA ADMISSIBLE I POTÈNCIA A CONTRACATAR.
Així doncs l’IGA serà de 2 x 25 A MONOFÀSIC, amb una potència prevista a contractar serà el bloc
normalitzat per la Companyia Subministradora de 5,750 Kw, la qual coincidirà amb la Potència Màxima
admissible.
4.- DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL ELÈCTRIC.
Per a la instalꞏlació de la nova instalꞏlació elèctrica en tota l’edificació es faran servir una sèrie de
prescripcions tècniques, les quals enumerarem a continuació :
- CONDUCTORS.
Per a la instalꞏlació elèctrica, es faran servir conductors de coure amb aïllament de les
característiques que ens descriu en el vigent REBT, sent aquests de tipus general, i en la connexió interior de
quadres elèctrics en aquest tipus de locals, seran no propagadors d’incendis i amb emissió de fums i opacitat
reduïda. Els cables amb característiques equivalents a les de la norma UNE 21.123 part 4 o 5; o a la norma
UNE 211002 (segons la tensió assignada del cable), acompleixen amb aquesta prescripció.
Els elements de conducció de cables amb característiques equivalents als classificats com a “no
propagadors de flama” d’acord amb les normes UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1, acompleixen amb
aquesta prescripció.
Els cables elèctrics destinats a circuits de serveis de seguretat no autònoms o a circuits de serveis
amb fonts autònomes centralitzades, han de mantenir el servei durant i després del incendi, estant conformes
a les especificacions de la norma UNE-EN 50200 i tindran emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables amb
característiques equivalents a la norma UNE 21123, parts 4 o 5, apartat 3.4.6, acompleixen amb la
prescripció d’emissió de fums i opacitat reduïda.
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La Secció d’aquests s’escollirà en funció de les màximes caigudes de tensió i intensitats admeses.
Tota la instalꞏlació es realitzarà per l’interior de tubs aïllants i incombustibles, que seran escollits en cada cas,
tenint en compte les accions a que han de ser sotmesos, les condicions de la seva posada en obra i les
característiques del local.
- TUBS PROTECTORS.
El traçat general de les canalitzacions, es farà seguint preferentment línies horitzontals , i la unió amb
els tubs s’efectuarà mitjançant accessoris que garanteixin la continuïtat de la protecció que proporcionen als
conductors, les corbes practicades en els tubs, seran contínues i no originaran reduccions de secció
inadmissibles, sent possible en tot moment la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs, després
que aquests i els seus accessoris estiguin fixes.
Les connexions entre conductors que deuran ser efectuades sempre utilitzant bornes o clemes de
connexió i es faran en l’interior de caixes apropiades de material aïllant.
Els tubs protectors dels baixants en general seran de P.V.C. gris-dur amb protecció al xoc o be de
ferro en els llocs accessibles.
- INTERRUPTORS.
Els interruptors seran amb accionament sobre la fase activa, les intensitats normals d’aquests equips,
seran sobre dimensionats per al seu funcionament. Les caixes estaran encastades a les parets.
- DISPOSITIUS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ.
Els dispositius de comandament i protecció, seran els que prescriu el Vigent Reglament. En aquest
cas, tots els elements de comandament i protecció del local, aniran centralitzats en un quadre de protecció i
maniobra que s’instalꞏlarà en el lloc on es mostra en els plànols.
La protecció contra curtcircuits i sobre intensitats, es realitzarà mitjançant interruptors automàtics de
regulació tèrmica. La protecció contra contactes indirectes i fuges es realitzarà mitjançant relés diferencials
per als circuits de l’enllumenat i de força motriu.
- ENLLUMENAT.
L’enllumenat ilꞏluminació serà amb aplics del tipus downlight amb làmpades de LED.
- ITC-BT-28 INSTALꞏLACIONS EN LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA.
1.- CAMP D’APLICACIÓ.
La present Instrucció s’aplica donat que és de pública concurrència.
Aquesta instrucció té per a objecte garantir la correcta instalꞏlació i funcionament dels serveis de
seguretat, en especial aquelles dedicades a l’enllumenat que faciliti l’evacuació segura de les persones o la
ilꞏluminació de punts vitals dels edificis.
2.-ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA.
Les instalꞏlacions destinades a l’enllumenat d’emergència tenen per objecte assegurar, en cas de
fallida de l’alimentació a l’enllumenat normal, la ilꞏluminació en els locals i accessos fins a les sortides, per a
una eventual evacuació del públic o ilꞏluminar altres punts que s’assenyalin.
L’alimentació de l’enllumenat d’emergència serà automàtica amb tall breu.
S’inclouen dins d’aquest enllumenat, l’enllumenat de seguretat i l’enllumenat de reemplaçament.
Enllumenat de seguretat.
És l’enllumenat d’emergència previst per a garantir la seguretat de les persones que evacuïn una
zona o que han d’acabar un treball potencialment perillós abans d’abandonar la zona.
L’enllumenat de seguretat estarà previst per entrar en funcionament automàticament quan es
produeix una fallada de l’enllumenat general o quan la tensió d’aquest baixi a menys del 70% del seu valor
nominal.
La instalꞏlació d’aquest enllumenat serà fixa i estarà proveïda de fonts pròpies d’energia. Només es
podrà utilitzar el subministrament exterior per a procedir a la seva càrrega, quan la font pròpia d’energia
estigui constituïda per bateries d’acumuladors o aparells autònoms automàtics.
Enllumenat d’evacuació.
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És la part de l’enllumenat de seguretat previst per a garantir el reconeixement i la utilització dels
medis o rutes d’evacuació quan els locals estiguin o puguin estar ocupats.
En rutes d’evacuació, l’enllumenat d’evacuació ha de proporcionar, a nivell del sòl i en l’eix dels
passos principals, una ilꞏluminació mínima d’1 lux.
En els punts en els que estiguin situats els equips de les instalꞏlacions de protecció contra incendis
que exigeixin utilització manual i en els quadres de distribució de l’enllumenat, la ilꞏluminació mínima serà de
5 lux.
La relació entre la ilꞏluminació màxima i mínima en l’eix dels passos principals serà menor de 40.
L’enllumenat d’evacuació haurà de poder funcionar, quan es produeixi la fallada en l’alimentació
normal, com a mínim durant una hora, proporcionant la ilꞏluminació prevista.
Aparells autònoms per a l’enllumenat d’emergència.
Lluminària que proporciona enllumenat d’emergència de tipus permanent o no permanent en la que
tots els elements, com la bateria, la làmpada, el conjunt de comandament i els dispositius de verificació i
control, si existeixen, estan continguts dins la lluminària o a una distància inferior a 1 m d’aquesta.
Els aparells autònoms destinats a l’enllumenat d’emergència hauran de complir les normes UNE-EN
60.598-2-22, i la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, segons sigui la lluminària per a làmpades fluorescents o
incandescents, respectivament.
3.- PRESCRIPCIONS DE CARÀCTER GENERAL.
Les instalꞏlacions en els locals de pública concurrència acompliran les condicions de caràcter general
que a continuació s’assenyalen:
a) El quadre general de distribució haurà de ser colꞏlocat en el punt més pròxim possible de l’entrada
de l’escomesa o derivació individual i es colꞏlocarà, junt o sobre seu, els dispositius de comandament i
protecció establerts en la instrucció ITC-BT-17. Quan no sigui possible la instalꞏlació del quadre general en
aquest punt, s’instalꞏlarà en dit punt un dispositiu de comandament i protecció.
Del citat quadre general sortiran les línies que alimenten directament els aparells receptors o bé les
línies generals de distribució a les que es connectarà mitjançant caixes o a través de quadres secundaris de
distribució, els diferents circuits alimentadors.
b) El quadre general de distribució, i els secundaris, s’instalꞏlaran en llocs en els que no tingui accés
el públic i que estaran separats dels locals on hi hagi un perill acusat d’incendi per mitjà d’elements a prova
d’incendis i portes no propagadores de foc. Els comptadors es podran instalꞏlar en un altre lloc, d’acord amb
l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica i sempre abans del quadre general.
c) En el quadre general de distribució i els secundaris, s’hi disposaran dispositius de comandament i
protecció per a cadascuna de les línies generals de distribució i les d’alimentació directa a receptors. Prop de
cadascun dels interruptors del quadre es colꞏlocarà una placa indicadora del circuit al que pertanyen.
d) En les instalꞏlacions per a l’enllumenat de locals o dependències on es reuneixi públic, el nombre
de línies secundàries i la seva disposició en relació amb el total de làmpades a alimentar haurà de ser tal que
el tall de corrent en qualsevol d’elles no afecti a més de la tercera part del total de làmpades instalꞏlades en
els locals o dependències que s’ilꞏluminen alimentades per dites línies. Cadascuna d’aquestes línies estarà
protegida en el seu origen contra sobrecàrregues, curtcircuits i, si cal, contra contactes indirectes.
e) Les canalitzacions s’han de realitzar segons lo disposat en les ITC-BT-19 i ITC-BT-20 i estaran
constituïdes per:
_ conductors aïllats, de tensió assignada no inferior a 450/750 V, colꞏlocats sota tubs o canals
protectors, preferentment encastats en especial en les zones accessibles al públic.
_ conductors aïllats, de tensió assignada no inferior a 450/750 V, amb coberta de protecció,
colꞏlocats en forats de la construcció totalment construïts en materials incombustibles de resistència al foc EI120, com a mínim.
_conductors rígids aïllats, de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, armats, colꞏlocats directament
sobre parets.
f) Els cables i sistemes de conducció de cables s’han d’instalꞏlar de manera que no redueixin les
característiques de l’estructura de l’edifici en la seguretat contra incendis.
Els cables elèctrics a utilitzar en les instalꞏlacions de tipus general i en la connexió interior de quadres
elèctrics en aquest tipus de locals, seran no propagadors d’incendis i amb emissió de fums i opacitat reduïda.
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Els cables amb característiques equivalents a les de la norma UNE 21.123 part 4 o 5; o a la norma UNE
211002 (segons la tensió assignada del cable), compleixen amb aquesta prescripció.
Els elements de conducció de cables amb característiques equivalents als classificats com a “no
propagadors de flama” d’acord amb les normes UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1, acompleixen amb
aquesta prescripció.
Els cables elèctrics destinats a circuits de serveis de seguretat no autònoms o a circuits de serveis
amb fonts autònomes centralitzades, han de mantenir el servei durant i després del incendi, estant conformes
a les especificacions de la norma UNE-EN 50200 i tindran emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables amb
característiques equivalents a la norma UNE 21123, parts 4 o 5, apartat 3.4.6, acompleixen amb la
prescripció d’emissió de fums i opacitat reduïda.
g) Les fonts pròpies d’energia de corrent alterna a 50 Hz no podran donar tensió de retorn a
l’escomesa o escomeses de la xarxa de baixa tensió pública que alimentin al local de pública concurrència.
5.- POSADES A TERRA.
Les posades a terra s’estableixen principalment amb objecte de limitar la tensió que, en respecte a terra,
puguin presentar en un moment donat les masses metàlꞏliques, assegurar l’actuació de les proteccions i eliminar
o disminuir el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics usats.
Quan altres instruccions tècniques prescriguin com a obligatòria la posada a terra d’algun element o part
de la instalꞏlació, aquestes postes a terra es regirà pel contingut de la present instrucció.
Serà necessari la comprovació de la resistència del terra i si cal reforçar-la fins a poder aconseguir un
resistència menor de 20 ohms.
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3.- INSTALꞏLACIONS DE TELECOMUNICACIONS.
La Instalꞏlació de Telecomunicacions es basa en la concessió de la xarxa de dades provinent de
l’exterior cap a un armari Rack amb un Switch de 8 ports, i el cablejat cap a les diferents presses de veu i
dades del tipus Keystone CAT6 existent en el 8 punts de treball, ubicats en el lloc que es mostra en els
Plànols.
1.- GENERALITATS DE DE LA ICT.
Donar compliment al Real Decret-Llei 1/1.998 de 27 de Febrer sobre Infraestructures Comunes als
Edificis per l’accés als serveis de Telecomunicacions i establir els condicionants tècnics que ha de complir la
instalꞏlació d’ ICT, d’acord amb el Reial Decret 401/2003, de 4 d’abril, relatiu al Reglament regulador de les
Infraestructures Comunes de Telecomunicacions per l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior dels
edificis i a l’Ordre CTE/1296/2003 del Ministeri de Ciència i Tecnologia de 14 de Maig de 2003 que
desenvolupa el citat Reglament.
Donar compliment al Decret 116/2000 de 20 de març de la Generalitat de Catalunya per l’accés al
servei de telecomunicació per cable.
Donar compliment al Decret 117/2000 de 20 de març de la Generalitat de Catalunya referent a la
captació, adaptació i difusió de senyals de radiodifusió, televisió i altres associats, procedents d’emissions
terrestres i satèlꞏlit.
Tot ell per garantir als usuaris la qualitat òptima dels diferents serveis de telecomunicació, mitjançant
l’adequada distribució de les senyals de televisió terrenal i de telefonia, així com la prevenció per incorporar la
televisió per satèlꞏlit i els serveis de telecomunicacions de banda ampla, adequant-se a les característiques
particulars dels habitatges.
La infraestructura comuna de telecomunicacions consta dels elements necessaris per satisfer
inicialment la captació i adaptació de les senyals de radiodifusió sonora i televisió terrenals i la seva
distribució fins punts de connexió situats als diferents habitatges o locals, i la distribució de les senyals de
radiodifusió sonora les següents funcions:
La captació i adaptació de les senyals de radiodifusió sonora i televisió terrenals i la seva distribució
fins punts de connexió situats als diferents habitatges o locals, i la distribució de les senyals de radiodifusió
sonora i televisió per satèlꞏlit fins als citats punts de connexió. Les senyals de radiodifusió sonora i de televisió
terrenals susceptibles de ser captades, adaptades i distribuïdes seran les contemplades a l’apartat 4.1.6 de
l’annex I del citat Reglament, difoses per les entitats habilitades dins de l’àmbit territorial corresponent.
Proporcionar l’accés al servei de telefonia disponible al públic i als serveis que se li puguin prestar a
través de dit accés, mitjançant la infraestructura necessària que permeti la connexió d’aquests habitatges o
locals a les xarxes dels operadors habilitats.
Proporcionar l’accés als serveis de telecomunicacions prestats per operadors de xarxes de
telecomunicacions per cable, operadors del servei d’accés fix inalàmbric (SAFI) i altres titulars de llicències
individuals que habilitin per l’establiment i explotació de xarxes públiques de telecomunicacions que es
pretenguin prestar per infraestructures diferents a les utilitzades per l’accés als serveis contemplats a l’apartat
b) anterior, en endavant, i als únics efectes del present reglament, serveis de telecomunicacions de banda
ampla, mitjançant la infraestructura necessària que permeti la connexió del diferents habitatges o locals a les
xarxes dels operadors habilitats.
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2.- ACCÉS I DISTRIBUCIÓ DEL SERVEI DE TELEFONIA DISPONIBLE AL PÚBLIC I DEL SERVEI
PROPORCIONAT PER LA RDSI, QUAN AQUEST DARRER SIGUI INCORPORAT A LA ICT.
Es pretén descriure i detallar les característiques de la xarxa que permetin l’accés i la distribució del
servei telefònic, i del servei de la RDSI, dels diferents operadores, als usuaris del mateix des de com a mínim
el número d’estances de l’immoble a les que fa referència el Reglament d’infraestructures comunes de
telecomunicacions.
a) Establiment de la topologia e infraestructura de la Xarxa d’Alimentació.
Els Operadors del Servei Telefònica Bàsic i del Servei de la RDSI accediran a l’edifici a través de les
seves xarxes d’alimentació, que poden ser cables o via ràdio. En qualsevol cas accediran al Recinte
d’Instalꞏlacions de Telecomunicació corresponent i acabaran en unes tronetes de connexió (Tronetes
d’Entrada) situades al Registre Principal de Telefonia i de la RDSI instalꞏlat al RITI.
Fins aquest punt és responsabilitat de cada operador el disseny, dimensionament i instalꞏlació de la
xarxa d’alimentació. L’accés de la mateixa fins al RITI es realitzarà a través de l’arqueta d’entrada,
canalització externa i canalització d’enllaç.
Al Registre Principal, que s’instalꞏlarà segons projecte, es colꞏlocaran les tronetes de connexió (
Tronetes de Sortida) des de les quals partiran els parells que es distribueixen fins cada usuari. A més a més
disposa d’espai suficient per allotjar les guies i suports necessaris per l’encaminament de cables y ponts així
com per les tronetes d’entrada dels operadors.
Al RITS s’estableix una previsió d’espai per l’eventual instalꞏlació dels equips d’adaptació de senyal
en el cas de que els operadors accedeixin via radio.
Xarxa interior de l’edifici
Es compon de:
- Xarxa de distribució
- Xarxa de dispersió
- Xarxa interior d’usuari
L’esquema de la xarxa total es reflecteix al plànol corresponent.
Les diferents xarxes que constitueixen la xarxa total de l’edifici estableixen relacions entre sí en els
punts següents:
- Punt d’Interconnexió (entre la xarxa d’alimentació i la xarxa de distribució)
- Punt de distribució (entre la xarxa de distribució i la xarxa de dispersió)
- Punt de accés d’usuari (entre la xarxa de dispersió i la xarxa interior d’usuari)
b) Càlcul i dimensionament de la xarxa i tipus de cables.
El número de parells necessaris és de 50, i correspon a una utilització permanent amb un coeficient
de 2 línies per habitatge, dúplex o local comercial i una ocupació aproximada de la xarxa del 70%.
Sent 50 el número de parells necessaris, la xarxa de distribució coincidirà amb la de dispersió i estarà
formada per 25 cables de 2 parells cadascun, que uniran el registre principal amb el PAU de cada usuari.
c) Estructura de distribució i connexió de parells.
Cada cable es connectarà a l’extrem inferior a les tronetes de connexió situades al Registre Principal,
instalꞏlat al RITU.
a)

Dimensionament.
1) Punt d’Interconnexió
S’equiparà 2 tronetes de sortida de 10 parells que es munten al Registre Principal i les
característiques dels quals s’especifiquen al Plec de Condicions.
2) Punt de distribució de planta
En aquest cas no existeix, el punt d’interconnexió i el de distribució coincideixen.
La xarxa de dispersió està formada per 2 cables d’un parell cadascun, o per un de dos parells, que
van des del punt d’interconnexió situat al registre principal fins al Punt d’Accés d’Usuari en el registre
d’acabament de xarxa de cada habitatge, les característiques s’especifiquen en el Plec de Condicions.
Al registre d’acabament de xarxa de cada habitatge s’instalꞏlarà un PAU, que pot ser d’un o de dos
parells, especificant-se les seves característiques en el plec de condicions.
La xarxa interior d’usuari és la part de la xarxa que va des del PAU fins cada base terminal (BAT).
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3.-ACCÉS I DISTRIBUCIÓ DELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DE BANDA AMPLA.
Aquest capítol té per objecte descriure i detallar les característiques de la xarxa que permeti l’accés i
la distribució del servei de telecomunicacions de banda ampla prestats pels diferents operadors de
telecomunicacions per cable, del servei d’accés fix inalàmbric (SAFI), i altres titulars de llicències individuals
que habiliten per l’establiment i explotació de xarxes públiques de telecomunicacions, als usuaris del mateix
des de com a mínim el número d’estances de l’immoble a les que fa referència el Reglament
d’infraestructures comunes de telecomunicacions.
Topologia de la xarxa.
Xarxa d’Alimentació
Els diferents operadors s’embrancaran amb les seves xarxes d’alimentació a l’edifici, arribant bé per
cable fins al registre principal on es troba el Punt d’Interconnexió.
Xarxa de Distribució
Estarà constituïda per cada usuari i per cada operador per un cable que unirà el punt d’interconnexió,
situat en algun dels Recintes d’Instalꞏlacions de Telecomunicació, amb el punt d’acabament de xarxa o punt
d’accés d’usuari (PAU) a l’interior de local de l’usuari. Serà responsabilitat de l’operador el seu disseny,
dimensionat i instalꞏlació.
Es tindrà en compte que des del repartidor de cada operador, situat al registre principal, haurà de
partir un cable per cada usuari (distribució en estrella).
4.-CANALITZACIONS I INFRASTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓ.
En aquest capítol es defineixen, dimensionen i ubiquen les canalitzacions, registres i recintes que
constituiran la infraestructura on s’allotjaran els cables i equipament necessaris per permetre l’accés dels
usuaris als serveis de telecomunicacions definits als capítols anteriors.
Consideracions sobre l’esquema general de l’edifici.
L’esquema general de l’edifici es reflecteix al plànol corresponent, en ell es detalla la infraestructura
necessària, que comença, per la part inferior de l’edifici a la troneta d’entrada i per la part superior de l’edifici
a la canalització d’enllaç superior, i acaba sempre en les preses d’usuari. Aquesta infraestructura la
componen les següents parts: troneta d’entrada i canalització externa, canalitzacions d’enllaç, recintes
d’instalꞏlacions de telecomunicació, registres principals, canalització principal i registres secundaris,
canalització secundària i registres de pas, registres d’acabament de xarxa, canalització interior d’usuari i
registres de presa, segons s’escriu a continuació.
La particularitat es que desde el RITI del edifici principal , alimentarem les 2 escales del mateix a
traves dels diferents registres de planta i també els registres de planta del edifici del Carrer Astes de Sant
Macari, tal i com podem observar en el plànol de secció de telecom.
Troneta d’entrada i canalització externa.
Permeten l‘accés dels serveis de Telefonia Bàsica + RDSI i els de Telecomunicacions de banda
ampla a l’immoble. L’arqueta és el punt de convergència de les xarxes d’alimentació dels operadors d’aquests
serveis, els cables dels quals i fins al límit interior de l’edifici, s’allotjaran en els corresponents tubs que
conformen la canalització externa.
Troneta d’entrada.
Tindrà unes dimensions mínimes de 40x40x60 cm (ample, llarg i profund), disposarà de dos punts per
l’estesa de cables situats 15 cm per sobre del fons. S’ubicarà a la zona indicada en el plànol 2.2.1 i la seva
localització exacta serà objecte de la direcció d’obra prèvia consulta a la propietat i als operadors interessats.
Canalització externa.
Estarà composta per 4 tubs de material plàstic no propagador de la flama i de paret interior llisa, de
63 mm. de diàmetre exterior embotits en un prisma de formigó i amb la següent ocupació:
1 conducte per TB+ RDSI
1 conducte per TLCA
2 conductes de reserva
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Tant la construcció de la troneta com la de la canalització externa corresponen a la propietat de
l’immoble.
Registres d’enllaç.
Pels serveis de TB+RDSI i TLCA, amb xarxes d’alimentació per cable: Donat que la canalització
externa arriba fins al RITI, no se’n colꞏlocarà cap.
Pels serveis amb xarxes d’alimentació radioelèctriques: Són caixes de la mateixa constitució que les
anteriors i les seves dimensions mínimes seran 36x36x12 cm (alt x ample x profund) es colꞏlocarà una, sota
el forjat de coberta al punt d’entrada de la canalització superior.
5.- PLEC DE CONDICIONS DE LA INFRASTRUCTURA COMUNA DE TELECOMUNICACIONS
CONDICIONS PARTICULARS.
La recepció de senyals de TV i Radiodifusió sonora per satèlꞏlit no és objecte d’aquest Projecte. Sí ho
és la instalꞏlació de la infraestructura que permeti al seu dia la distribució. Per aquest motiu s’ha calculat la
mida de paràboles per instalꞏlar l’estructura d’amarratge a l’edifici.
En el disseny de la Xarxa de Distribució de senyals s’ha tingut en compte la Normativa legal existent
per estacions terrenals receptores pel que s’haurà de tenir en compte quan la propietat de l’immoble decideixi
la seva instalꞏlació.
Telefonia disponible al públic.
Serà responsabilitat de la propietat de l’immoble el disseny i instalꞏlació de les xarxes de distribució,
dispersió i interior d’usuari d’aquest servei
Característiques dels cables.
1) Cables d’un parell.
S’utilitzarà a les xarxes de dispersió i d’interior d’usuari.
El cable d’1 parell estarà format pels dos conductors de coure electrolític recuit de 0,5 mm de  amb
una coberta formada per una capa contínua de plàstic de característiques ignífugues.
2) Cable de dos parells.
S’utilitzarà a les xarxes de dispersió i d’interior d’usuari.
El cable de 2 parells estarà format per dos parells trenats de coure electrolític recuit de 0,5 mm de  amb una
coberta formada per una capa contínua de plàstic de característiques ignífugues.
3) Cables multi parells.
A la xarxa de distribució s’utilitzarà cable mult iparell.
Estarà format per parells trenats amb conductors de coure electrolític pur de calibre no inferior a 0,5 mm de
diàmetre, aïllat amb una capa contínua de plàstic acolorit segons codi de colors.
La coberta estarà formada per una cinta d’alumini llisa i una capa contínua de plàstic de característiques
ignífugues.
La capacitat i diàmetre exterior del cable seran:
Nº DE PARELLS
50

DIÀMETRE MÀXIM (MM)
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Característiques de les Regletes.
1) Punt d’Interconnexió.
Estan constituïts per un bloc de material aïllant proveït de 10 parells de terminals. Cadascun
d’aquests terminals tindrà un costat preparat per connectar els conductors de cable, i l’altre costat estarà
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disposat de tal forma que permeti l’establiment de connexions dels cables d’embrancament interior o dels
ponts.
El sistema de connexió serà per desplaçament d’aïllament, realitzant la connexió mitjançant eina
especial. Han de tenir la possibilitat de mesurar, almenys cap ambdós costats, sense aixecar les connexions.
Al Registre Principal s’inclouran un regleter que indiqui clarament quin és l’habitatge al que va
destinat cada parell i l’estat dels restants parells lliures.
La resistència a la corrosió dels elements metàlꞏlics ha de ser tal que suporti les proves estipulades a
la Norma UNE 2050-2-11.
2) Punt de Distribució.
Estaran constituïdes per un bloc de material aïllant previst de 5 parells de terminals. Tenen un costat
preparat per connectar els conductors de cable de Xarxa de distribució, i a l’altre costat els cables de la Xarxa
de dispersió.
El sistema de connexió serà per desplaçament d’aïllant, realitzant-se la connexió mitjançant eina
especial o sense ella.
Aquestes tronetes es fixaran, amb cargols, a la paret del Registre Secundari.
Tindran la facilitat de medir fins ambdós costats sense aixecar les connexions.
La resistència a la corrosió dels elements metàlꞏlics ha de ser tal que suporti les proves estipulades a
la Norma UNE 2050-2-11.
3) Punt d’Accés a l’Usuari (PAU).
El PAU es configurarà utilitzant un equip que, en el que és relatiu a les seves característiques
tècniques, compleixi el que està indicat a l’Annex I (apartat 1.B) del Real Decret 2304/1994 de 2 de
desembre.
Amb caràcter pràctic satisfan dita funcionalitat els equips similars als utilitzats per Telefònica i
coneguts com PTR o bé mòduls de connexió UNIPARELL, d’alta fiabilitat muntats en un rail DIN.
Al PAU es connectarà, per un costat el cable de DOS parells que constitueix la xarxa de dispersió i
per l’altre els cables d’UN parell de la xarxa interior.
Aquesta connexió es realitzarà segons sigui una línia o les dues línies les que tinguin servei i
l’assignació que es vulgui fer de les mateixes a les BAT’s.
4) Base d’accés terminal (BAT).
La BAT de tipus encastable estarà dotada de connector femella tipus Bell de 6 vies, que compleix el
que està especificat al RD 1376/89 (B.O.E. del 15.11.89).
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6.- REGLAMENTACIÓ.

Legislació d’aplicació a les infraestructures comuns de telecomunicació.
- REAL DECRET-LLEI 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes als edificis per l’accés
als serveis de telecomunicació.
- REAL DECRET 401/2003, de 4 de abril, pel que s’aprova el Reglament regulador de les
infraestructures comunes de telecomunicacions per el accés als serveis de telecomunicació a l’interior dels
edificis i de la activitat d’instalꞏlació d’equips i sistemes de telecomunicacions.
- ORDRE CTE/1296/2003, de 14 de maig, per la que es desenvolupa el Reglament regulador
contingut en el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril.
- REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i de salut a les obres de construcció.
NORMES TECNOLÓGIQUES ESPANYOLES (NTE)
IPP Instalꞏlació de Parallamps
IEP Posta a terra d’edificis
REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER BAIXA TENSIÓ aprovada pel Real Decreto 842/2002, de 2
d’agost.
De seguretat entre instalꞏlacions.
Com a norma general, es procurarà la màxima independència entre les instalꞏlacions de
telecomunicació i les de la resta de serveis.
Els requisits mínims de seguretat entre instalꞏlacions seran els següents:
-La separació entre una canalització de telecomunicació i les dels altres serveis serà, com a mínim, de
10 cm. para traçats paralꞏlels i de 3 cm. per a creuaments.
-La rigidesa dielèctrica dels envans de separació d’aquestes canalitzacions secundàries conjuntes
haurà de tenir un valor mínim de 15 Kv/mm (UNE 21.316), si són metàlꞏliques, es posaran a terra.
-Els encreuaments amb altres serveis es realitzaran preferentment passant les conduccions de
telecomunicació per sobre de les de l’altre tipus.
-En cas de proximitat amb conductes de calefacció, aire calent, o de fum, les canalitzacions de
telecomunicació s’establiran de forma que no puguin assolir una temperatura perillosa i, per tant, es
mantindran sepsrades per una distància convenient o pantalles calòriques.
Les canalitzacions pels serveis de telecomunicació, no se situaran paralꞏlelament per sota d’altres
canalitzacions que puguin donar lloc a condensacions, tal com les destinades a conducció de vapor, d’aigua,
etc. A menys que es prenguin les precaucions per a protegir-les contra els efectes d’aquestes condensacions.
Les conduccions de telecomunicació, les elèctriques i les no elèctriques només podran anar dins d’un
mateix canal o buit en la construcció, quan es compleixin simultàniament les següents condicions:
a) La protecció contra contactes indirectes estarà assegurada per algun dels sistemes de la Classe A,
assenyalats en la Instrucció MI BT 021 del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, considerant a les conduccions no elèctriques, quan
siguin metàlꞏliques com elements conductors.
b) Les canalitzacions de telecomunicacions estaran convenientment protegides contra els possibles perills
que pugui presentar la seva proximitat a canalitzacions i especialment es tindrà en compte:
.- L’elevació de la temperatura, deguda a la proximitat amb una conducció de fluid calent.
.- La condensació.
.- La inundació, per avaria en una conducció de líquids; en aquest cas es prendrien totes les
disposicions convenients per a assegurar l’evacuació d’aquests.
.- La corrosió, per avaria en una conducció que contingui un fluid corrosiu.
.- L’explosió, per avaria en una conducció que contingui un fluid inflamable.
D’accessibilitat.
Les canalitzacions de telecomunicació es disposaran de manera que en qualsevol moment es pugui
controlar el seu aïllament, localitzar i separar les parts avariades i, donat el cas, reemplaçar fàcilment els
conductors deteriorats.
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D’ identificació.
En els registres secundaris s’identificarà mitjançant anells etiquetats la correspondència existent entre
tubs i habitatges o locals en planta i en el registre principal de telefonia s’adjuntarà fotocòpia de l’assignació
realitzada en projecte a cadascun dels parells del cable de la xarxa de distribució i es numeraran els parells
del regleter de sortida d’acord amb la citada assignació.
Els tubs de la canalització principal, inclosos els de reserva, s’identificaran amb anell etiquetat en tots
els punts en els que són accessibles i a més en els destinats al servei de RTV, s’identificaran els programes,
de forma genèrica, dels que és portador el cable en ell allotjat.
En tots els casos els anells etiquetats hauran recollir de forma clara, inequívoca i en suport plàstic,
plastificat o similar la informació requerida.
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4.- INSTALꞏLACIONS DE PREVENCIÓ CONTRA
INCENDIS.
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4.- INSTALꞏLACIONS DE PREVENCIÓ CONTRA INCENDIS.
1.- GENERALITATS I NORMATICA D’APLICACIÓ.
La prevenció d’incendis es farà d’acord amb el Document Bàsic SI de Seguretat en cas d’Incendi;
segons el RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació i RD 1371/2007, de
19 d’octubre, pel qual es modifica el RD 314/2006 BOE nº 22 de 25/01/2008 “ Correcció d’errors i errades del
RD 314/2006 ”.
2.- ELEMENTS PER A LA EXTINCIÓ.
Segons SI 4 Els edificis o establiments han de disposar dels equips de instalꞏlacions de protecció
contra incendis que s’indiquen en la taula de “Dotació de instalꞏlacions de protecció contra incendis (taula
1.1)”. El disseny, la execució, la posada en marxa i el manteniment d’aquestes instalꞏlacions, així com els
material, components i equips han de complir amb el que s’estableix en el “Reglament d’Instalꞏlacions de
protecció contra incendis”, en les seves disposicions complementaries i en qualsevol altra reglamentació
especifica que li sigui d’aplicació.
En aquest cas s’instalꞏlarà 2 extintors portàtils de POLS ABC, de les següents característiques.
Tipus d’extintor.
Classes de foc.
Eficàcia.
Pes net.
Pes brut.
Temperatura de servei.
Forma d’extinció.
Abast aprox.
Duració aprox.
Toxicitat.

POLS anti-brasa
A, B, C
21A / 113 B
6 Kg
11 Kg
de -20ºC a + 60ºC
ruptura reacció química
5m
15 s
nulꞏla
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5.-PLEC DE CONDICIONS
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CAPÍTOL I.- DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL.LACIONS.
Art. 1r. Objecte de la contracta
És objecte de la contracta, la realització de les Instalꞏlacions: Elèctrica, Ilꞏluminació, i Contra Incendis
Calefacció de l’ampliació de l’escola d’Alins.
CAPÍTOL II.- CONDICIONS QUE HAN DE SATISFER ELS MATERIALS EMPLEATS EN LES OBRES.
Art. 4t. Admissió i reconeixement dels materials
No es procedirà a la utilització de materials sense que aquests hagin sigut examinats i acceptats pels
tècnics que prescriuen les respectives condicions estipulades per a cada classe de material.
Així mateix la direcció facultativa determinarà la poda a realitzar en la fase de replanteig de l'obra
indicant la poda.
Tota vegetació a extreure o implantar disposarà del vist i plau de la direcció facultativa.
CAPÍTOL III.- EXECUCIÓ DE LES OBRES.
Art. 5è. Ordre dels treballs
La direcció de les obres fixa l’ordre amb el qual han de dur-se a terme els treballs, i el contractista es
troba obligat a complir exactament el què es disposi.
Art. 6è. Diferents classes de treball
Cadascuna de les classes d’obra que integren aquest Projecte, es faran seguint estrictament el què
està establert en el Plec de Condicions.
CAPÍTOL IV.- CONDICIONS GENERALS.
Art. 7è. Detalls omesos
Tots els detalls que per minuciositat puguin haver-se omès en aquest Plec de Condicions i
corresponguin a una execució esmerçada, ja siguin conseqüència del què està dibuixat als plànols, del què
està contingut en aquest Plec i en els quadres de les unitats de les obres, i resultin necessaris per a
l’acoblament i perfecte finalització de les obres, queden a la determinació exclusiva de la direcció quan
creguin oportú, i el contractista es veurà obligat a la seva execució i compliment sense dret a cap reclamació.
Art. 8è. Responsabilitat del contractista
El contractista serà l’únic responsable de l’execució de les obres objecte de la contracta, sense tenir
dret a cap indemnització per causa d’augment dels jornals o materials, ni per cap error que pogués cometre,
sent tot per compte i risc independent del propietari contractant de la direcció de les obres.
Així mateix, el contractista serà responsable davant dels tribunals dels accidents que poguessin
ocórrer. El contractista serà l’únic responsable en l’execució dels treballs en tot moment.
Art. 9è. Observança de la legislació social i del treball
El contractista està obligat al compliment de tots els preceptes legals establerts o que s’estableixin
durant l’execució de les obres.
El contractista haurà de tenir a l’obra el nombre d’operaris convenients per al correcte
desenvolupament dels treballs i amb l’aptitud necessària per a l’esmerçada execució de les obres.
La direcció de les obres tindrà dret a exigir al contractista que sigui acomiadat qualsevol de les
persones que intervinguin a les obres per incapacitat, insubordinació, immoralitat, embriagués o qualsevol
altra causa que influeixi en la bona execució i ordre dels treballs.
Art.10è. Direcció dels treballs
El director encarregat de la inspecció de les obres constitueix la Direcció Tècnica de treballs i com a
tal executarà tots els treballs de desenvolupament del projecte i detalls necessaris per a la seva realització,
assumint tota la responsabilitat en el que faci referència als plànols i instrucció tècnica.
Art.11è. Còpia autoritzada del Projecte
L’adjudicatari tindrà a l’obra una còpia autoritzada del Projecte que traurà per compte seu. Aquesta
còpia servirà de norma per als treballs i a més per aclarir els dubtes que puguin sorgir.
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Art. 12è. Interpretació del Projecte
La interpretació del Projecte correspon exclusivament al Tècnic Director de les obres, i resoldrà tots
els dubtes que puguin sorgir sobre aquest en particular. El contractista no podrà alterar cap de les parts del
projecte sense l’autorització escrita de la Direcció de les obres.
L’adjudicatari queda obligat a desfer i tornar a executar a costa seva tota aquella part de l’obra que,
segons la direcció facultativa, no s’ajusti al projecte o a les ordres donades en qualsevol moment en que sigui
advertida la falta, per aquesta causa el contractista no té dret a solꞏlicitar cap indemnització.
CAPÍTOL V.- CONDICIONS ECONÒMIQUES
Art.13è. Ajust de les obres
S’abonarà al contractista l’obra que realment executi subjecta al projecte que serveix de base per
executar aquesta obra i les modificacions que li hagin sigut comunicades per la Direcció de l’obra.
Art. 14è. Termini d’execució
Les obres hauran de estar acabades en el termini indicat en el Plec de Bases del Concurs que
promourà el Consell Comarcal del Pallars Jussà . Si per qualsevol causa al contractista no li fos possible
començar els treballs en el temps prefixat o hagués de suspendre’ls per causa independent a la seva
voluntat, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària que es determini, previ informe de la Direcció
Tècnica, i si acabada aquesta pròrroga no comencés a reprendre els treballs, se li imposaria al contractista
pel propietari la multa que permeti la llei per cada dia de demora, i si transcorreguts vint dies no comencés o
reprengués els treballs sense cap força major lliurement apreciada, després de sentir a la direcció facultativa
es considerarà aquest fet com a causa suficient per a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança.
Art. 15è. Amidaments
Els amidaments de les diferents unitats de les obres es faran amb tota exactitud per part del Tècnic
Director o persona en qui delegui, conforme s’indica a l'apartat del pressupost.
Art. 16è. Valoració
La valoració de les obres executades pel contractista es farà aplicant el resultat de la mesura general
feta en la forma establerta a l’article anterior i a l’estat d’amidaments.
S’entén que en el pressupost final queden inclosos totes les despeses generals del contracte relatius
al personal, materials de totes classes, drets, impostos, eines, bastides i mitjans auxiliars així com transports i
elevació, augment per raó de materials, assegurances, etc. i en general totes les despeses que comporta la
completa execució dels treballs.
Art. 17è. Pagament de les obres
El pagament de les obres es farà per liquidacions parcials que s’abonaran d'acord amb les condicions
que fixi el departament d'Intervenció del Consell Comarcal del Pallars Jussà .Aquestes liquidacions només
contindran unitats d’obra acordades amb la direcció i executades.
El tècnic firmarà les relacions valorades de les obres, podent el contractista presenciar els
amidaments, i tindrà un termini de deu dies per examinar-les, havent de consignar dins d’aquest termini la
seva conformitat o fer, en cas contrari, les reclamacions que consideri oportunes.
El tècnic acceptarà o rebutjarà, si n’hi hagués, les reclamacions del contractista.
Prenent com a base les reclamacions abans indicades, el tècnic expedirà la certificació de les obres
executades, podent rebaixar del seu import total fins a una cinquena part quan així ho aconselli alguna
circumstància especial que es raoni.
Art. 18è. Despeses accessoris i impostos
Totes les despeses accessòries per a l’execució de les obres seran a compte del contractista, i els
impostos existents o que poguessin crear-se en el transcurs de les mencionades obres per part de l’Estat, la
Província o el Municipi, seran abonades per l'adjudicatari del bloc que ocasioni dita despesa.
Art. 19è. Recepció provisional de les obres
Almenys vint dies abans de la finalització de les obres, el contractista comunicarà a la direcció
facultativa, per ofici, la proximitat de l’acabament de l’obra amb l’objectiu de procedir a la recepció provisional
d’aquesta. Aquesta es durà a terme en presència del tècnic director i contractista o el seu representant legal.
Del resultat de la recepció se n’aixecarà acta per triplicat que serà firmada pels assistents.
23

Si les obres es troben en bon estat, es donaran per rebudes provisionalment, i es començarà a
comptar el termini de garantia.
Quan les obres no es trobin en condicions de ser rebudes, es farà constar així a l’acta, i el tècnic
director donarà al contractista les instruccions precises i detallades per a solucionar els defectes observats,
fixant-se un termini per efectuar-lo.
Un cop passat aquest termini, es farà un nou reconeixement per a la recepció definitiva de les obres
en qüestió. Si el contractista no hagués complert, la fiança es declararà perduda a no ser que la propietat
cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable.
Art. 20è. Termini de garantia
Un cop rebudes provisionalment les obres, començarà a córrer el termini de garantia, que serà de 1
any a partir de la data de recepció provisional.
Durant el termini de garantia, el contractista atendrà la revisió i conservació de tots els desperfectes
que s’hi manifestin per la mala qualitat dels materials o a causa d’una execució defectuosa.
A l’obra no hauran d’haver-hi més útils, eines o mobles que els necessaris per a la neteja, i per a les
obres que s’executin, en cas d’ésser necessari.
Així mateix durant el termini de garantia, es farà per part de la direcció de les obres l’amidament
general i definitiu amb l’assistència precisa del contractista o bé del seu representant legal.
Art. 21è. Multes i retards
Si el contractista no acaba l’obra en el termini convingut, incorrerà en una multa diària que haurà de
retindré de la fiança o de les certificacions.
Art. 22è. Recepció definitiva de les obres
Un cop acabat el termini de garantia, es procedirà a la recepció definitiva de les obres objecte del
present contracte, amb les formalitats senyalades en el cas de recepció provisional, amb assistència precisa
del tècnic director i del contractista o del seu representant legal, i si es troben en perfecte estat de
conservació es donaran per rebudes.
Tot i amb això, el contractista quedarà subjecte a les responsabilitats establertes en l’Art. 1.591 del
Codi Civil.
En cas que les obres es trobin en estat de ser rebudes, es procedirà amb els mateixos termes
subscrits per a la recepció provisional, sense abonar el contractista cap quantitat en concepte d’ampliació del
termini de garantia i essent la seva obligació continuar encarregat de la conservació de les obres.
Art. 23è. Casos de rescissió o no previstos en aquest Plec
Els casos de rescissió i, en general, de tots aquells casos no previstos en el present Plec de Condicions, es
regiran pel què estableix la legislació vigent en quant a Procediment Administratiu i Contractació dels Sector
Públic, actualment la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
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CAPÍTOL VI.- JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88.
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament
del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 de 1 de desembre de 1988 publicat en el
DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat
per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94).
El tècnic autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els
controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests control
seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que
el tècnic consideri necessaris per a la seva finalitat, pot en conseqüència establir criteris especials de control
més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves
preceptius i ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser
acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa.
El tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les prescripcions contingudes en el
projecte d’execució un programa de control de qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor.
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal controlar,
les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs,
anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor.
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en
funció del contingut del projecte.
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, i resta obligat a satisfer-les
puntualment en el moment en què se’n produeixi l’acredita ment.
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el
termini màxim de 15 dies des del moment en què es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es
compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal
d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d’altres persones contractades a aquest efecte.
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del
risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la
paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les
actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada.
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment
del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment
o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa.

Alins, març del 2021.

Autor del Projecte

Àngel Perati i Lloan
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6.- CÀLCUL ELÈCTRIC.
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CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION
Fórmulas, Intensidad de empleo (Ib); caída de tensión (dV)
Línea Trifásica equilibrada
I = P / (3ꞏUꞏcos()ꞏr)

dV = Iꞏ(Rꞏcos() + Xꞏsen())

Línea Monofásica
I = P / (Uꞏcos()ꞏr)

dV = 2ꞏIꞏ(Rꞏcos() + Xꞏsen())

En donde:
P = Potencia activa en vatios (w)
U = Tensión de servicio en voltios (V), fase_fase o fase_neutro
I = Intensidad en amperios (A)
dV = Caída de tensión simple(V)
Cos = Coseno de fi, factor de potencia
r = Rendimiento (eficiencia para líneas motor)
R = Resistencia eléctrica conductor ()
X = Reactancia eléctrica conductor ()
Sistema eléctrico en general (desequilibrado o equilibrado)
SR = PR + QRꞏi
IR = SR*/VR*

|SR| = (PR² + QR²)
IN = IR + IS + IT

Siendo,
SR = Potencia compleja fasor R; SR* = Conjugado; |SR| = Potencia aparente (VA)
IR = Intensidad fasorial R
VR = Tensión fasorial R, (RN origen de fasores de tensión en 3F+N, RS en 3F)
IN = Intensidad fasorial Neutro
Igual resto de fases
cdt Fase_Neutro
dVR = ZRꞏIR + ZNꞏIN

dVR1_2 = |VR1| - |VR2|

cdt Fase_Fase
dVRS = ZRꞏIR - ZSꞏIS

dVRS1_2 = |VRS1| - |VRS2|

Igual resto de fases
Siendo,
dVR = Caída de tensión compleja fase R_neutro
dVR1_2 = Caída de tensión genérica R_neutro de 1 a 2 (V)
dVRS = Caída de tensión compleja fase R_fase S
dVRS1_2 = Caída de tensión genérica R_S de 1 a 2 (V)
Fórmula Conductividad Eléctrica
K = 1/
 = 20[1+ (T-20)]
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]
Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
 = Resistividad del conductor a la temperatura T.
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.
Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m
Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m
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 = Coeficiente de temperatura:
Cu = 0.003929
Al = 0.004032
T = Temperatura del conductor (ºC).
T0 = Temperatura ambiente (ºC):
Cables enterrados = 25ºC
Cables al aire = 40ºC
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):
XLPE, EPR = 90ºC
PVC = 70ºC
Barras Blindadas = 85ºC
I = Intensidad prevista por el conductor (A).
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).
Fórmulas Sobrecargas
Ib In Iz
I2 1,45 Iz
Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52.
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de
regulación escogida.
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual:
- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como
máximo).
- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).
Fórmulas compensación energía reactiva
cosØ = P/(P²+ Q²).
tgØ = Q/P.
Qc = Px(tgØ1-tgØ2).
C = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).
C = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo).
Siendo:
P = Potencia activa instalación (kW).
Q = Potencia reactiva instalación (kVAr).
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.
U = Tensión compuesta (V).
 = 2xPixf ; f = 50 Hz.
C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).
Fórmulas Cortocircuito
* Ik3 = ct U / 3 (ZQ+ZT+ZL)
* Ik2 = ct U / 2 (ZQ+ZT+ZL)
* Ik1 = ct U / 3 (2/3ꞏZQ+ZT+ZL+(ZN ó ZPE))
¡ATENCION!: La suma de las impedancias es vectorial, son números complejos y se suman partes reales por un
lado (R) e imaginarias por otro (X).
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será:
Zt = (Rt² + Xt²)½
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
Siendo:
Ik3: Intensidad permanente de c.c. trifásico (simétrico).
Ik2: Intensidad permanente de c.c. bifásico (F-F).
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Ik1: Intensidad permanente de c.c. Fase-Neutro o Fase PE (conductor de protección).
ct: Coeficiente de tensión.(Condiciones generales de cc según Ikmax o Ikmin), UNE_EN 60909.
U: Tensión F-F.
ZQ: Impedancia de la red de Alta Tensión que alimenta nuestra instalación. Scc (MVA) Potencia cc AT.
ZQ = ct U²/ Scc

XQ = 0.995 ZQ

RQ = 0.1 XQ

UNE_EN 60909

ZT: Impedancia de cc del Transformador. Sn (KVA) Potencia nominal Trafo, ucc% e urcc% Tensiones cc Trafo.
ZT = (ucc%/100) (U²/ Sn)

RT = (urcc%/100) (U²/ Sn)

XT = (ZT² -RT²)½

ZL,ZN,ZPE: Impedancias de los conductores de fase, neutro y protección eléctrica respectivamente.
R=L/Sꞏn
X = Xu ꞏ L / n
R: Resistencia de la línea.
X: Reactancia de la línea.
L: Longitud de la línea en m.
: Resistividad conductor, (Ikmax se evalúa a 20ºC, Ikmin a la temperatura final de cc según condiciones generales de
cc).
S: Sección de la línea en mm². (Fase, Neutro o PE)
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro.
n: nº de conductores por fase.
* Curvas válidas.(Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético).
CURVA B
CURVA C
CURVA D

IMAG = 5 In
IMAG = 10 In
IMAG = 20 In

Fórmulas Embarrados
Cálculo electrodinámico
max = Ipcc² ꞏ L² / ( 60 ꞏ d ꞏ Wx ꞏ n)
max = Ipcc² ꞏ L² / ( 60 ꞏ d ꞏ Wy ꞏ n)
Siendo,
max: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
L: Separación entre apoyos (cm)
d: Separación entre pletinas (cm)
n: nº de pletinas por fase
Wx: Módulo resistente por pletina eje x-x (cm³)
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)
adm: Tensión admisible material (kg/cm²)
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito
Icccs = Kc ꞏ S / ( 1000 ꞏ tcc)
Siendo,
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)
S: Sección total de las pletinas (mm²)
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107
Fórmulas Lmáx
Lmáx = 0.8 ꞏ U ꞏ S ꞏ k1 / (1.5 ꞏ 20 ꞏ (1+m) ꞏ Ia ꞏ k2)
Lmáx = Longitud máxima (m), para protección de personas por corte de la alimentación con dispositivos de corriente
máxima.
U = Tensión (V), Uff/ 3 en sistemas TN e IT con neutro distribuido, Uff en IT con neutro NO distribuido.
S: Sección (mm²), Sfase en sistemas TN e IT con neutro NO distribuido, Sneutro en sistemas IT con neutro distribuido.
k1 = Coeficiente por efecto inductivo en las líneas, 1 S<120mm², 0.9 S=120mm², 0.85 S=150mm², 0.8 S=185mm², 0.75
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S>=240mm².
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.
Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m
Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m
m = Sfase/Sneutro sistema TN_C, Sfase/Sprotección sistema TN_S, Sneutro/Sprotección sistema IT neutro distribuido,
Sfase/Sprotección sistema IT neutro NO distribuido.
Ia: Fusibles, IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5sg.
Interruptores automáticos, Imag (A):
CURVA B
IMAG = 5 In
CURVA C
IMAG = 10 In
CURVA D
IMAG = 20 In
k2 = 1 sistemas TN, 2 sistemas IT.
Fórmulas Resistencia Tierra
Placa enterrada
Rt = 0,8 ꞏ / P
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohmꞏm)
P: Perímetro de la placa (m)
Pica vertical
Rt =  / L
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohmꞏm)
L: Longitud de la pica (m)
Conductor enterrado horizontalmente
Rt = 2ꞏ / L
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohmꞏm)
L: Longitud del conductor (m)
Asociación en paralelo de varios electrodos
Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohmꞏm)
Lc: Longitud total del conductor (m)
Lp: Longitud total de las picas (m)
P: Perímetro de las placas (m)
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DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCION TT
- Potencia total instalada:
LLUM PB/ ESCALA
EMERG PB/ ESCALA
ENDOLLS LLUM PB
LLUM PA
EMERGEN PA
ENDOLLS PA
ENDOLLS P1BS1
ENDOLLS PB S2
ENDOLLS PA DP
ENDOLLS PA A1/D2/D1
RACK TELECOM
CALDERA / INC
TOTAL....

1836 W
360 W
200 W
1368 W
144 W
200 W
300 W
300 W
250 W
250 W
135 W
200 W
5543 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 3708
- Potencia Instalada Fuerza (W): 1835
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.97: 5580.56
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 5750
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas
- Potencia Fase R (W): 5543
- Potencia Fase S (W): 0
- Potencia Fase T (W): 0
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 4 m; Cos : 0.97; Xu(m/m): 0;
- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 5543 Q(var): 1376.25
- Intensidades fasores: IR = 24-5.96i; IS = 0; IT = 0; IN = 24-5.96i
- Intensidades valor eficaz: IR = 24.73; IS = 0; IT = 0; IN = 24.73
Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 24.73
Se eligen conductores Unipolares 2x16+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -.
Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 91 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 50 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 43.69; S = 40; T = 40; N = 43.69
e(parcial): RN = 0.23 V, 0.1%;
e(total): RN = 0.23 V, 0.1%;
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.
Cálculo de la Línea: LLUM 1
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 2396 Q(var): 150
- Intensidades fasores: IR = 10.37-0.65i; IS = 0; IT = 0; IN = 10.37-0.65i
- Intensidades valor eficaz: IR = 10.4; IS = 0; IT = 0; IN = 10.4
Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 10.4
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -.
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 12 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 55.42; S = 40; T = 40; N = 55.42
e(parcial): RN = 0.08 V, 0.04%;
e(total): RN = 0.31 V, 0.13%;
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: LLUM PB/ ESCALA
- Potencia nominal: 1020 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 22 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencias: P(w): 1836 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 7.95; IS = 0; IT = 0; IN = 7.95
- Intensidades valor eficaz: IR = 7.95; IS = 0; IT = 0; IN = 7.95
Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 7.95
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -.
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 49.02; S = 40; T = 40; N = 49.02
e(parcial): RN = 4.48 V, 1.94%;
e(total): RN = 4.79 V, 2.07% ADMIS (4.5% MAX.);
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: EMERG PB/ ESCALA
- Potencia nominal: 200 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 22 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencias: P(w): 360 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 1.56; IS = 0; IT = 0; IN = 1.56
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.56; IS = 0; IT = 0; IN = 1.56
Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 1.56
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -.
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40.35; S = 40; T = 40; N = 40.35
e(parcial): RN = 0.85 V, 0.37%;
e(total): RN = 1.16 V, 0.5% ADMIS (4.5% MAX.);
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

32

Cálculo de la Línea: ENDOLLS LLUM PB
- Potencia nominal: 200 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 23 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencias: P(w): 200 Q(var): 150
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.65i; IS = 0; IT = 0; IN = 0.87-0.65i
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.08; IS = 0; IT = 0; IN = 1.08
Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 1.08
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -.
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 34 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40.03; S = 40; T = 40; N = 40.03
e(parcial): RN = 0.12 V, 0.05%;
e(total): RN = 0.43 V, 0.19% ADMIS (6.5% MAX.);
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: LLUM 2
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 1712 Q(var): 150
- Intensidades fasores: IR = 7.41-0.65i; IS = 0; IT = 0; IN = 7.41-0.65i
- Intensidades valor eficaz: IR = 7.44; IS = 0; IT = 0; IN = 7.44
Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 7.44
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -.
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 12 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 47.9; S = 40; T = 40; N = 47.9
e(parcial): RN = 0.06 V, 0.02%;
e(total): RN = 0.28 V, 0.12%;
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: LLUM PA
- Potencia nominal: 760 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 35 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencias: P(w): 1368 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 5.92; IS = 0; IT = 0; IN = 5.92
- Intensidades valor eficaz: IR = 5.92; IS = 0; IT = 0; IN = 5.92
Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 5.92
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -.
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Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 45.01; S = 40; T = 40; N = 45.01
e(parcial): RN = 5.23 V, 2.27%;
e(total): RN = 5.52 V, 2.39% ADMIS (4.5% MAX.);
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: EMERGEN PA
- Potencia nominal: 80 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 24 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencias: P(w): 144 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR = 0.62; IS = 0; IT = 0; IN = 0.62
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.62; IS = 0; IT = 0; IN = 0.62
Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 0.62
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -.
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40.06; S = 40; T = 40; N = 40.06
e(parcial): RN = 0.37 V, 0.16%;
e(total): RN = 0.65 V, 0.28% ADMIS (4.5% MAX.);
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: ENDOLLS PA
- Potencia nominal: 200 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencias: P(w): 200 Q(var): 150
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.65i; IS = 0; IT = 0; IN = 0.87-0.65i
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.08; IS = 0; IT = 0; IN = 1.08
Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 1.08
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -.
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 34 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40.03; S = 40; T = 40; N = 40.03
e(parcial): RN = 0.16 V, 0.07%;
e(total): RN = 0.44 V, 0.19% ADMIS (6.5% MAX.);
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
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Cálculo de la Línea: FORÇA 3
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 1100 Q(var): 825
- Intensidades fasores: IR = 4.76-3.57i; IS = 0; IT = 0; IN = 4.76-3.57i
- Intensidades valor eficaz: IR = 5.95; IS = 0; IT = 0; IN = 5.95
Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 5.95
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -.
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 34 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40.92; S = 40; T = 40; N = 40.92
e(parcial): RN = 0.01 V, 0%;
e(total): RN = 0.24 V, 0.1%;
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: ENDOLLS P1BS1
- Potencia nominal: 300 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 12 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencias: P(w): 300 Q(var): 225
- Intensidades fasores: IR = 1.3-0.97i; IS = 0; IT = 0; IN = 1.3-0.97i
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.62; IS = 0; IT = 0; IN = 1.62
Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 1.62
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -.
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40.2; S = 40; T = 40; N = 40.2
e(parcial): RN = 0.23 V, 0.1%;
e(total): RN = 0.47 V, 0.2% ADMIS (6.5% MAX.);
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: ENDOLLS PB S2
- Potencia nominal: 300 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencias: P(w): 300 Q(var): 225
- Intensidades fasores: IR = 1.3-0.97i; IS = 0; IT = 0; IN = 1.3-0.97i
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.62; IS = 0; IT = 0; IN = 1.62
Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 1.62
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -.
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Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 34 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40.07; S = 40; T = 40; N = 40.07
e(parcial): RN = 0.2 V, 0.09%;
e(total): RN = 0.44 V, 0.19% ADMIS (6.5% MAX.);
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: ENDOLLS PA DP
- Potencia nominal: 250 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 21 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencias: P(w): 250 Q(var): 187.5
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.81i; IS = 0; IT = 0; IN = 1.08-0.81i
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.35; IS = 0; IT = 0; IN = 1.35
Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 1.35
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -.
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40.14; S = 40; T = 40; N = 40.14
e(parcial): RN = 0.34 V, 0.15%;
e(total): RN = 0.57 V, 0.25% ADMIS (6.5% MAX.);
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: ENDOLLS PA A1/D2/D1
- Potencia nominal: 250 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencias: P(w): 250 Q(var): 187.5
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.81i; IS = 0; IT = 0; IN = 1.08-0.81i
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.35; IS = 0; IT = 0; IN = 1.35
Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 1.35
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -.
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40.14; S = 40; T = 40; N = 40.14
e(parcial): RN = 0.4 V, 0.17%;
e(total): RN = 0.64 V, 0.28% ADMIS (6.5% MAX.);
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
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Cálculo de la Línea: FORÇA 3
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Coeficiente de simultaneidad: 1
- Potencias: P(w): 335 Q(var): 251.25
- Intensidades fasores: IR = 1.45-1.09i; IS = 0; IT = 0; IN = 1.45-1.09i
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.81; IS = 0; IT = 0; IN = 1.81
Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 1.81
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -.
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 34 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40.09; S = 40; T = 40; N = 40.09
e(parcial): RN = 0 V, 0%;
e(total): RN = 0.23 V, 0.1%;
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: RACK TELECOM
- Potencia nominal: 135 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 12 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencias: P(w): 135 Q(var): 101.25
- Intensidades fasores: IR = 0.58-0.44i; IS = 0; IT = 0; IN = 0.58-0.44i
- Intensidades valor eficaz: IR = 0.73; IS = 0; IT = 0; IN = 0.73
Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 0.73
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -.
Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40.04; S = 40; T = 40; N = 40.04
e(parcial): RN = 0.1 V, 0.05%;
e(total): RN = 0.33 V, 0.14% ADMIS (6.5% MAX.);
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: CALDERA / INC
- Potencia nominal: 200 W
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 9 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencias: P(w): 200 Q(var): 150
- Intensidades fasores: IR = 0.87-0.65i; IS = 0; IT = 0; IN = 0.87-0.65i
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.08; IS = 0; IT = 0; IN = 1.08
Calentamiento:
Intensidad(A)_R: 1.08
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -.
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Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 34 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): R = 40.03; S = 40; T = 40; N = 40.03
e(parcial): RN = 0.05 V, 0.02%;
e(total): RN = 0.28 V, 0.12% ADMIS (6.5% MAX.);
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:
Cuadro General de Mando y Protección
Denominación
DERIVACION IND.
LLUM 1
LLUM PB/ ESCALA
EMERG PB/ ESCALA
ENDOLLS LLUM PB
LLUM 2
LLUM PA
EMERGEN PA
ENDOLLS PA
FORÇA 3
ENDOLLS P1BS1
ENDOLLS PB S2
ENDOLLS PA DP
ENDOLLS PA A1/D2/D1
FORÇA 3
RACK TELECOM
CALDERA / INC

P.Cálcul Dist.Cálc
o (W)
. (m)
5543
4
2396
0.3
1836
22
360
22
200
23
1712
0.3
1368
35
144
24
200
30
1100
0.3
300
12
300
25
250
21
250
25
335
0.3
135
12
200
9

Sección
(mm²)
2x16+TTx16Cu
2x1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x6+TTx6Cu
2x1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x6+TTx6Cu
2x6Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6+TTx6Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6+TTx6Cu

I.Cálcul
o (A)
24.73
10.4
7.95
1.56
1.08
7.44
5.92
0.62
1.08
5.95
1.62
1.62
1.35
1.35
1.81
0.73
1.08

I.Adm. C.T.Par
(A)
c. (%)
91
0.1
14.5
0.04
14.5
1.94
14.5
0.37
34
0.05
14.5
0.02
14.5
2.27
14.5
0.16
34
0.07
34
0
20
0.1
34
0.09
20
0.15
20
0.17
34
0
20
0.05
34
0.02

C.T.Tot
al (%)
0.1
0.13
2.07
0.5
0.19
0.12
2.39
0.28
0.19
0.1
0.2
0.19
0.25
0.28
0.1
0.14
0.12

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.
50
12
16
16
25
12
16
16
25
16
20
25
20
20
16
20
25

Cortocircuito
Denominación

Longitu
d (m)

Sección
(mm²)
2x16+TTx16Cu

Ikmaxi
(kA)

P de C
(kA)

12

15

DERIVACION IND.

4

LLUM 1
LLUM PB/ ESCALA
EMERG PB/ ESCALA
ENDOLLS LLUM PB
LLUM 2
LLUM PA
EMERGEN PA
ENDOLLS PA
FORÇA 3

0.3
22
22
23
0.3
35
24
30
0.3

2x1.5Cu 10.402
2x1.5+TTx1.5Cu
8.916
2x1.5+TTx1.5Cu
8.916
2x6+TTx6Cu
8.916
2x1.5Cu 10.402
2x1.5+TTx1.5Cu
8.916
2x1.5+TTx1.5Cu
8.916
2x6+TTx6Cu
8.916
2x6Cu 10.402

ENDOLLS P1BS1
ENDOLLS PB S2
ENDOLLS PA DP
ENDOLLS PA A1/D2/D1
FORÇA 3

12
25
21
25
0.3

2x2.5+TTx2.5Cu
2x6+TTx6Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6Cu

10.025
10.025
10.025
10.025
10.402

15
15
15
15

RACK TELECOM
CALDERA / INC

12
9

2x2.5+TTx2.5Cu
2x6+TTx6Cu

10.025
10.025

15
15

10
10
10
10
10
10

Ikmax
f
(kA)
10.40
2
8.916
0.463
0.463
1.599
8.916
0.295
0.426
1.265
10.02
5
1.352
1.535
0.8
0.677
10.02
5
1.352
3.575

Ikminf
(A)
7522.45
5939.18
269.65
269.65
931.08
5939.18
171.84
247.94
736.75
7083.52

Curva
válida, xln
25;C
10;C
10;C
16;C
10;C
10;C
16;C

Lmáxi
ma (m)

Fase
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

786.65
893.99
465.85
394.32
7083.52

16;C
16;C
16;C
16;C

R
R
R
R
R

786.65
2104.88

16;C
16;C

R
R
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7.- INSTAL.LACIÓ DE FONTANERIA.
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Xarxa d’aigua freda i calenta sanitària
La instalꞏlació d’aigua i aigua calenta sanitària alimentarà totes les necessitats generals de del centre
educatiu.
Connexió de servei
La connexió de servei és existent i no es modifica.
S’ ha previst la colꞏlocació de canonades de coure per tota la xarxa d’aigua per a la distribució per l’interior del
Centre.
Xarxa de distribució d’aigua freda sanitària i aigua calenta sanitària
Les connexions estaran colꞏlocades superficialment contemplant vàlvules de tall a l'entrada de qualsevol lloc
humit i planta, a fi de sectoritzar les instalꞏlacions pel seu fàcil manteniment.
La xarxa de distribució horitzontal d’aigua, compren les canonades traçades des de els colꞏlectors fins cada
punt de consum. El consum real de la instalꞏlació serà baix.
Tots els tubs tindran un diàmetre adequat d’acord amb els indicats en els plànols adjunts tenint en compte
que tots ells estaran fixats amb suports metàlꞏlics cada 2 metres pels trams d’execució superficial, amb la
protecció corresponent d’acord amb la norma d’edificació vigent, essent aquests suports del tipus fix, i del
tipus mòbil alternativament. Una altra consideració a tenir en compte és que es colꞏlocarà per a cada tram de
colꞏlector principal compensadors de dilatació.
Tots els conductes de la xarxa, tant els d’aigua freda com d’aigua calenta, aniran aïllats tèrmicament
mitjançant cobertes elastomèriques per evitar pèrdues energètiques a les canonades calentes i evitar
possibles condensacions a les fredes.
Aquesta xarxa de distribució estarà equipada amb vàlvules de tall de bola per cada local humit per facilitar la
intervenció en cas d’avaria, i a l’inici de cada derivació.
Al final de cada ramal principal i punts més alts es colꞏlocaran purgadors.
Tractament de la legionelꞏla
El sistema de proveïment d’aigua calenta sanitària complirà les especificacions aconsellades en la UNE 100030-94, guia per la prevenció de la legionelꞏla.
Aquesta instalꞏlació està preparada per escalfar l’aigua fins 70ºC de forma periòdica per la seva
pasteurització, i mantenir-la durant un període prolongat de temps, quan sigui necessari.
Com a consell pel posterior servei de manteniment, aconsellem augmentar la temperatura de la xarxa d’aigua
calenta fins 70ªC, durant 2 hores, una vegada per setmana.
Per donar compliment a la normativa vigent, l’acumulació d’aigua sanitària es farà a una temperatura al
menys igual a 60ºC. A la distribució es garantirà que la temperatura al punt més allunyat no sigui mai inferior
a 50ºC.
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8.- INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT.
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Instalꞏlació de sanejament:
El material emprat per a la xarxa de baixants fecals serà el tub de PVC sanitari, classe F i C respectivament
segons norma UNE 53.114, amb accessoris encolats del mateix material.
El desguàs dels aparells sanitaris s'efectuarà pel fals sostre del pis inferior fins connectar al baixant.
La instalꞏlació de baixants d'aigües fecals disposarà d'un sistema de ventilació primària, format per la
prolongació del propi baixant fins la coberta de l'edifici.
Tots els aparells sanitaris disposaran de sifó individual per evitar la transmissió d'olors des de la xarxa de
sanejament a l'interior dels locals.
S’instalꞏlarà un pericó amb tapa de registre tancament sifònic, per a trobada de colꞏlectors abans de al
connexió a la xarxa general.
Aigües residuals i pluvials:
L'edifici disposarà de xarxa separativa d'aigües residuals i pluvials fins al pericó de connexió. Les zones
exteriors tindran les pendents adequades i els sistemes de drenatge suficients per evitar basses d'aigua.
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9.- INSTAL.LACIÓ DE VENTILACIÓ.
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Instalꞏlació de ventilació:
Els lavabos i l’abocador disposaran d’un sistema de ventilació individualitzat fins a coberta, mitjançant
ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
encastat i conductes de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, de DN 90 mm.
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AN 4.-Decret d´Ecoeficiència.

ECOEFICIÈNCIA

ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS
EDIFICIS.

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

ESCOLA ALINS

CARRETERA D'ALINS S/N
Situació:
Municipi:
ALINS
Comarca
Nova edificació
X
Reconversió d'antiga edificació

PALLARS SOBIRÀ
Gran rehabilitació

X

USOS DE L'EDIFICI:

Docent (escoles infantils i centres de formació primària,
secundària, universitària i professional)

Habitatge
Residencial colꞏlectiu ( hotels, pensions, residències,
albergs )

Administratiu (centres de l'Administració pública,
bancs,oficines)

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)
PROJECTE (1)
M

AIGUA tots els usos
SANEJAMENT
AIXETES

X

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

AILLAMENT TÈRMIC

X
X
X

X
X
X

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

X

X

X

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors , ponts tèrmics inclosos : Km 0,70 W/m2K
(2)(3)
2

Km  3,30 W/m K

obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900), disposen d’element o tractament a l’exterior o
entre els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S 35%

USUARIS DE L'EDIFICI
edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària
0

≥ 50 l/dia a 60 han de disposar de sistema de
producció d’ACS amb energia solar tèrmica

demanda ACS a 600

no és d’aplicació quan :
cal justificar-ho adequadament a la memòria

X
X

zona climàtica
contribució mínima d’energia solar en
producció d’ACS

%

X

l’edifici no compta amb suficient assolellament
en edificis de nova planta per limitacions de la
normativa urbanística que impossibilita la superfície
de captació
en rehabilitació per la configuració prèvia de
l’edifici o de la normativa urbanística
per protecció patrimoni cultural català

RENTAVAIXELLES

X

l/dia

l’aportació energètica solar és cobreix amb altres
fonts d’energies renovables

PRODUCCIÓ NO
ELÈCTRICA:

PRODUCCIÓ
ELÈCTRICA per
efecte Joule:

X

per la producció d’ACS s’utilitzen resistències
elèctriques amb efecte Joule; a qualsevol zona contribució mínima d’energia solar en
70 %
producció d’ACS
climàtica:
la zona no té servei de gas canalitzat
no és d’aplicació quan :
l’aportació energètica és cobreix amb altres fonts
d’energies renovables
si es preveu la instalꞏlació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst, hi haurà una presa d’aigua freda i una
d’aigua calenta

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

PRODUCTES

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de
Catalunya
etiqueta ecològica de la Unió Europea
marca AENOR Medioambiente
etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)
etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)

X

RESIDUS. DOMÈSTICS tots els usos
HABITATGES (adaptant-se a preveu un espai fàcilment accessible de
les ordenances municipals) 150 dm3 per separar les fraccions següents:
ALTRES USOS (sense
perjudici d’altres
normatives)

A

X
X
X

obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar :

PROTECCIÓ SOLAR

P

xarxa de sanejament separada per aigües residuals i pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper
aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q  12 l/min; Q ≥ 9 l/min a 1 bar
cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

ENERGIA tots els usos

PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA AMB
ENERGIA SOLAR

Decret 21/2006 - Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Oficina Consultora Tècnica .Colꞏlegi d'Arquitectes de Catalunya . Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya Juliol 2006

DECRET 21/2006
DADES DE L'EDIFICI:

PROJECTE D'EXECUCIÓ

les diferents unitats privatives disposen segons
el seu ús un sistema d’emmagatzematge per
separat dels diferents tipus de residu :

envasos lleugers, matèria orgànica, vidre, paper/cartró i rebuig

al'interior de les unitats privatives
a un espai comunitari

ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS
EDIFICIS

X

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ

X

Decret 21/2006 - Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Oficina Consultora Tècnica .Colꞏlegi d'Arquitectes de Catalunya . Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya Juliol 2

PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

PROJECTE
M

EDIFICIS D’HABITATGES exclusivament
AILLAMENT ACÚSTIC

elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so aeri R
de 48 dBA
entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

P

A

X

PROJECTE

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos
en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions
constructives següents :

DISSENY DE L'EDIFICI

CONSTRUCCIÓ

PUNTS

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)

5

coberta ventilada

5

coberta enjardinada

5

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora
d’assolellament directe entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

6

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

6

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

6

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

5

M

P

6

X

8

X

A

X

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en
un 10% de 0,70 W/m 2K ;

AILLAMENT TÈRMIC

Km 0,63 W/m2K

4

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en
un 20% de 0,70 W/m 2K ;

Km  0,56 W/m2K

6

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en
2
un 30% de 0,70 W/m K ;

AILLAMENT ACÚSTIC

MATERIALS

INSTALꞏLACIONS

Km  0,49 W/m2K

8

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats
(NRE-AT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt
de bastiment i envidrament tenen aïllament a so aeri R de ≥ 28 dBA

4

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i
usuaris diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les
que el nivell d’impacte Ln en l’espai inferior sigui  74 dBA

5

5

X

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció,
pneumàtics, residus d’escumes, etc)

4

4

X

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou
edifici

4

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

5

5

X

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

8

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de
l’edifici

7

enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti
negativament al sistema d’enllumenat

3

3

X

31
RESIDUS D'OBRA tots els usos

El projecte d'execució incorpora un pla de residus de la construcció, quantificant els residus generats per tipòlogies i
fases d'obra. Defineix les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveuen realitzar a obra, especificant la
reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats
(1)

Cal especificar a quin dels documents: memòria M, planols P o/i amidaments A es justifiquen les solucions adoptades

(2)

Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia

(3)

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE
(29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim , és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taules 2.2 del CTE)

PROJECTE

X

AN 5.-Enderrocs i residus d´obra.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
tipus

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

quantitats

DECRET 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc

codificació
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DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

ESCOLA ALINS
CARRETERA D'ALINS S/N

Municipi :

ALINS

Comarca :

PALLARS SOBIRÀ

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108,70

108,70

3

t

108,70 m

Destí de les terres i materials d'excavació
és residu

no es considera residu
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
reutilització
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir mateixa obra
altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
no
no

abocador

no

Residus d'enderroc
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

2

Pes/m

Volum aparent/m

Pes

2

(tones/m )

3

2

Volum aparent

2

(m3)

(m /m )

(tones)

obra de fàbrica

170102

0,542

0,542

0,512

0,512

formigó

170101

0,084

0,084

0,062

0,062

petris

170107

0,052

0,052

0,082

0,082

metalls

170407

0,004

0,004

0,001

0,001

fustes

170201

0,023

0,023

0,066

0,066

vidre

170202

0,001

0,001

0,004

0,004

plàstics

170203

0,004

0,004

0,004

0,004

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,004

0,018

0,008

-

48,373

-

48,373

………
.................

0,000

0,000

0,000

0,000

..................

0,000

0,000

0,000

0,000

totals d'enderroc

0,7556

3

49,11 m

0,7544

49,09 t

Residus de construcció
Codificació res
Ordre MAM/304/2

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

2

Pes/m

Volum aparent/m

Pes

2

(tones/m )

3

2

Volum aparent
3
(m )

2

(m /m )

0,0500

(tones)
27,8137

0,0896

29,0071

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

11,8638
11,8088
2,5454
1,2718
0,3238

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

13,1806
8,4362
3,8214
3,1478
0,4210

0,0380

1,3819

0,0285

9,2394

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

0,3909
0,5117
0,2688
0,2105

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

1,4573
3,3518
3,8473
0,5829

totals de construcció

3

38,25 m

29,20 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
minimització
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gestió dins obra

MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

si
-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si
si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
3

fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

0,00 m

altres :

0,00 t

0,00 m

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

3
3
3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum
m3 (+20%)

terra vegetal
graves/ sorres/ pedraplè
argiles
altres
terres contaminades

0
0
0
130,4436
0

Total

130,4436

reutilizació
a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
130,44

Terres per a l'abocador
a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00

130,44

0,00

3
(m )

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú
d'ells a l'obra supera les quantitats de ...
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
Projecte
80
11,89
40
12,41
2
0,21
1
0,41
1
0,00
0,50
0,27
0,50
0,27
inapreciable inapreciable

cal separar
no
no
no
no
no
no
no
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus
projecte*
R.D. 105/2008
Contenidor per Formigó

no

si

no

no

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

no

no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

No especials Contenidor per Vidre

no

si

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp

si

si

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne
millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
gestió fora obra
pressupost
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

si

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu (decret 161/2001)
tipus de residu
gestor
adreça

runes

Diposit controlat
Tremp

codi del gestor

Polígon industrial 16. Paratge els
Capblonc. Parc 372. 25620 Tremp.

E.1265.11

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

12,00
5,00

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

La distància mitjana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
3
Contenidors de 5 m per cada tipus de residu

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

3

4,00
15,00

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

1
5,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva
correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU
Excavació

Volum

Classificació

3
m (+20%)

3
12,00 €/m

Transport
5,00 €/m

Terres

0,00

-

-

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3

5,00 €/m

3

0,00
runa neta

Construcció

m3 (+35%)

3
0,00 €/m

0,00

4,00 €/m

runa bruta
3

15,00 €/m3

Formigó

11,47

137,67

57,36

45,89

-

Maons i ceràmics

18,49

-

92,43

-

277,28

Petris barrejats

5,27

-

26,35

-

79,04

Metalls

0,79

-

3,94

-

11,82

Fusta

2,06

-

10,28

-

30,85

Vidres

0,01

0,06

100,00

0,02

-

Plàstics

4,53

-

22,65

-

67,96

Paper i cartró

5,19

-

25,97

-

77,91

Guixos i no especials

4,82

-

24,09

-

72,27

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

0,01

0,13

137,87

200,43

363,07

45,91

817,56

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

0,00
201,42

Altres conceptes

0,00
El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

1.565,83 €

3
87,36 m

1.565,83 euros

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
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documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M

3

3

Contenidor 9 m . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fust

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

1

unitats

1

AMB TAPES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
1

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :
Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
plec de condicions
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tècniques
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al
que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i
acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
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fiança
FIANÇA
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en
un percentatge del:

Previsió inicial de l'Estudi

Percentatge de reducció per
minimització

Total excavació (tones)

Previsió final de
l'Estudi

0,00 T

Total construcció i enderroc (tones)

0,00 T
0,00 %

78,28 T

78,28 T

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de ALINS
Càlcul de la fiança
Residus d'excavació *
Residus de construcció i enderroc *

0 T

11 euros/T

0,00 euros

78,28 T

11 euros/T

861,08 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança **

78,3 Tones
861,08 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

AN 6.-Compliment del Codi d´accessibilitat.

El projecte té en compte les següents disposicons,
Decret 135/1995 Codi d’accessibilitat
i
CTE DB SUA, SUA 9 Accessibilitat
Per a l’edifici existent s’adapten aquelles zones que no requereixen una reforma
desproporcionada economicament, per aquest motiu l’escala existent es manté amb la
disposició actual. Es preveu la possibilitat de col.locar un ascensor adaptat per l’exterior de
l’edifici, en una zona propera a l’accés de planta baixa.
A les zones ampliades es compleix plenament tant el Decret com el CTE.

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

ACCESSIBILITAT
EXTERIOR

D . 1 35 /1 995 C od i d ’ac ces s ib i l it a t

CTE DB SUA: SUA-9 Accessib ilitat

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible per a tots els edificis

 Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de l’edifici  taula d’usos públics

✔

✔

(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i
adossats sense elements comuns)

Comunicació de
l’edificació amb:
- via pública
- zones comunes ext,
elements annexos.

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

 Itinerari practicable
* edificis t PB + 2PP
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
 Itinerari adaptat
* edificis amb habitatges adaptats

ACCESSIBILITAT
VERTICAL

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat entre plantes
(necessitat
d’ascensor o previsió
del mateix)

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible amb ascensor accessible
o rampa accessible, en els següents supòsits:

 Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de l’edifici  taula d’usos públics

✔

Edificis o establiments d’ús privat:
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Edificis o establiments d’ús privat:

 Itinerari practicable:
* edificis t PB + 2PP que no disposin d’ascensor
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
* aparcaments > 40places

* edificis > PB + 2PP
2
* edificis / establiments amb Su > 200 m
(exclosa planta accés)
2
* plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m
* plantes amb elements accessibles

Comunicació de les
entitats amb:
- planta accés
(via pública)
- espais, instal·lacions
i dependències d’ús
comunitari

ACCESSIBILITAT
HORITZONTAL

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat en una
mateixa planta

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui
el punt d’accés de la planta amb:
* elements adaptats  taula d’usos públics

✔

✔

* zones d’ús públic
* origen d’evacuació de les zones d’ús privat
* tots els elements accessibles

Edificis o establiments d’ús privat:
 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:
* entitats o espais
* dependències d’ús comunitari
Comunicació punt d’
accés a la planta amb:
- les entitats o espais
- instal·lacions i
dependències d’ús
comunitari

Referència de projecte

ESCOLES ALINS

1/5

Oficina Consultora Tècnica. COAC

juliol de 2010

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

- Amplada:  0,90 m

ESCOLES ALINS

- Accés a l’edifici:
S’admet un desnivell  2 cm que s’arrodonirà o
s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.

- No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat.

* tindran un sòcol inferior t 0,30m d’alçada, llevat de que
el vidre sigui de seguretat.
* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada
t 0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color.

- Portes de vidre:

 0,80 m les portes de 2 o més fulles, una d’elles serà  0,80 m
- Alçada:  2,00 m
- Espai lliure de gir:
a les dues bandes d’una porta es pot inscriure un 1,50 m.
(sense ser escombrat per l’obertura de la porta).
S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió
o palanca.

- Amplada:

- Paviment: és no lliscant

- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un 1,20 m
- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure
un cercle de 1,50m.

- Alçada:  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut

Referència de projecte

GRAONS

PORTES
garantiran

PARÀMETRES
GENERALS

✔

✔

✔

- No s’admeten graons

- Portes de vidre:
* classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3)
* si no disposen d’elements que permetin la seva
identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons
apartat 1.4 (DB SUA-2)

- Mecanismes d’obertura i tancament:
* altura de col·locació : 0,80m y 1,20m
* funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb
una sola ma, o bé són automàtics
* distància del mecanisme d’obertura a cantonada 0,30m

- Espai de gir: a les dues bandes d’una porta hi ha un espai horitzontal
1,20 m. (sense ser escombrat per l’obertura de la
porta)

- Amplada:  0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla)
(en posició de màx. obertura | amplada lliure de pas
reduït el gruix de la fulla  0,78 m)
- Alçada:  2,00 m

- Senyalització dels itineraris accessibles:
mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA i
fletxes direccionals, si es fa necessari en edificis d’ús
privat quan hi hagi varis recorreguts alternatius.
sempre en edificis d’ús públic
amb bandes de senyalització visuals i tàctil
sempre en edificis d’ús públic per a l’itinerari accessible
que comunica la via pública amb els punts d’atenció o
“crida” accessibles. (característiques segons SUA-9 2.2)

- Pendent:  4% (longitudinal)
 2% (transversal)

- Paviment: grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1)
* no conté elements ni peces soltes (graves i sorres)
pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra
* sols resistents a la deformació (permeten circulació i
arrastrada d’elements pesats, cadires roda, etc,

- Espai de gir:   1,50 m (lliure d’obstacles)
* al vestíbul d’entrada (o portal),
* al fons de passadissos de >10m,
* davant ascensors accessibles o espai per a previsió

- Amplada:  1,20 m
S’admet estretaments puntuals: A  1,00m per a longitud
0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats de pas
- Alçada:  2,20 m en general (2,10m per a ús restringit)
- Canvis de direcció: no es contempla (amplada pas 1,20 m)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

AC C E S S I B L E (DB SUA)

✔

Itineraris

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t ( n o h a b i tat g e)

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

- Accés a l’edifici:
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només
s’admet l’existència d’un graó, d’alçada d 12cm, a l’entrada de l’edifici.

- No inclou cap tram d’escala.
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària
mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és  14 cm.

- Amplada:  0,80 m
- Alçada:  2,00 m
- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta es pot inscriure
un cercle de  1,20 m, sense ser escombrat
per l’obertura de la porta . (S’exceptua a l’interior
de la cabina de l’ascensor)
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.

- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un cercle de  1,20 m.

- Alçada:  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut

- Amplada:  0,90 m

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

DB SUA / D135/95
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DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

- Els replans intermedis tindran una llargada
mínima de 1,50 m en la direcció de circulació.

ESCOLES ALINS

- Barreres - Baranes: a ambdós costats
protecció, - Passamans:
Passamans situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb
i
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
Elements
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
protectors: rodó de  entre 3 i 5 cm, separat  4 cm dels
paraments verticals.
- Element de protecció lateral: es disposa
longitudinalment amb una alçària t 10 cm per
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i
bastons)

- Replans:

- La llargada de cada tram és d 20 m.
- En la unió de trams de diferent pendent
es col·loquen replans intermedis.
- A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha
un replà de 1,50 m de llargada mínima.
✔

S’admet d 2% en rampes exteriors

- Trams:

- transversal:

✔

d 12% trams < 3m de llargada
d 10% trams entre 3 i 10m de llargada
d 8% trams > 10m de llargada

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

- Pendents - longitudinal:

Referència de projecte

RAMPES

Itineraris

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

- Barreres de
protecció,
Passamans
i
Elements
protectors:

- Replans:

- Trams:

- Pendents

✔

d 2%

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m
- Passamans: per a rampes amb:
p  6% i desnivell > 18,5cm.
* continus i als dos costats a una altura entre 0,90m 1,10m, i
* un altre a una altura entre 0,65 - 0,75m
* trams de rampa de l > 3m | prolongació
horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment,
separats del parament  0,04m i el sistema de
subjecció no interfereix el pas continu de la ma
- Elements de protecció lateral: per als costats
oberts de les rampes amb p  6% i desnivell >
18,5cm i amb una alçària t 10 cm

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram

- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de la rampa no es reduirà

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada  la de la rampa
longitud  1,50 m (mesurada a l’eix)

- llargada màxima tram d 9 m.
- amplada  1,20m
- rectes o amb radi de curvatura  30m
- a l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície
horitzontal  1,20m de long. en la direcció de la
rampa

- transversal:

- longitudinal: d 10%
trams < 3m de llargada
d 8%
trams < 6m de llargada
4< p d 6% trams < 9m de llargada

AC C E S S I B L E (DB SUA)

✔

✔

✔

✔

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t ( n o h a b i tat g e)

(als dos extrems d’una rampa hi ha un espai lliure
amb una fondària de 1,20 m)

- En els dos extrems d’una rampa hi ha un espai
lliure amb una fondària de 1,20 m.

- Barreres - Passamà: com a mínim a un costat
protecció, - El passamà està situat a una alçada entre
Passamans
0,90 i 0,95 m.
i
Elements
protectors:

- Replans:

- Trams:

- Pendents - longitudinal: d 12% per a trams d 10 m de llargada
- transversal: s’admet d 2% en rampes exteriors

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

DB SUA / D135/95
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DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

✔

- Senyalització:

- La cabina en disposa a una alçada entre
0,90 i 0,95 m.

- Passamans:

ESCOLES ALINS

- Indicació del nombre de cada planta amb
número en alt relleu (dimensió 10 x 10 cm)
i col·locat a una alçada d’1,40m des del terra
(al costat de la porta de l’ascensor)

- Han de tenir un disseny anatòmic (permet
adaptar la ma) amb una secció igual o
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre
entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm
dels paraments verticals.

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m
respecte al terra.
- Han de tenir la numeració en Braille o en relleu.

- amplada: t 0,80 m.
- davant de les portes es pot inscriure un
1,50 m.

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: són automàtiques

- sentit d’accés t 1,40 m
- sentit perpendicular t 1,10 m

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

- Botoneres:

- Portes

cabina

- Dimensions

Referència de projecte

ASCENSOR

Itineraris

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

✔

- Su > 1000m2 (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades | 1,10 x 1,40m
*2 portes en angle | 1,40 x 1,40m

- Su  1000m2 (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades | 1,00 x 1,25m
*2 portes en angle | 1,40 x 1,40m

✔

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”.

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”.

- Senyalització: - mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA
- indicació del nombre de la planta en Braille i aràbic
en alt relleu col·locat a una alçada entre 0,80m i
1,20m (brancal dret en el sentit de sortida de la
cabina)

- Passamans:

- Botoneres:

- Paràmetres generals:
Compleix la norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a los ascensores de
personas, incluyendo personas con discapacidad”.

- Dimensions
cabina:

AC C E S S I B L E (DB SUA)

✔

✔

✔

✔

✔

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t ( n o h a b i tat g e)

- Botoneres:

- Portes:

- Dimensions
cabina:

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m
respecte al terra

- davant de les portes es pot inscriure un 1,20 m
sense ser escombrat per l’obertura de la porta

- amplada: t 0,80 m.

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: podes ser automàtiques o manuals

- sentit d’accés t 1,20 m
- sentit perpendicular t 0,90 m
- superfície t 1,20 m2

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

DB SUA / D135/95

4/5

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

Escales. Configuració
D ’ Ú S P Ú B L I C ( Ad a p t a d e s ) ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
ESCALES

t 1,00 m

- Amplada

- Altura de pas t 2,10 m
- frontal F  0,16m

- Graons:

D ’ Ú S P Ú B L I C (DB SUA-1)
- Amplada

- en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 ✔
-  1,00m si comunica amb una zona accessible

- Altura de pas

t 2,20 m

✔

- Graons:

- frontal 0,13  F  0,175m

✔

- estesa, E t 0,28m

- estesa, E t 0,30m

- 0,54m  2F +E  0,70m (al llarg de tota l’escala)

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,
E t 0,30m a 0,40m de la part interior)

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical
de l’estesa del graó superior

juliol de 2010
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- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix
amb l’alçària (no tenen ressalts)

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

✔

- els graons no tenen ressalts (bocel)
- graons amb frontal , vertical o formant un angle 
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari
accessible alternatiu)

- nombre de graons seguits  12.

- Trams:

- Trams:

- salvarà una altura d 2,25m

✔

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure apartat
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes)
- entre dues plantes consecutives d’una mateixa
escala tots els graons tindran el mateix frontal
- entre dos trams consecutius de plantes diferents el
frontal podrà variar com a màxim ±10mm
- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa
estesa
- Replans:

- Els replans intermedis tindran una llargada
 1,20 m.

- Replans:

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada  la de l’escala
longitud  1,00 m (mesurada a l’eix)

✔

- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de l’escala no es reduirà
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram
- replans de planta:
* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment
en l’arrencada dels trams.
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa;
amplada la de l’itinerari i gravat direccional
perpendicular a l’eix de l’escala)
* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen
a 0,40m del primer graó d’un tram.
- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- Passamans: a ambdós costats a una altura
entre 0,90 i 0,95m
* disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat  4 cm
dels paraments verticals.

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- col·locació 1 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada d 1,20m

✔

- col·locació 2 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m
- passamà intermedi: trams amplada > 4m
- altura de col·locació o 0,90m y 1,10m
- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats
del parament t 0,04m i el sistema de subjecció no
interferirà el pas continu de la ma.

Referència de projecte
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AN 7.-Relació de la normativa d´aplicació.

Normativa tècnica general d’Edificació

maig 2018

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la
construcció vigents.
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.
Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva
89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.
En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions
municipals.
Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu
abast i dels usos previstos.

Nota:
Color negre: legislació d’àmbit estatal
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic
Color blau: legislació d’àmbit municipal
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Normativa tècnica general d’Edificació

Normativa tècnica general d’Edificació
Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art.
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici
Habitatge
Llei de l'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior
de l’habitatge.
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”.
(O. 09/03/1971)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Altres usos
Segons reglamentacions específiques
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Accessibilitat
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso
universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
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Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecció enfront del soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-0 Limitació del consum energètic
HE-1 Limitació de la demanda energètica
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments
CTE DB SE A Document Bàsic Acer
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instrucció d'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació.
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
Instal·lacions d’ascensors
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997, excepte els
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors”
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals

Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
Ordenances municipals
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Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
CTE DB SI 3.7 Control de humos
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de combustibles
Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)
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Instal·lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines
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Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

Instal·lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior
de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal·lacions de protecció contra incendis
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017)
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de protecció al llamp
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
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Certificació energètica dels edificis
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

Control de qualitat
Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Oficina Consultora Tècnica. COAC

maig 2018
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Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003.
art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)

Oficina Consultora Tècnica. COAC
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AN 8.-Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
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DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
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COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

1

DADES DE L'OBRA
1.1 Tipus d'obra
Rehabilitació i ampliació de l’escola d’Alins per adaptar-la al programa d’escola de dos
unitats.
1.2 Emplaçament

Escola d’Alins-Zer Alt Pallars Sobirà es troba situada a la carretera d’Alins s/n,
propera a la població i al sud d’aquesta.
1.3 Superfície construïda
225,44 m2
1.4 Promotors
Ajuntament d’Alins.
1.4 Arquitecte autor del Projecte d'execució
Elisabet Claró Tolsau. Serveis Tècnics. DNI 41095040C.
1.5 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Elisabet Claró Tolsau. Serveis Tècnics. DNI 41095040C.
2

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
2.1 Topografia
Topografia plana a l’àmbit de treball.
2.2 Característiques del terreny: resistència, cohesió, nivell freàtic.
Segons estudi geotècnic.
2.3 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn
Entorn rural.
2.4 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades.
No s´intervé sobre les instal.lacions públiques.
2.5 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres.
Carretera d’Alins L-510.

3

COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

3.1 INTRODUCCIÓ
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
3.5 PRIMERS AUXILIS
3.6 NORMATIVA APLICABLE

3.1 INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin
i complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa.
En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta
Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sotscontractistes hauràn de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les
mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure
el Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiràn
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de
dedicar a les diferents feines o fases del treball
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a l'obra o prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
1

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord
amb els següents principis generals:
a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l'origen
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència
dels factors ambientals en el treball
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors
2

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

3

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i
específic

4

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin
alternatives més segures

5

Podràn concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu
treball personal.

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells
es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient
pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauràn de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).

3.3.1 MITJANS I MAQUINÀRIA
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la càrrega transportada
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

3.3.2 TREBALLS PREVIS
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)

3.3.3 ENDERROCS
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l'estructura

- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació i baixada de runes

3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Cops i ensopegades
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

3.3.5

FONAMENTS
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Fallides de recalçaments
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)

3.3.6

ESTRUCTURA
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)
- Riscos derivats de l'accés a les plantes
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials

3.3.7 RAM DE PALETA
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)

3.3.8 COBERTA
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós

-

Sobre esforços per postures incorrectes
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes de pals i antenes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)

3.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)

3.3.10 INSTAL·LACIONS
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobresforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes
3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997)
1
Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o
caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada,
els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
2
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible
3
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
4
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
5
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
6
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de

terres subterranis
7
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
8
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
9
Treballs que impliquin l'ús d'explosius
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Com a criteri general primaràn les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,
s'hauràn de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les
eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauràn d'estar homologats segons la
normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauràn de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).

3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents
feines i circulacions dins l'obra.
- Senyalització de les zones de perill.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior
de l'obra com en relació amb els vials exteriors.
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega.
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents.
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants.
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra.
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques,
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra.
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat.
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes).
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de
rases.
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals.
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades.
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides.
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes.

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de
partícules.
- Utilització de calçat de seguretat.
- Utilització de casc homologat.
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat,
la utilització del qual serà obligatòria.
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades.
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament
sorollosos.
- Utilització de mandils.
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire.
3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament
ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en
relació amb els vials exteriors.
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega.
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes).
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).

3.5 PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb
els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

Barcelona, Març 2021.
Elisabet Claró Tolsau.
Serveis Tècnics.
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1.

INTRODUCCIÓ

1.1. OBJECTE D’ESTUDI I ANTECEDENTS
Per encàrrec de l’AJUNTAMENT D’ALINS i segons instruccions rebudes de la Sra Elisabet Claró,
arquitecta, s’ha realitzat l’estudi geotècnic en l’obra de referència on s’ha projectat l’ampliació
d’un edifici docent.

Els continguts del present estudi geotècnic faran referència a:
a) anàlisi del context de la zona des del punt de vista geològic i geotècnic
b) definició del perfil litològic del subsòl i de les característiques geotècniques d’identificació,
resistència i deformabilitat de les capes travessades
c) determinació de la cota del nivell freàtic, sempre que es detecti a la profunditat investigada
d) anàlisi dels resultats obtinguts per tal de donar un seguit de consideracions respecte a la
fonamentació de l’estructura (cota i tipologia de la fonamentació, capacitat de càrrega,
assentaments), sismicitat, estabilitat i ripabilitat del terreny.

1.2. CLASSIFICACIÓ SEGONS CTE
Segons els indicacions de la direcció facultativa, el projecte compta l’ampliació d'un edifici de
planta baixa i una planta pis amb una superfície total ocupada de 145,38 m2 i una superfície total
construïda d’uns 225 m2.
Segons els requeriments establerts en el DB‐SE‐C (Documento Básico. Seguridad Estructural.
Cimientos del Código Técnico de la Edificación, aprovat en el Real Decreto 314/2006 del 17 de
març de 2006), les edificacions previstes correspondrien a una estructura de tipus C‐0, que es
trobaria emplaçada sobre un terreny de tipus T‐1.
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2.

TREBALLS REALITZATS

2.1. ASSAIGS IN SITU
2.1.1. Sondeigs a rotació
Durant el dia 1 de març de 2021 es va realitzar 1 sondeigs (S‐1) a rotació i clavament a pressió amb
obtenció de mostra contínua mitjançant una sonda hidràulica TECOINSA TP‐05 equipada amb un
dispositiu adaptat per a poder realitzar perforacions amb rotació i extracció continua de testimoni.

El barnillatge utilitzat van ser bateries simples de 101 a 76 mm de diàmetre equipades amb
corones de vídia.
Els treballs de camp han estat en tot moment controlats i/o supervisats per un geòleg especialista
en geotècnia.

Es considera la cota d’inici del sondeig la boca de la perforació en el terreny. La fondària es
considera creixent a mesura que es perfora i s’aprofundeix el sondeig.

Tot seguit es detalla la cota relativa d’inici de les prospeccions, agafades respecte la cota 0 presa al
pati de l’escola (veure plànol en l’annex A).

PROSPECCIÓ
S‐1

COTA D’INICI
+0.65 m

PROFUNDITAT ASSOLIDA
6.0 m

Tota la testificació litològica recollida en els sondeigs es representa en forma de gràfic esquemàtic
a l’annex B.

2.1.1. Sondeigs a percussió
Durant el mateix dia 1 de març de 2021, es van realitzar 2 penetròmetres dinàmics (P‐1 i P‐2) o
assaig a percussió dinàmica, de tipus DPSH, seguint les especificacions establertes en la norma
UNE‐EN ISO 22476‐2:2008. S’ha utilitzat una sonda marca Tecoinsa TP‐05.
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Aquest tipus de sondeig consisteix a clavar un tub d’avanç en el terreny mitjançant la caiguda d’un
pes lliure. El nombre de cops que són necessaris per a penetrar 20 cm proporciona una dada
qualitativa de la resistència del terreny anomenada N20.
Aquesta sonda presenta les següents característiques:
CARACTERÍSTICAS SONDA PERCUSSIÓ
M Pes martell
63.5 kg
H alçada de caiguda de M
76 cm
A Secció de la punta
20 cm2

El colpejament N20 d’aquest penetròmetre està correlacionat empíricament amb el colpejament N
obtingut en un assaig SPT (Standard Penetration Test).
En el cas de litologies majoritàriament cohesives podem aplicar l’expressió de Dapena et. al (2000)
següent:
NSPT = (13∙log N20)‐2
Mentre que per a litologies detrítiques es recomana l’expressió de Daghler (1987):
NSTP = (25∙log(1.22N20 )‐15.16)/1.27
Es considera la cota d’inici del sondeig la boca de la perforació en el terreny. La fondària es
considera creixent a mesura que es perfora i s’aprofundeix el sondeig.
Tot seguit es detalla la cota relativa d’inici de les prospeccions, agafades respecte la cota 0 presa al
pati de l’escola (veure plànol en l’annex A).

PROSPECCIÓ
P‐1
P‐2

COTA D’INICI
+0.5 m
+0.65 m

PROFUNDITAT ASSOLIDA
4.2 m (rebuig)
4.4 m (rebuig)

2.1.2. Assaigs SPT.
A l’interior del sondeig a rotació es van realitzar un total de 2 SPT (segons les especificacions de la
norma UNE 103800:1992), prova que consisteix a clavar un aparell normalitzat mitjançant la
caiguda lliure d’una massa de 63.5 kg de pes, des d’una alçada de 76 cm.
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Les característiques del mostrejador són les següents:
CARACTERÍSTICAS MOSTREJADOR
Longitud
813 mm
Diàmetre exterior
51 mm
Diàmetre interior
35 mm
Pes total
7.14 kg

Aquest aparell bipartit permet la recuperació d’una mostra representativa del subsòl assajat.
La introducció de l’aparell s’efectua en tres o quatre trams de 15 cm cadascun, i s’anota el número
de cops que ha de fer la massa per permetre la penetració de l’aparell en el terreny.
El número de cops necessari per clavar l’aparell el primer tram de 15 cm s’anomena “penetració
d’assentament (N0)”. S’anomena resistència a la penetració N30 el valor de la suma total de cops
necessari per clavar dins el terreny el mostrejador bipartit el segon i tercer trams de 15 cm.
Es pot finalitzar l’assaig si s’assoleix un número de cops ≥ 50, i es considerarà rebuig (Rb). Per a
roques toves aquest rebuig (Rb) es podria considerar en un número de cops ≥ 100.

2.2. ASSAIGS DE LABORATORI
Mecànica de sòls
Totes les mostres recollides en els treballs in situ i/o de camp, han estat traslladades al laboratori,
on s’han estat seleccionat per ser sotmeses als següents assaigs de caracterització mecànica i
química, segons la normativa vigent, els resultats dels quals s’exposen en capítols posteriors.
Assaig realitzat

Normativa

Granulometria en sòls per tamisat

UNE 103101:1995

1

Humitat d’un sòl
UNE 103300:1993
Determinació dels límits d’Atterberg:
Determinació del límit líquid d’un sòl pel mètode
UNE 103104:1993
de l‘aparell de Casagrande
Determinació del límit plàstic d’un sòl
UNE 103103:1994

1
1

Anàlisi químic del sòl SO 4

1

UNE 83963:2008

Nombre

1
1
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3.

CONTEXT DE LA ZONA

Geogràficament, ens situem al sud del nucli urbà d’Alins, a la comarca del Pallars Sobirà (veure
figura 1).

Fig. 1. Situació geogràfica de la zona d’estudi (Font: ICC)

En el moment de la realització dels treballs de camp, la parcel∙la es troba ocupada per un edifici
aïllat envoltat per zona enjardinada i camps.

Foto. 2. Vista de la parcel∙la estudiada
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Topogràficament la parcel∙la es força plana tot i que l’edifici queda ensotat uns 0.5 metres
respecte els camps que l’envolten.

Geològicament ens situem a la Serralada pirenaica, constituïda per un substrat paleozoic
fortament tectonitzat.
El sector objecte d’estudi es trobaria situat dins una cubeta originada per la dinàmica glaciar,
reomplerta per litologies quaternàries (llim, sorres i graves).

Dins de la cartografia 1: 50.0000 de l’ICC podem diferenciar en color verd els materials paleozoics
del cambroordovicià formats gresos i lutites (ÇOrgl) i en colors ocres i grisos els materials
quaternaris formats per dipòsits col∙luvials (Qco), dipòsits de vessant (Qve) i terasses (Qt) formats
per llims, sorres i graves.

Figura 2: Cartografia 1:50.000 de la zona d’estudi (Font: ICC).
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4.

LITOLOGIES I/O UNITATS GEOTÈCNIQUES

A partir dels treballs realitzats, i juntament amb els coneixements de la zona, es poden definir els
següents nivells o unitats geotècniques:

4.1. NIVELL 0: Terreny vegetal i/o remogut.
Superficialment i fins a una fondària de 0.4 metres respecte la boca del sondeig S‐1, trobem un
nivell de terreny vegetal i/o remogut de color marró format per argiles, sorres, graves amb restes
de matèria orgànica.
En els assaigs a penetració dinàmica P‐1 i P‐2, interpretem un gruix d’aquests materials de fins 0.5
metres.
No s’ha considerat necessari realitzar assaigs de laboratori de mecànica de sòls en aquesta unitat
geotècnica.
Paràmetres estimats segons taules de valors recomanades en el CTE:
Cohesió

nul∙la

Angle de fregament

25º

Pes específic aparent

1,75 tn/m³

Aquest tipus de materials, degut a la mala compacitat que presenten, responen a unes
característiques resistents molt baixes i/o heterogènies.

4.2. NIVELL A: Graves i blocs amb sorres i llims. Color marró i gris.
Per sota el nivell O i fins a la fi de totes les prospeccions realitzades, es troba una paquet de
materials quaternaris formats per graves i blocs de materials metamòrfics, pissarres i esquists, que
presenten certa fracció sorra i llim.
Aquests materials presenten una coloració marró i gris amb tonalitats verdoses.
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Des del punt de vista geotècnic, es tracta de sòls de gra groller amb lleugera fracció mitja i fina, de
plasticitat baixa a nul∙la i una agressivitat inapreciable o nul∙la enfront al formigó i segons criteris
establerts en la EHE.

Pel que fa a les seves característiques resistents, els valors obtinguts en els assaigs SPT i de
laboratori ens permeten definir‐los com a sòls amb una consistència mitjanament densa a densa si
bé superficialment es troben alterats i esdevenen fluixos.

Dades obtingudes a partir dels assaigs de camp o in situ realitzats:
SPT N30

30‐39

Penetració dinàmica N20

4‐Rebuig (núm. cops/20 cm)

Resistència dinàmica

36>300 kg/cm2

Dades que s’obtenen a partir dels assaigs de laboratori realitzats:
Classificació USCS

GM‐SM‐ML

Classificació AASHTO

A‐2‐4

% de fins (llim i argila)

25.8

% de sorres

22.9

% de graves

51.3

Humitat %

17.4

Límit líquid

34.3

Índex de plasticitat

8.1

Contingut en sulfats
Atac al formigó

172.31 mg/kg
No agressiu (EHE)
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Paràmetres estimats segons taules de valors recomanades en el CTE i altres:
Permeabilitat Kz
Coeficient de balast K30
Coeficient de Poisson
Mòdul de elasticitat
Cohesió c
Pes específic aparent δ
Angle de fregament intern f

10‐3‐10‐8 m/s
80‐200 MN/m3
0.30
30‐80 MN/m2
0.0‐0.05 kg/cm2
1.9‐2.1 t/m³
28‐39º
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5.

HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA

5.1. CONTEXT HIDROGEOLÒGIC
La zona objecte d’estudi es troba situada dins la conca hidrogràfica del Pirineu Occidental, i en el
Sector hidrogeològic del Pirineu i més concretament en la 104 (Pallaresa).
Els aqüífers que es troben en aquesta zona se situen en dipòsits quaternaris i diposits detrítics
cambroordovicionns.

5.2. NIVELL FREÀTIC
Durant l’execució dels treballs (01/03/21) no es va trobar aigua, en cap d’ells, fins a la màxima
fondària investigada de 6,0 metres.

Caldria tenir en compte que, per informació de la zona, es té coneixement de l’existència puntual
d’aigües subterrànies en èpoques de pluja, tot i que en cabals petits. És per això que sempre és
recomana la impermeabilització de les estructures soterrades.
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6.

PROTECCIÓ A L’EXPOSICIÓ DEL RADÓ

Segons el “Documento Básico HS Salubridad HS 6 Protección frente a la exposición al radón, DB‐HS
6” el terme municipal d’Esterri d’Aneu pot presentar concentracions de radó superiors als nivells
de referència ja que és un municipi que es situa en Zona II.

Degut a que el projecte és una ampliació d’un edifici existent, serà d’aplicació la DB‐HS‐6 a la part
nova de l’edifici.
En aquest cas, s’haurà de disposar d’una barrera de protecció segons les indicacions descrites en el
punt 3.1 de la DB‐HS‐6 junt amb un sistema addicional segons les indicacions descrites en el punt
3.2 i 3.3 de la DB‐HS‐6 .
En tot cas es seguiran les prescripcions descrites en el “Documento Básico HS Salubridad HS 6
Protección frente a la exposición al radón, DB‐HS 6”.
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7.

SISMICITAT

Segons la Norma Básica de la Edificación (NCSE), el terme municipal d’Alins presenta una
acceleració sísmica bàsica (ab) de 0.06∙g, es a dir 0.588 m/s2, i amb un coeficient de contribució k
d’1,0.

L’acceleració sísmica de càlcul (ac), respon a la següent equació:
ac = Sab

On:
2

ab és l’acceleració sísmica bàsica, definida aquí com 0,04∙g (m/s )
 és el coeficient adimensional de risc, funció de la probabilitat acceptable que s’excedeixi ac en el

període de vida que es projecti en la construcció prevista.
Se’n consideren 2 valors:
construccions d’importància normal
construccions d’importància especial

=1,0
=1,3

S és el coeficient d’amplificació del terreny, que per valors on

ab < 0,1∙g , com seria el cas

estudiat, s’aplica S=C/1,25
I on C és un coeficient de terreny que depèn de les característiques geotècniques, agafat aquí amb
valor 1,4 (mitja ponderada) considerant un terreny tipus II a IV fins a fondàries d’uns 30,0 metres.

Per tant, s’obtenen uns valors d’acceleració sísmica de càlcul (ac), segons el tipus de construcció:
Tipus de construcció
Normal

Acceleració de càlcul, ac
0,0674 ∙g
0,6601 m/s2

Especial

0,0876 ∙g

0,8582 m/s2
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8.

CONSIDERACIONS GEOTÈCNIQUES

L’estructura de projecte, segons les indicacions de la direcció facultativa, es composa d’una
ampliació en planta baixa d’un edifici que es composa de planta baixa i una planta pis.
En aquest apartat s’exposen un conjunt de consideracions respecte de la proposta de
fonamentacions, la ripabilitat i l’estabilitat del terreny.

8.1. ESTUDI FONAMENTACIÓ
Segons indicacions rebudes per part de la direcció facultativa, l’edifici s’ampliarà en planta baixa
en la zona nord est de l’edifici (zona on s’han realitzat les prospeccions S‐1, P‐1 i P‐2).
Degut a que tindrem una part de l’edifici ja assentat i per a tal que les distorsions angulars siguin
admissibles, es donen dos opcions de fonamentació.

8.1.1. OPCIÓ A. Assentaments de fins a 2.0 cm.
A partir dels resultats obtinguts en les prospeccions i assaigs realitzats la fonamentació podria ser
a base de sabates que es recolzin a sobre del nivell A format per graves amb sorres i llims i que
restarà al fons de les excavacions a efectuar.
La tipologia de fonamentació podrà ser de sabates aïllades o contínues.
Capacitat portant admissible i assentaments previsibles fonamentació superficial nivell A
Partint dels resultats obtinguts en els assaigs realitzats, a efectes del DB‐SE‐C per al càlcul de la
pressió vertical admissible de servei s'obtenen els següents valors, ja afectats per un factor de
seguretat F=3, variables segons les dimensions de la sabata:

AMPLADA

SABATES D=0.4m
B=0,4 m

B=1,0 m

B=1,5 m

qadm

1,0

1,1

0,9

0,8

qadm

100

108

92

80

Aquests valors són per sabates amb encastaments de 0.4 metres dins del nivell A.
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Assentaments
Aplicant aquesta pressió admissible indicada en l’apartat anterior, els assentaments seran de
l’ordre de 2,0 cm, valor admissible per la tipologia de fonamentació proposada.

8.1.2. OPCIÓ B. Assentaments de fins a 1.0 cm.
En el cas de que es requereixin assentaments inferiors als 2.0 cm, es recomana que la
fonamentació superi en tot moment la part mes alterada del nivell A mitjançant sabates que en
alguns punts podran esdevenir pous de fonamentació, els quals hauran de ser reomplerts amb
formigó pobre fins a cota de sabata.
En el seguen quadre es mostra a la fondària a la que s’inicia la part mes competent del paquet de
graves amb sorres i llims del nivell A.

Prospecció

Cota prospecció

Fondària punt recolzament

Cota recolzament

S‐1
P‐1
P‐2

+0.65
+0.5
+0.65

1.75 m
2.5 m
2.0 m

‐1.10
‐2.0
‐1.35

Capacitat portant admissible nivell A
Partint dels resultats obtinguts en els assaigs realitzats, a efectes del DB‐SE‐C per al càlcul de la
pressió vertical admissible de servei s'obtenen els següents valors, ja afectats per un factor de
seguretat F=3:
NIVELL B
qadm
qadm

Sabates i/o pous
2

1.5

2

150

kg/cm
kN/m

Aplicant aquesta pressió admissible indicada (qadm), els assentaments màxims teòrics serien
inferiors a 1.0cm.
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8.2. RIPABILITAT
Des del punt de vista mecànic, l'excavació de les litologies descrites per l’anivellament i l'execució
de les rases de fonamentació no presentarà molta dificultat, podent utilitzar maquinària de
potència mitja a alta.
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9.

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES

SÍNTESI
Tipus Edificació segons CTE:

Ampliació edifici de planta baixa i una planta pis. Superfície construïda
aproximada 225 m2. Edificació de tipus C‐0.

Tipus de Terreny segons CTE:

T‐1

Treballs realitzats:

1 sondeigs a rotació amb bateria simple.
2 sondeigs a percussió DPSH.

Fondària investigada:

Unitats detectades:

Sondeigs a rotació: 6.0 m; Sondeigs a percussió fins a 4.2 i 4.4 (rebuig en
ambdós casos). Es van aprofundir els sondeigs fins a assolir un nivell
suficientment resistent per a l’edificació i fonamentació previstes,
seguint les recomanacions establertes en el CTE.
Nivell 0. Terreny vegetal i/o terreny remogut. Fins a 0.5.m de fondària.
Baixa qualitat resistent.
Nivell A. Graves i blocs amb sorres i llims. Color marró i gris amb
tonalitats verdoses. Mitjanament dens a dens. Fins al final de totes les
prospeccions realitzades.

Agressivitat de sòl:

Nul∙la de tots els nivells assajats.

Nivell freàtic:

No detectat.

Tipologia de fonamentació
proposada:
Nivell de recolzament de la
fonamentació:
Ripabilitat:

Fonamentació superficial.
Nivell A.
Maquinària convencional per aquest tipus de sòls.

COMENTARIS
La síntesi exposada anteriorment s’ha de considerar com a tal, caldria atendre en tot moment a les
especificacions i recomanacions recollides en el present estudi pel que fa a cadascun dels factors a
considerar en cada aspecte determinat, ja que existeixen generalitats i particularitats que
s’esmenten en cadascun dels capítols i apartats específics.
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Badalona, 16 de març de 2021

Jaume Teixidor Camprubi
Geòleg col∙legiat núm. 5401
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ANNEX
ESTUDI GEOTÈCNIC
AMPLIACIÓ EDIFICI DOCENT
ESCOLA D’ALINS
Carretera L‐510
ALINS

MARÇ 2021
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ANNEX A. PLÀNOL DE SITUACIÓ

21
MEDIGEO Geologia i geotècnia, S.L. CIF B‐66535386. Plaça del Vapor 3B. Badalona. info@medigeo.cat. Telf. 93 363 43 99.

Pàgina 1 de 1

P1

Escala aprox. (DIN A4)

B’

P2

A’

S1

B

1: 300

A. PLÀNOL DE SITUACIÓ
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Final del sondeig a 6,0 m

Mitjanament dens a
dens.

Color marró i gris amb
tonalitats verdoses.

Graves i blocs de pissarra
i esquist amb sorres i
llims.

Nivell A:

Nivell O: Terreny vegetal i/o
0.4
remogut.

LITOLOGIA

CLASSIFICACIÓ
U.S.C.S

FONDÀRIA

8----

----

7----

----

6----

----

5----

----

4----

----

3----

----

2----

3.6

28/20/19/24

39

3.0

1.8

8/10/20/14

1.2

ASSAIG SPT
Núm. de MOSTRA

---- 30

1----

----

0----

LÍMIT LÍQUID

HUMITAT

ALTRES
ASSAIGS

G,S 17.4 34.3 8.1

ÍNDEX DE
PLASTICITAT

NIVELL FREÀTIC

Pàgina 1 de 3

Caixa de 0,0 a 3,0 metres

Ubicació de la màquina al punt S-1

B. GRÀFIC DELS SONDEIGS
I REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Caixa de 3,0 a 6,0 metres
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Carretera L-510. Escola d’Alins -ALINS-

GM
SM
ML

COTA

+0.65

COHESIÓ (kg/cm2)

SONDEIG S - 1
COMPRESSIÓ
SIMPLE (kg/cm2)

MÀQUINA: Tecoinsa TP-05
SISTEMA DE PERFORACIÓ: Rotació amb bateria simple
DATA: 1 de març de 2021

ANGLE DE
FREGAMENT

Profunditat
at (m)

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Nre. de cops
per 20 cm

1

kg/cm2

10,0

9,8

9,6

9,4

9,2

9,0

8,8

8,6

8,4

8,2

8,0

7,8

7,6

7,4

7,2

7,0

6,8

6,6

6,4

6,2

6,0

5,8

5,6

5,4

5,2

5,0

4,8

4,6

4,4

4,2
42

4,0

3,8

3,6

3,4

3,2

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

PROF.

3
5
5
6
5
4
5
5
4
5
6
13
15
18
21
19
40
57
69
73
100

NOMBRE
DE COPS

29
49
49
58
49
36
45
45
36
45
50
109
125
151
176
149
313
446
539
571
734

Rd
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Carretera L‐510. Escola d'Alins ‐ALINS‐
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9,8

9,6

9,4

9,2

9

8,8

8,6

8,4

8,2

8

7,8

7,6

7,4

7,2

7

6,8

6,6

6,4

6,2

6

5,8

5,6

5,4

5,2

5

4,8

4,6

4,4
44

4,2

4

3,8

3,6

3,4

3,2

3

2,8

2,6

2,4

2,2

2

1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

RESISTÈNCIA
DINÀMICA

0

PENETRÒMETRE
DINÀMIC

50

10

SONDEIG P‐1

100

S P T

MÀQUINA:
Tecoinsa TP‐05
DATA DE REALITZACIÓ: 1 de març de 2021
COTA:
+0,5m
NIVELL FREÀTIC:
No detectat

150

100

PENETRÒMETRE DINÀMIC DPSH

200
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Emplaçament del sondeig DSPH P‐1

B. GRÀFICS DELS SONDEIGS I
REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Profunditat
at (m)

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Nre. de cops
per 20 cm

1

kg/cm2

10,0

9,8

9,6

9,4

9,2

9,0

8,8

8,6

8,4

8,2

8,0

7,8

7,6

7,4

7,2

7,0

6,8

6,6

6,4

6,2

6,0

5,8

5,6

5,4

5,2

5,0

4,8

4,6

4,4

42
4,2

4,0

3,8

3,6

3,4

3,2

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

PROF.

3
5
6
7
8
11
6
6
8
8
30
30
37
24
25
23
26
21
59
63
65
100

NOMBRE
DE COPS

29
49
58
68
78
99
54
54
72
72
251
251
309
201
209
180
203
164
461
493
477
734

Rd
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9,8

9,6

9,4

9,2

9

8,8

8,6

8,4

8,2

8

7,8

7,6

7,4

7,2

7

6,8

6,6

6,4

6,2

6

5,8

5,6

5,4

5,2

5

4,8

4,6

4,4
44

4,2

4

3,8

3,6

3,4

3,2

3

2,8

2,6

2,4

2,2

2

1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

RESISTÈNCIA
DINÀMICA

0

PENETRÒMETRE
DINÀMIC

50

10

SONDEIG P‐2

100

S P T

MÀQUINA:
Tecoinsa TP‐05
DATA DE REALITZACIÓ: 1 de març de 2021
COTA:
+0,65m
NIVELL FREÀTIC:
No detectat

150

100

PENETRÒMETRE DINÀMIC DPSH

200
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Emplaçament del sondeig DSPH P‐2

B. GRÀFICS DELS SONDEIGS I
REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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ANNEX C. TALL ESTRATIGRÀFIC
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Nivell A: Graves i blocs de pissarra i esquist amb sorres i llims.
Color marró i gris amb tonalitats verdoses. Mitjanament dens a dens.

Nivell O: Terreny vegetal i/o terreny remogut

Llegenda

P-1

S-1

Pàgina 1 de 2

E. Horitz. aprox. (DIN A4) 1:100

E. Vertical aprox. (DIN A4) 1:100

C. TALL ESTRATIGRÀFIC
INTERPRETATIU
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Carretera L-510. Escola d’Alins -ALINS-

* Aquest tall estratigràfic és el resultat d’una interpolació entre els punts de sondeig realitzats i, per tant, s’han d’interpretar amb les naturals reserves

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

Tall A-A’

P-2

Nivell A: Graves i blocs de pissarra i esquist amb sorres i llims.
Color marró i gris amb tonalitats verdoses. Mitjanament dens a dens.

Nivell O: Terreny vegetal i/o terreny remogut

Llegenda

S-1
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E. Horitz. aprox. (DIN A4) 1:100

E. Vertical aprox. (DIN A4) 1:100

C. TALL ESTRATIGRÀFIC
INTERPRETATIU
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Carretera L-510. Escola d’Alins -ALINS-

* Aquest tall estratigràfic és el resultat d’una interpolació entre els punts de sondeig realitzats i, per tant, s’han d’interpretar amb les naturals reserves

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

Tall B-B’
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ANNEX C. ACTES DELS ASSAIGS DE LABORATORI
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346 - AMPLIACIÓ ESCOLES. ALINS

2021-4494-2970
MOSTRES Nº
Situació
Tipus de mostra
Profunditat (m)
Classificació USCS
Classificació AASHTO
Fracció majoritària
HUMITAT
Contingut d'humitat, w (%)
GRANULOMETRÍA TAMISAT
Passa # 20 mm, %
Passa # 5 mm, %
Passa # 2 mm, %
Passa # 0.4 mm, %
Passa # 0.08 mm, %
LÍMITS D'ATTERBERG
Límit Líquid, LL (%)
Límit Plàstic, LP (%)
Índex de plasticitat, IP (%)
ANÀLISI QUÍMIC EN SÒLS
Sulfats (% SO4)
Sulfats (% SO3)
Sulfats (mg/kg SO4)
Sulfats (mg/kg SO3)

2021-1529
S-1
SPT
1.2-1.8
GM
A-2-4 (0)
GRAVA
17.4
91.6
58.3
48.7
34.2
26.4
34.3
26.2
8.1
0.0172
0.0144
172.31
143.58
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SPT / PROFUNDITAT: 1.2-1.8 m

Mostra referència

OBERTURA I DESCRIPCIÓ DE MOSTRA EN LABORATORI - IT-300

2021-1529

Codi: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Dades generals
Peticionari
Client
Projecte

MEDIGEO GEOLOGIA I GEOTÈCNIA SL (B66535386)
346 - AMPLIACIÓ ESCOLES. ALINS

Dades de la mostra
Referència client
Situació

Profunditat sup., m
Profunditat inf., m
Tipus de mostra
Diàmetre, cm
Longitud, cm
Data de presa
Data de recepció

S-1

1.2
1.8
SPT

8-3-21

Dades de l'obertura i preparació
10-3-21
Data d'obertura
MOHAMED YAAKOUBI
Analista
MANUAL
Medi d'obertura
CAMBRA HUMIDA
Emmagatzematge
LAB. GEOTÈCNIA
Entorn d'assaig
Tipus de sòl
Classificació USCS

GM
Litologia de grup USCS GRAVA LLIMOSA
Classific. AASHTO

Descripció de la mostra
Descripció litològica segons criteris EN ISO
GRAVA DE PISSARRA AMB BASTANT LLIM I AMB BASTANT SORRA
GRIS VERDÓS

A-2-4 (0)
Prof. Observacions
m P- penetròmetre V- vane-test

(kPa)

1.2

1.8
NOTA: El sòl es descriu en primer terme per la seva fracció principal majoritària. Per a les fraccions secundàries s'empren els termes següents: Menys del 5%, no
s'indica. Del 5% al 10%, INDICIS. Del 10% al 20%, UNA MICA. Del 20% al 35%, BASTANT. Més del 35%, terminació ÓS/A o NC/A.

ASSAIGS REALITZATS
HUMITAT D'UN SÒL MITJANÇANT ASSECAT EN ESTUFA - UNE 103300/93
ANÀLISI GRANULOMÈTRIC DE SÒLS PER TAMISAT - UNE 103101/95
LÍMIT LÍQUID, LÍMIT PLÀSTIC I ÍNDEX DE PLASTICITAT DE SÒLS - UNE 103103/94 - UNE 103104/93
DETERMINACIÓ QUANTITATIVA DEL CONTINGUT DE SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL - UNE 103201/96

OBSERVACIONS

La informació continguda en aquest document afecta exclusivament als fulls d'assaig següents amb el mateix número de referència de la mostra
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SPT / PROFUNDITAT: 1.2-1.8 m

HUMITAT D'UN SÒL MITJANÇANT ASSECAT EN ESTUFA - UNE 103300/93

Referència mostra

2021-1529
Equips utilitzats
BALANÇA GIBERTINI EU-1700
FORN DE DESSECACIÓ SELECTA 2003721

Temperatura d'assecatge (ºC)

105

Analista: MOHAMED YAAKOUBI
Data final assaig: 10/03/2021

Dades de l'assaig d'humitat
Tara (g)
18.37
Tara + sòl + aigua (g)
57.17
Tara + sòl (g)
51.41
Aigua (g)
5.76
Sòl (g)
33.04
Humitat, w (%)
17.4
Dades de l'assecat en forn microones
Temps d'assecat inicial (min)
Increments posteriors (sg)

Resultats
Contingut d'humitat, w (%)

Equips utilitzats
BALANÇA GIBERTINI EU-6000

(*) Densitat de la parafina = 0.9 Tn/m3

Analista: MOHAMED YAAKOUBI
Data final assaig: 10/03/2021

17.4

Dades de l'assaig de densitat aparent
Pes sòl (g)
Pes sòl+parafina (g)
Pes parafina (g)
Pes en aigua (g)
Volum parafina (cm3)
Volum sòl+parafina (cm3)

Costat major proveta prismàtica, B (cm)
Costat menor proveta prismàtica, H (cm)

Alçada, L (cm)
Diàmetre proveta cilíndrica, D (cm)
Volum sòl (cm3)
Densitat aparent (g/cm3)
Densitat seca (g/cm3)

Resultats
Densitat aparent (g/cm3)
Densitat seca (g/cm3)
Densitat aparent (kN/m3)
Densitat seca (kN/m3)

Equips utilitzats
PICNÒMETRE 50ML
BALANÇA GRAM 0.0001G
BANY TERMOSTÀTIC INCO-20S
TERMÒMETRE 0.1ºC

Dades de l'assaig de densitat relativa partícules sòlides
Temperatura d'assecatge (ºC)
105
105
Nº referència picnòmetre
Temperatura d'assaig (ºC)
Densitat aigua a Tª assaig, δwTi (g/cm3)
Factor correcció temperatura, K1
Massa pic. ple d'aigua Tª assaig, M3 (g)
Massa de sòl assajat, M1 (g)
Massa pic.+sòl+aigua a Tª assaig, M2 (g)
Densitat rel. part. sòlides, G20ºC (g/cm3)

Analista:
Data final assaig:

Resultats
Densitat relativa part. sòlides (g/cm3)
Densitat relativa part. sòlides (kN/m3)
Porositat (%)
OBSERVACIONS

Codi: RG-A-0001 V0
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SPT / PROFUNDITAT: 1.2-1.8 m

Referència mostra

ANÀLISI GRANULOMÈTRIC DE SÒLS PER TAMISAT - UNE 103101/95
Equips utilitzats
SERIE DE TAMISOS PROETI
BALANÇA GIBERTINI EU-1700
FORN DE DESSECACIÓ ETI-P0228

Coef. curvatura (Cc)

Resultats
Tamisos
Nº Obertura
mm
1 1/2''
40
1''
25
3/4''
20
1/2''
12.5
3/8''
10
1/4''
6.3
Nº4
5
Nº10
2
Nº16 1.25
Nº40
0.4
Nº100 0.16
Nº200 0.08

Coef. uniformitat (Cu)

Càlculs prèvis
Temperatura d'assecatge previ (ºC)
Mostra total seca (g)
M. > 20 mm, total rent. i seca (g)
M. < 20 mm, seca assaj. (g)
M. 20-2 mm, rentada i seca (g)
M. 20-2 mm, total rent. i seca (g)
M. > 2 mm, rentada i seca (g)
M. < 2 mm, assaj. seca (g)
M. < 2 mm, assajada i seca (g)
M. < 2 mm, total i seca (g)
Mostra total seca (g)
Humitat higrosc., % (fracció<2 mm)
Factor corr., f (fracció<2 mm)

60
399.80
33.48
366.32
170.88
170.88
204.36
43.84
43.56
194.20
398.56
0.6
0.9937

Factor de corr., f2 (fracció<2 mm)

4.4580

ASTM-D 2487
0.0
26.2
42.5

31.3

CÒDOLS

GRAVA

SORRA

2021-1529

Retingut tamisos
Parcial Total Total
g
g
%
0.00
0.0
21.98 5.5
11.50 8.4
52.74 21.6
21.29 27.0
39.61 36.9
19.16 41.7
38.08 51.3
6.21
58.2
6.82
65.8
4.30
70.7
2.63
73.6

Passa mostra total

g
398.56
376.58
365.08
312.34
291.05
251.44
232.28
194.20
166.52
136.11
116.95
105.22

%
100.0
94.5
91.6
78.4
73.0
63.1
58.3
48.7
41.8
34.2
29.3
26.4

FINS

EN ISO 14688
0.0

Tipus de sòl segons ASTM-D 2487
% CÒDOLS > 75 mm
% GRAVA Gruixuda 75-19 mm
75-4.75 mm
Fina 19-47.5 mm
42.5
% SORRA Gruixuda 4.75-2 mm
4.75-0.075 mm Mitjana 2-0.425 mm
31.3
Fina 0.425-0.075 mm
% FINS
< 0.075 mm

8.8
14.3
8.2
26.2

GRAVA

CÒDOLS

CÒDOLS
3''

100

0.0
10.2
32.3

GRAVA
1 1/2''

3/4'' 1/2''

1/4'' Nº4

Tipus de sòl segons EN ISO 14688
% CÒDOLS
> 63 mm
0.0
Gruixuda 63-20 mm
% GRAVA
8.4
51.3
Mitjana 20-6.3 mm
63-2 mm
28.5
22.9
Fina 6.3-2 mm
51.3
14.4
Gruixuda 2-0.63 mm
% SORRA
12.4
Mitjana 0.63-0.2 mm
2-0.063 mm
6.2
CÒDOLS
GRAVA
SORRA
FINS
Fina 0.2-0.063 mm 4.3
22.9
% FINS
< 0.063 mm
25.8
Tipus de sòl segons ASTM-D 2487
COL.
SORRA
LLIM
ARGILA
Tipus de sòl segons EN ISO 14688
SORRA
LLIM
ARGILA
25.8

Nº10

Nº30 Nº40

Nº70

Nº200

0.005

0.002

0.001

90
80

% que passa

70
60
50
40
30
20
10
0
100

10

1

0.1

0.01

0.001

Tamany de les partícules en mm
OBSERVACIONS
Analista: BLANCA MONEO

Codi: RG-A-0020 V0

Data final assaig:

12/03/2021
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SPT / PROFUNDITAT: 1.2-1.8 m

LÍMIT LÍQUID, LÍMIT PLÀSTIC I ÍNDEX DE PLASTICITAT DE SÒLS - UNE 103103/94 - UNE
103104/93
Dades Límit Líquid
Número de cops
Aigua (g)
Tara+Sòl+Aigua (g)
Tara+Sòl (g)
Tara (g)
Sòl (g)
Humitat (%)

25
4.38
36.48
32.10
19.29
12.81
34.2

Dades Límit Plàstic
Aigua (g)
Tara+Sòl+Aigua (g)
Tara+Sòl (g)
Tara (g)
Sòl (g)
Humitat (%)
Variació entre punts (%)

Referència mostra

2021-1529

Equips utilitzats

17
3.85
34.13
30.28
19.61
10.67
36.1

CULLERA DE CASAGRANDE MANUAL PROETI

BALANÇA GIBERTINI EU-1700
FORN DE DESSECACIÓ SELECTA 2003721

1.24 1.11
26.37 23.14
25.13 22.03
20.42 17.77
4.71 4.26
26.3 26.1
0.5
0.5

Condicions d'assaig
Temp. d'assecatge previ (ºC)

60

Resultats
Límit Líquid, LL (%)
Límit Plàstic, LP (%)
Índex de plasticitat, IP (%)

34.3
26.2
8.1

Humitat natural, w (%)
Índex de liquiditat, IL
índex de consistència, IC

17.4
-1.1
2.1

100

34.3

Humitat en %

Gràfica límit
líquid (LL)

10
25

10

40

Número de cops
60

BAIXA

ALTA

MITJA

50
CH - OH

Gràfica de
plasticitat de
Casagrande
(USCS)

Index de pasticitat (IP)

40
30
CL - OL

20

MH - OH

10

34.3; 8.1

CL- ML

0

0

10

ML - OL

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Límit líquid (LL)
OBSERVACIONS

Analista: BLANCA MONEO

Codi: RG-A-0030 V0

Data final assaig: 12/03/2021
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SPT / PROFUNDITAT: 1.2-1.8 m

Referència mostra

ANÀLISI QUÍMIC EN SÒLS

2021-1529

* DETERMINACIÓ QUANTITATIVA DEL CONTINGUT DE SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL - UNE 103201/96
Analista: BLANCA MONEO
Data final assaig: 12-03-21
Massa sòl analitzada: 10.0047 g
RESULTAT: 0.0172 % SO4
0.0144 % SO3
172.31 mg/kg SO4
143.58 mg/kg SO3

Equips utilitzats:
FORN MUFLA DINKO D-61 D I AGITADOR PROETI
BALANÇA GRAM 0.0001G

OBSERVACIONS

Codi: RG-A-0300 V0
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Informe núm.: 346‐EG/21

ANNEX E. FORMULACIÓ

25
MEDIGEO Geologia i geotècnia, S.L. CIF B‐66535386. Plaça del Vapor 3B. Badalona. info@medigeo.cat. Telf. 93 363 43 99.

FORMULACIÓ

Fonamentació superficial en nivells detrítics
Segons el CTE, en materials granulars la capacitat portant admissible es troba més limitada per
l’assentament que no pas pel enfondrament.
En conseqüència podem utilitzar les següents expressions extretes del CTE:
Si B<1,2 m

D  S 

qas = 12N 1 +
 
3B  25 

Si B ≥ 1,2 m
D  S  B + 0,3 

qas = 8N 1 +  

3B  25  B 


2

On:
N és un valor mitjà de l’assaig SPT en la zona d’influència (adimensional)
D és la profunditat d’encastament de la sabata (m)
B és l’amplada del fonament (m)
S és l’assentament màxim admissible (mm)

MEDIGEO geologia i geotècnia, S.L CIF B-66535386. Plaça del Vapor 3B. Badalona. info@medigeo.cat Telf 93 363 43 99

Assentaments

Pel què respecta al càlcul dels assentaments, s’ha partit de la fórmula de Menard, que integra en
el càlcul la part elàstica i la part plàstica.

W =  2qB0  ⋅  fdB 
 9Ed   B0 


 



α

f qBα 
9Ec 

 c
+ 


on:
W és l’assentament previsible
q és la pressió mitjana efectiva que aplica el fonament
Bo és la longitud de referència igual a 60 cm
B és el diàmetre del fonament
E és el mòdul de deformació del terreny. Aquí E = Nspt/k
fd i fc són els coeficients de forma que depenen de la relació L/B del fonament
α és el coeficient que depèn del tipus de terreny i de la relació E/Pl

MEDIGEO geologia i geotècnia, S.L CIF B-66535386. Plaça del Vapor 3B. Badalona. info@medigeo.cat Telf 93 363 43 99
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ANNEX F. TAULES DE REFERÈNCIA
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MEDIGEO Geologia i geotècnia, S.L. CIF B‐66535386. Plaça del Vapor 3B. Badalona. info@medigeo.cat. Telf. 93 363 43 99.

TAULES

Taula 1. Simbologia del sondeig
SÍMBOL

DESCRIPCIÓ
Assaig SPT

Mostra parafinada

Mostra inalterada

Assaig pressiomètric

SÍMBOL
G
S
Ex
Ed
Co
In
Mo
ss
Gx
C
Pi

DESCRIPCIÓ
Granulometria
Contingut en sulfats
Expansivitat Lambe
Edòmetre
Col·lapse
Inflament
Matèria orgànica
Contingut en sals solubles
Contingut en guixos
Carbonats en sòls
Pressió d’inflament

Taula 2. Compacitat de les sorres
CLASSIFICACIÓ
Molt fluixa
Fluixa
Mitjanament densa
Densa
Molt densa

ÍNDEX NSPT
<4
4-10
11-30
31-50
>50

Taula 3. Consistència de les argiles
CLASSIFICACIÓ
Molt tova
Tova
Moderadament ferma
Ferma
Molt ferma
Dura

RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ SIMPLE qu(kPa)
0-25
25-50
50-100
100-200
200-400
>400

Taula 4. Denominació matisada de sòls granulars(1) . Percentatge de fins <35%
Nom principal
Nom secundari
Amb indicis de
Alguna cosa
Bastant

DENOMINACIÓ
Grava o sorra
Sorrenca o amb grava
Llims o argiles
Llimosa o argilosa
Llimosa o argilosa

% D’ARGILA I LLIM
1-10
10-20
25-35

(1) Els termes argila i argilosa de la taula s’han d’utilitzar quan es tracti de fins plàstics i els termes llim i llimosa, quan els fins no siguin plàstics o poc plàstics segons el
criteri de Casagrande

MEDIGEO geologia i geotècnia, S.L CIF B-66535386. Plaça del Vapor 3B. Badalona. info@medigeo.cat Telf 93 363 43 99

Taula 5. Denominació matisada de sòls fins. Percentatge de fins >35%

Nom principal
Nom secundari

DENOMINACIÓ
Argila o llim
Sorrenc/enca o amb grava

% DE SORRA I GRAVA
<35
35-65

Taula 6. Sistema unificat de sòls – USCS
GRUPS PRINCIPALS
GRAVES I SÒLS
DE GRAVES

SÒLS DE GRA
GROLLER
Més del 50%
del material queda
retingut sobre el
tamís núm. 200

Més del 50%
de la fracció grollera
passa
pel tamís
núm. 4

Més del 50%
de la fracció grollera
passa
pel tamís
núm. 4

DESCRIPCIÓ DEL SÒL

GW

Graves ben graduades barreja de graves
i sorres. Amb pocs fins o sense ells.

GRAVES NETES
GP

GRAVES AMB FINS
Més del 12% de fins

SORRES I SÒLS
SORRENCS

SÍMBOLS

SORRES
NETES

SORRES
AMB FINS
Més del 12% de fins

GM
GC

Graves argiloses.
Barreja de grava-sorra-argila.

SW

Sorres ben graduades. Sorres amb
graves. Amb pocs fins o sense ells.

SP

Sorres mal graduades. Sorres amb
grava. Amb pocs fins o sense ells.

SM

Sorres llimoses. Barreja sorra-llim.

SC

Sorres argiloses. Barreja sorra-argila.

ML
LLIMS I ARGILES
Límit líquid menor de 50

CL

SÒLS DE GRA FI
OL

Més del 50%
del material passa
pel tamís núm. 200

LLIMS I ARGILES

Llims inorgànics i sorres molt fines. Pols
de roca. Sorres fines llimoses o
argiloses.
Argiles inorgàniques de plasticitat baixa
a mitja. Argiles amb graves. Argiles
sorrenques. Argiles llimoses. Argiles
margoses.
Llims orgànics i argiles llimoses
orgàniques poc plàstiques.

MH

Llims inorgànics. Sorra fina micàcia o de
diatomees. Llims plàstics.

CH

Argiles inorgàniques molt plàstiques.

OH

Argiles i llims orgànics de plasticitat
mitjana a alta.

PT

Turbes i sòls molt orgànics.

Límit líquid major de 50

SÒLS ORGÀNICS.

Graves mal graduades. Barreja de
graves i sorres. Amb pocs fins o sense
ells.
Graves llimoses.
Barreja de grava-sorra-llim.

Molt compressibles i de fàcil identificació, generalment de color gris.

MEDIGEO geologia i geotècnia, S.L CIF B-66535386. Plaça del Vapor 3B. Badalona. info@medigeo.cat Telf 93 363 43 99

Taula 7. Estabilitat del terreny
GRAU

CARACTERÍSTIQUES

molt bona

Les parets de fins a 3,0 m es mantindran verticals durant períodes de temps raonables,
habituals en la construcció.

bona

Les parets de fins a 3,0 m es mantindran verticals durant períodes de temps raonables,
habituals en la construcció, si bé es poden detectar petits punts inestables que no
suposarien problemes importants, però que cal tenir en compte durant els treballs
d’excavació.

mitjana

Les parets de fins a 3,0 m es mantindran verticals durant períodes de temps habituals en
la construcció, tot i que cal preveure que les heterogeneïtats degudes a les variacions
litològiques poden significar inestabilitats puntuals, que caldrà tenir en compte sobretot
per a la seguretat del personal que treballi a prop de les parets.

baixa

Les parets no s’aguanten en la vertical i, per tant, es preveuen caigudes constants de
fragments i falques de terreny, fet que dificultarà treballar a prop de les excavacions.

molt baixa

Les parets no s’aguanten en la vertical i s’esfondren immediatament després de cada
passada de la maquinària. No s’hi pot treballar sense sistemes de contenció en les
parets.

Taula 8. Ripabilitat del terreny
GRAU

CARACTERÍSTIQUES

molt difícil

L’excavació del terreny presentarà certes dificultats de forma generalitzada, per la qual
cosa caldrà preveure maquinària de potència elevada auxiliada per un martell hidràulic o
picador.

difícil

L’excavació del terreny es podria realitzar amb maquinària convencional de potència
mitjana, si bé cal preveure la intercalació de trams més durs, on sigui necessari emprar
maquinària de potència alta, auxiliada per un martell hidràulic o picador.

normal

L’excavació del terreny es pot realitzar amb maquinària convencional de potència
mitjana de forma general, sense descartar que en alguns trams més o menys endurits
disminueixi, de forma puntual, el rendiment de la maquinària.

fàcil

L’excavació del terreny es pot realitzar amb maquinària convencional de potència
mitjana sense cap dificultat.

molt fàcil

L’excavació del terreny es pot realitzar amb maquinària convencional de potència
mitjana sense cap dificultat, fins i tot es pot preveure excavar-lo manualment.
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Taula 9. Classificació de la roca mare
ASSAIG APROXIMAT
Es pot ratllar amb l’ungla
Es trenca a cops de martell moderats
Es pot ratllar fàcilment amb navalla
Es ratlla difícilment amb navalla
No és pot ratllar amb navalla
Es pot trencar amb un cop de martell

RESISTÈNCIA A LA
COMPRESSIÓ SIMPLE

VALOR ESTIMAT qu
(MPa)

Especialment dèbil

<1

Molt baixa

1a5

Baixa

5 a 25

Mitjana

25 a 50

Alta

50 a 100

Molt alta

100 a 250

Extremadament alta

>250

Calen diversos cops de martell per trencar-la
Difícil de trencar amb el martell (> 3 cops)
Amb el martell sols es poden produir fragments

Taula 10. Obertura de les discontinuïtats
General
Juntes tancades

Massís rocós esquerdat

Juntes obertes

Detall

Obertura

Molt tancades
Tancades
Parcialment obertes

<0,1 mm
0,1 a 0,25 mm
0,25 a 0,50 mm

Obertes
Bastant obertes
Obertura amplia

0,50 a 2,5 mm
2,5 a 10 mm
>1 cm

Obertura molt amplia
Obertura especialment amplia
Estructura buida

1 a 10 cm
10 a 100 cm
>1 m

Taula 11. Rugositat de les discontinuïtats
Descripció
A gran escala , longituds d’ordre mètric, es classificarà com:

A menor escala , longituds d’ordre centimètric, es classificarà com:

Detall
Esglaonada
Ondulada
Plana
Rugosa
Suau
Especular

Taula 12. Reompliment de les discontinuïtats
Classe 1: Reompliment sec i de baixa permeabilitat
Classe 2: Reompliment humit sense presència d’aigua lliure
Classe 3: Reompliment molt humit amb aportacions d’aigua lliure
Classe 4: Reompliment rentat amb flux d’aigua continuo
Classe 5: Reompliment descalçat amb importants vies d’aigua
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Taula 13. Espaiat de les discontinuïtats
CLASSIFICACIÓ
Especialment petit
Molt petit
Petit
Moderat
Ampli
Molt ampli
Especialment ampli

ESPAIAT (cm)
<2 (0,02 m)
2a6
6 a 20
20 a 60
60 a 200
200 a 600
>600 (6 m)

Taula 14. Índex de fracturació If
CLASSIFICACIÓ
Massiu
Poc diaclasat
Mitjanament diaclasat
Bastant diaclasat
Molt diaclasat
Triturat

N. DIÀCLASIS PER m3
<1
1a3
3 a 10
10 a 30
30 a 60
>60

Taula 15. Persistència de les discontinuïtats
CLASSIFICACIÓ
Molt petita
Escassa
Mitjana
Alta
Molt alta

PERSISTÈNCIA (m)
<1
1a3
3 a 10
10 a 20
>20

Taula 16. Classificació per el R.Q.D (rock quality design)
CLASSIFICACIÓ
Molt pobra
Pobra
Acceptable
Bona
Molt bona

VALOR DEL R.Q.D. (%)
<25
25 a 50
50 a 75
75 a 90
90 a 100

Taula 17. Presència d’aigua en les discontinuïtats
Classe 1: No hi ha possibilitats de fluxos d’aigua
Classe 2: No hi ha signes d’aigua
Classe 3: Signes d’haver-hi fluxos d’aigua (taques d’òxid)
Classe 4: Humectacions
Classe 5: Filtracions
Classe 6: Flux d’aigua continuo
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Taula 18. Grau de meteorització de la roca
GRAU DE
METEORITZACIÓ

DENOMINACIÓ

RECONEIXEMENT IN SITU

I

Sana

Roca no meteoritzada.
Conserva el color llustrós en tota la massa.

II

Sana amb juntes
tenyides d’òxid

Les cares de les juntes estan tacades d’òxid
però el bloc unitari entre juntes manté
el color llustrós de la roca sana.

III

Moderadament
meteoritzada

Clarament meteoritzada a través de la petrofàbrica,
es reconeix el canvi de color respecte de la roca sana.
El canvi de color pot ser des de senzilles taques fins
a diversos colors típics d’òxids de ferro.
La resistència de la roca pot variar des de molt anàloga a la
roca de grau II fins a bastant més baixa, però de manera que
2
trossos de 25 cm de secció no puguin trencar-se a mà.

IV

Molt meteoritzada

Roca intensament meteoritzada que pot esmicolar-se a mà i
trencar-se.

V

Completament
meteoritzada

Material amb aspecte de sòl completament descompost per
meteorització in situ, però en el qual es pot reconèixer
l’estructura de la roca original.
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