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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Antecedents 

1.1.1 Peticionari 

El peticionari del projecte és l’ajuntament de Sant Celoni, ja que es tracta d’una obra 

pública per al municipi.  

 

1.1.2 Necessitat del peticionari 

A Sant Celoni, cada cop que es fan concerts o actuacions es troben amb el problema 

d’haver de muntar un escenari portàtil en un aparcament del poble, ja que no es disposa 

de cap escenari municipal a l’aire lliure i només es disposa de pavellons tancats per a fer 

festes quan les condicions climatològiques no són les més adients. 

 

Així doncs, l’ajuntament del poble ha demanat la construcció d’un escenari fixe per a 

poder realitzar aquestes celebracions sense haver de tenir la necessitat de transportar i 

muntar escenaris mòbils i, per tant, estalviar diners a llarg termini. 

 

 

1.2 Objecte del projecte 

Es sol·licita el disseny d’un escenari fixe per solucionar el problema del peticionari. Es 

demana tant el disseny de l’estructura com el de les diverses instal·lacions que s’hi 

col·locaran (lumíniques, acústiques i baixada d’aigües pluvials). 

 

L’escenari estarà format per una plataforma, que serà la zona on es situaran les persones 

que actuïn, i una estructura que el protegirà de la pluja.  

 

 

1.3 Especificacions i abast 

1.3.1 Especificacions de la petició 

 

• L’escenari ha d’estar format per una plataforma on es realitzaran les actuacions 

que serà protegida de la pluja amb una estructura metàl·lica amb una coberta 

lleugera. 

• La plataforma de l’escenari tindrà una amplada d’entre 12 i 12,5 m, una 

profunditat d’entre 6 i 6,5 m i una alçada de 1,5 m.  

• L’alçada total de la coberta de l’escenari estarà entre 6 i 7 m. 

• S’hi inclourà instal·lacions lumíniques, acústiques i de baixants d’aigües pluvials.  

• L’escenari haurà de tenir una escala per a poder pujar-hi còmodament, amb una 

amplada d’entre 1 i 1,5 m. 
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1.3.2 Abast del projecte 

Es lliurarà els documents necessaris per a que el projecte sigui executable, amb els seus 

plànols corresponents. També es lliurarà els plànols per a realitzar la instal·lació 

elèctrica. El projectista calcularà la resistència de l’estructura metàl·lica de l’escenari, les 

fonamentacions i la instal·lació elèctrica necessària. 

 

 

2. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ESCENARI 

La construcció es durà a terme a una explanada de Sant Celoni ubicada al Carrer Esteve 

Cardelús s/n. S’ha considerat un espai adequat ja que és suficientment gran, no molt 

allunyat del centre del poble i amb pocs veïns a prop.  

 

L’escenari constarà de dues parts principals: la plataforma on es realitzaran les 

actuacions i una coberta per a aquesta. La plataforma de l’escenari tindrà una tarima de 

fusta resistent a les condicions externes d’aquest.  

 

L’escenari estarà format per 3 pòrtics metàl·lics que, entrellaçats mitjançant corretges, 

generaran les dues parts principals mencionades anteriorment. L’escenari disposarà 

d’una escala metàl·lica per a poder pujar-hi. Per a més informació sobre l’estructura 

metàl·lica consultar l’apartat 2.2 d’aquest document i l’annex de càlculs. 

 

Les instal·lacions de l’escenari seran les d’enllumenat d’aquest, instal·lació acústica, de 

baixant d’aigües pluvials i el quadre elèctric que es col·locarà.  

 

 
Il·lustració 1, Render del disseny de l'escenari 
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3. DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA 

3.1 Estructura metàl·lica 

3.1.1 Estructura principal 

L’estructura metàl·lica que generarà l’escenari es basa en tres pòrtics amb la mateixa 

geometria però diferents perfils. Es distingirà els dos pòrtics laterals, que seran idèntics, 

i el pòrtic central que tindrà uns perfils lleugerament majors degut a les seves 

sol·licitacions. Els pòrtics estaran separats 6 m entre ells.  

 

A tots els perfils se’ls aplicarà un procés de galvanitzat per a que siguin més resistents 

davant de climes humits. 

 

A la il·lustració 2 es pot veure la geometria i tamanys bàsics dels pòrtics: 

 

 

 

Il·lustració 2, Geometria dels pòrtics vistos de perfil 

Així doncs, aquesta és la forma que tindran els pòrtics. Es poden distingir els següents 

elements: pilars de la coberta, bigues de la coberta, pilars de l’escenari i bigues de 

l’escenari. A continuació s’adjunten els perfils escollits per als pòrtics laterals i el pòrtic 

central: 

 

Element Perfil en pòrtics laterals Perfil en pòrtic central 

Pilars coberta HEA-300 HEA-320 

Bigues coberta HEA-300 variable HEA-320 variable 

Pilars escenari HEA-220 HEA-240 

Bigues escenari IPE-220 IPE-240 

Taula 1, Resum dels perfils utilitzats per a l'estructura metàl·lica principal. 

6
 m

 

1
,5

 m
 

3 m 3 m 

4,5o 
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Com es pot veure a la taula 1, les bigues de la coberta tindran un perfil variable (a mesura 

que s’allunyen del pilar tindran una alçada menor). Això aportarà una disminució del pes 

de la coberta que, al tenir una llargada de 6,5 m, genera un gran moment flector. 

Aquesta disminució de l’alçada del perfil serà uniforme i, en tots dos casos, acabarà amb 

una alçada del perfil de 210 mm. 

 

 

3.1.2 Corretges 

Els pòrtics estaran units entre ells mitjançant corretges. Es distingiran 3 tipus de 

corretges: les que es trobaran a la coberta, les que es col·locaran a la paret vertical i 

uniran els pilars, i finalment les que es col·locaran en les bigues de la plataforma de 

l’escenari sobre les quals s’hi col·locarà la tarima de fusta. A la il·lustració 3 es poden 

veure: 

 
Il·lustració 3, Corretges d'unió de pòrtics 

 

A la següent taula es pot veure un resum de les corretges que es poden veure a la 

il·lustració 3: 

Corretja Perfil Material Unitats Separació 

(m) 

Coberta Sigma 

225x3x80 

S250JR 4 2,17 

Paret 

vertical 

Sigma 

225x3x80 

S250JR 3 2 

Escenari IPE-140 S355JR 7 1 

Taula 2, Resum de les corretges de l'estructura metàl·lica. 
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3.1.3 Sistema de travat 

Els pòrtics, a part del sistema de corretges, també estaran units mitjançant un sistema 

de travat amb forma de Creu de Sant Andreu. Aquest estarà format per cables metàl·lics 

tensors de diàmetre 6 mm. Aquest sistema donarà una major estabilitat a l’estructura, 

sobretot quan actuï vent lateral. Així doncs, es col·locarà 4 Creus de Sant Andreu que 

unirà els pilars i les bigues principals de l’estructura. 

 

A més a més, en el cas de les corretges de la paret vertical, es col·locarà un sistema de 

travat que augmentarà la resistència d’aquestes a l’hora de rebre forces en el seu eix 

dèbil. Es col·locarà a la part central de la llum d’aquestes en posició vertical i també dos 

cables més a cadascun en diagonal cap als punts superiors dels pilars 

 

A la il·lustració 4 es pot veure el sistema de travat en color vermell: 

 
Il·lustració 4, , Sistema de travat de l'escenari. 

 

Els cables seran tensats amb un element amb forma de “D” on s’aguantarà el cable 

mitjançant una volandera, una femella i una contrafemella, com es pot veure a la 

il·lustració 5: 

  
Il·lustració 5, Fixació dels tirants als elements de l'estructura. Font: 

http://robertsonbuildings.com/building-systems/bracing-systems/ 

http://robertsonbuildings.com/building-systems/bracing-systems/
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3.1.4 Unions cargolades 

Les unions entre elements dels pòrtics seran cargolades i a continuació se’n fa una breu 

descripció. Per a més detalls sobre les unions consultar l’annex de càlculs i els plànols. 

 

La unió entre els pilars i les bigues de la coberta es farà mitjançant una placa d’unió i una 

cantonera formada a partir d’un perfil IPE-270. A més també s’inclourà rigiditzadors tant 

al pilar com a la biga. A continuació s’adjunta la il·lustració 6 on es pot veure el disseny 

de la unió: 

 
Il·lustració 6, Unió entre pilars i bigues de la coberta. 

 

Les unions de les bigues de l’escenari amb els pilars de la coberta i de l’escenari seran 

similars a la unió anterior. En aquest cas, però, no serà necessària la presència de la 

cantonera. A la il·lustració 7 es pot veure com seran aquestes unions: 

 
Il·lustració 7, Unions cargolades entre bigues de l'escenari i pilars. 

 

A l’apartat 2.3 es poden trobar les descripcions de les unions dels pilars amb el terra. 

 

 

3.1.5 Coberta i panell de fusta escollits 

En el cas de la coberta s’ha escollit un panell de xapa grecada de la marca Isopan que 

serà de 1 mm de gruix en el cas de la part superior i de 0,5 mm de gruix en el cas de la 
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paret vertical. Aquests panells estaran units a les corretges de la coberta mitjançant 

cargols autoroscants M8 cada 0,75 m aproximadament.  

 

En el cas del panell de fusta, s’ha escollit un panell de fusta contraxapada abedul de 20 

mm de gruix, que serà resistent a climes externs. Aquest anirà també unit a les corretges 

de l’escenari amb cargols tirafons cada 1 m aproximadament. 

 

Per a consultar la justificació de l’elecció dels panells consultar l’annex de càlculs. A 

continuació es pot veure una imatge dels panells de xapa grecada de la coberta i de fusta 

de l’escenari: 

 

 
Il·lustració 8, Cobertes de xapa grecada i panell de fusta de l'escenari 

 

 

3.2 Fonamentacions 

En aquest apartat es farà una breu descripció de les fonamentacions i els ancoratges de 

l’estructura. Per a més informació sobre aquests consultar l’annex de càlculs i el plànols.  

 

En el cas de les fonamentacions s’explicarà la sabata de formigó escollida i l’armat 

d’aquesta. En el cas dels ancoratges, es mostrarà el sistema d’unió dels pilars a les 

sabates de formigó. 

 

Es diferenciaran dos diferents fonamentacions i ancoratges: els dels pilars principals de 

l’estructura i els dels pilars de l’escenari. 
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3.2.1 Fonamentacions dels pilars de la coberta 

L’ancoratge dels pilars de la coberta es farà mitjançant una placa de testa de 410 x 410 

x 20 mm d’acer S355JR i 6 perns de 27 mm de diàmetre. A la il·lustració 9 es pot veure 

com serà aquest ancoratge: 

 
Il·lustració 9, Ancoratge de la fonamentació dels pilars de la coberta 

 

En el cas de la sabata de formigó, serà de formigó armat HA-25 i tindrà unes dimensions 

de 2,6 x 1 x 0,5 m. L’armat d’aquesta es farà mitjançant rodons de 12 mm de diàmetre. 

Es diferenciarà un armat principal (perpendicular al costat curt d’aquesta) que estarà 

format per 7 rodons i un armat secundari (perpendicular al costat llarg de la sabata), que 

constarà de 18 rodons. A l’annex de càlculs es pot veure la disposició exacta d’aquests. 

A la il·lustració 10 es pot veure la sabata de formigó i el seu armat: 

 

Il·lustració 10, Sabata de formigó i armat de la fonamentació dels pilars de la coberta 
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3.2.2 Fonamentacions dels pilars de l’escenari 

L’ancoratge dels pilars de l’escenari es farà mitjançant una placa de testa de 390 x 330 x 

20 mm d’acer S355JR i 8 perns de 22 mm de diàmetre. A la il·lustració 11 es pot veure 

com serà aquest ancoratge: 

 
Il·lustració 11, Ancoratge de la fonamentació dels pilars de l’escenari 

 

La sabata de formigó, serà de formigó armat HA-25 i tindrà unes dimensions de 2,4 x 1 

x 0,5 m. L’armat d’aquesta es farà mitjançant rodons de 12 mm de diàmetre. L’armat 

principal i secundari tindrà el mateix nombre de rodons que en el cas anterior. A l’annex 

de càlculs es pot veure la disposició exacta d’aquests. A la següent imatge es pot veure 

la sabata de formigó i el seu armat: 

 

Il·lustració 12, Sabata de formigó i armat de la fonamentació dels pilars de l'escenari 
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3.2.3 Fonamentacions finals de l’escenari 

Tot i que en els apartats anteriors s’ha calculat les sabates com a aïllades, s’ha considerat 

que, degut a la poca separació que hagués quedat entre aquestes seguint aquest 

mètode (Il·lustració 13), s’ha decidit fer 3 sabates continues, que estaran unides entre 

elles mitjançant bigues de riostres.  

 
Il·lustració 13, Disposició inicial de les fonamentacions en sabates aïllades de 

l'estructura 

  

Així doncs, el cost del formigó que s’haurà de posar de més no tindrà gaire importància 

respecte la major facilitat d’execució i la millor resistència de la fonamentació al treballar 

com a conjunta. L’armat de les fonamentacions seguirà sent el mateix, però serà continu 

entre les sabates que s’ha unit. La disposició final dissenyada és la que es veu a la 

il·lustració 14.  

 

 
Il·lustració 14,Disposició final de les fonamentacions en sabates contínues de 

l'estructura amb bigues de riostres 
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Les bigues de riostres tenen un tamany de 40 x 40 cm i contenen un armat mínim 

longitudinal de 4 rodons de diàmetre 12 i estreps del mateix diàmetre de 30x30 cm. La 

normativa diu que la separació màxima entre aquests ha de ser 15 vegades el diàmetre 

dels rodons dels estreps. Així doncs, es col·locaran cada 180 mm. L’armadura d’aquestes 

bigues començarà i acabarà dins de la sabata de fonamentació per a tenir més rigidesa. 

 

 
Il·lustració 15, Armat de les bigues de riostres 

 
Il·lustració 16, Inserció de l'armat de les bigues de riostres dins la sabata de la 

fonamentació 

 

Aquests bigues aguantaran el pes dels murs de formigó que s’explicaran al següent 

apartat. Així doncs, com es pot veure a la següent imatge, aquestes s’han col·locat en 

una posició on ajudaran a aguantar forces als pilars i també aguantaran el pes dels murs. 
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Il·lustració 17, Posició de la biga de riostres. 

 

Com es pot veure en un color blau més clar, la biga estarà centrada entre els pilars de 

l’escenari i el mur de formigó. 

Cal tenir en compte també la fonamentació en la qual s’encastarà la base de l’escala. 

Aquesta estarà unida mitjançant també el mateix sistema de biga de riostres que en el 

cas anterior. Aquesta sabata tindrà una amplada de 0,4 m i una llargada de 1,5 m i la 

mateixa alçada que les bigues de riostres que la connectaran amb la resta de 

fonamentacions (0,4 m). 

 

L’armadura principal d’aquesta sabata s’ha considerat de 3 rodons de 12 mm separats 

14,3 cm entre ells i l’armadura secundària de 10 rodons del mateix diàmetre separats 

15,8 cm entre ells. La sabata de l’escala serà unida a la resta de fonamentacions 

mitjançant dues bigues de riostres iguals que les anteriors. L’armadura d’aquestes 

també s’introduirà a l’interior de les sabates que uneix per a guanyar rigidesa. A les 

il·lustracions 18 i 19 es pot visualitzar la fonamentació de les escales. 
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Il·lustració 18, Fonamentació de l'escala (1). 

 

Il·lustració 19, Fonamentació de l'escala (2). 

 

 

3.3 Acabats de l’escenari 

3.3.1 Murs de formigó 

A l’escenari se li afegirà 4 murs de 20 cm d’ample fets de blocs de formigó al voltant de 

la part de la plataforma, per a protegir l’estructura metàl·lica. Aquests murs estaran 

units a l’estructura metàl·lica. La tarima de fusta acabarà en aquests murs de formigó. A 

continuació, a la il·lustració 20, es pot veure com aniran col·locats: 
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Il·lustració 20, Escenari amb els murs de formigó de protecció de l'estructura metàl·lica 

   

Les parets laterals i la frontal tindran una alçada de 1,5 m. La paret de la part posterior 

tindrà una alçada de 1,1 m, ja que les corretges de l’estructura metàl·lica no permeten 

que sigui més alta. Aquest és el motiu pel qual la coberta de xapa grecada s’ha allargat 

fins a l’alçada on aquest mur acaba. 

 

 
Il·lustració 21, Alçada del mur de formigó de la part posterior de l’escenari 

 

3.3.2 Ganxos per a penjar lones 

Un altre acabat final de l’escenari a tenir en compte és la col·locació de ganxos a les parts 

exteriors de les bigues de la coberta per a poder-hi penjar lones laterals de protecció 

contra la pluja. A més, també se’n col·locarà a la part superior dels pilars per a penjar 

una lona posterior per a protegir l’estructura metàl·lica. A continuació, a les il·lustracions 

22 i 23, es pot veure l’escenari amb les lones col·locades: 

 

1,1 m 
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Il·lustració 22, Escenari amb la lona posterior. 

 
Il·lustració 23, Escenari amb les lones laterals 

 

3.3.3 Escala d’accés a l’escenari 

Pel que fa a l’escala de pujada a l’escenari, en el seu disseny s’ha seguit el CTE-DB-SUA 

(Seguridad de utilización y accesibilidad). En aquest document es troben restriccions 

geomètriques que ha de complir el disseny de l’escala.  

 
Il·lustració 24, Restriccions geomètriques de les escales per a ús públic. Font: CTE-DB-

SUA 
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Segons el Codi Tècnic: 

“En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la 

contrahuella medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de 

uso público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la 

escalera, en cuyo caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo. La huella H y la 

contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 54 cm 

≤ 2C + H ≤ 70 cm” 

Així doncs, al tractar-se d’una zona d’ús públic, la petja (H) serà de 28 cm com a mínim i 

contrapetja (C) estarà entre 13 i 17,5 cm. Aquests valors hauran de complir la següent 

condició: 

 54 𝑐𝑚 ≤  2𝐶 +  𝐻 ≤  70 𝑐𝑚 

 

El disseny escollit és el de la il·lustració 25: 

 

 
Il·lustració 25, Escala de pujada a l'escenari 

 

S’ha escollit una petja de 30 cm i una contrapetja de 17,3 cm. La condició comentada 

anteriorment es compleix ja que 2·C + H té un valor de 65 cm i per tant es considera que 

serà una escala còmode de pujar (tindrà un angle de 30o respecte l’horitzontal). 

 

L’escala té esglaons d’1 m d’amplada. S’ha considerat una amplada adequada per a 

poder pujar objectes grans a l’escenari. Aquests seran de Tràmex de 30 mm de gruix i 

aniran soldats als muntants.  Els muntants seran perfils tubulars rectangulars de 160 x 

80 x 4 d’acer S235JR. La justificació de l’elecció del perfil es pot consultar a l’apartat 3.2.6 

de l’annex de càlculs. 
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L’escala anirà encastada al mur de formigó mitjançant una placa de 10 mm de guix i 2 

cargols que s’introduiran al formigó a través de tacs químics. L’escala s’unirà a la sabata 

de formigó mitjançant una placa de 10 mm de gruix i 4 perns d’ancoratge de 16 mm de 

diàmetre d’acer 8.8 de 300 mm de llargada. A les il·lustracions 26 i 27 es poden veure 

aquestes unions: 

 

 
Il·lustració 26, Unió de l'escala al mur de formigó 

 

 
Taula 3, Unió de l'escala amb la sabata de fonamentació. 

 

La barana de l’escala tindrà una alçada d’ 1 m i estarà feta de perfils tubulars soldats de 

40 x 40 x 2 mm i uns passamans inferiors de 30 x 30 x 2 mm. Aquesta estarà soldada als 

muntants de l’escala. 
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4. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

En aquest projecte s’ha dissenyat les instal·lacions lumíniques, acústiques, elèctrica i de 

baixant d’aigües pluvials. A continuació es farà una descripció d’aquestes. Per a més 

informació consultar l’annex d’instal·lacions i els plànols. 

 

4.1 Instal·lació lumínica  

S’ha dissenyat la instal·lació lumínica de l’escenari considerant dos tipus de 

il·luminacions diferents: la que il·luminarà l’escenari amb llum blanca quan hi hagi 

actuacions en ambient nocturns i també una il·luminació per a ambients festius, que 

serà amb llums de colors mòbils amb un sistema de control (que no es troba dins del 

temari d’aquest projecte). 

 

Pel que fa la il·luminació per a ambients nocturns, s’ha col·locat 6 lluminàries LED. La 

elecció d’aquest tipus de lluminària és deguda a la qualitat de llum que aporten, la llarga 

vida útil d’aquestes i l’estalvi de diners a llarg termini degut al baix consum. Per a més 

detalls de les lluminàries escollides consultar l’annex d’instal·lacions. A continuació 

s’adjunta un renderitzat de la il·luminació que aportaran aquestes a l’escenari: 

 

 
Il·lustració 27, Il·luminació per a ambients nocturns de l'escenari 

 

A més, també s’inclourà un conjunt de 6 lluminàries de colors, també de tecnologia 

LED, que seran mòbils a través d’un sistema de control. Aquestes serviran per a crear 

ambients festius similars als de les discoteques. A continuació s’adjunta un renderitzat 

de la il·luminació que aportaran a l’escenari: 
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Il·lustració 28, Il·luminació per a ambients festius de l’escenari 

Degut al petit pes de les lluminàries (menor de 4 kg cada unitat en tots els casos), la 

presència d’aquestes no s’ha considerat a l’hora de calcular l’estructura. 

 

 

4.2 Instal·lació acústica  

En el cas de la instal·lació acústica de l’escenari s’ha escollit un model d’altaveus que es 

col·locaran a l’escenari. Se’n col·locarà dos, als dos extrems de la coberta. Aquests tenen 

un pes de 50 kg aproximadament cadascun.  

 

En aquest projecte no s’ha previst la instal·lació d’aquests altaveus, ja que serà realitzada 

per una empresa especialitzada en aquest tema.  

 

En aquest cas, el pes dels altaveus si que s’ha considerat quan s’ha calculat la estructura. 

 

 

4.3 Instal·lació de baixants d’aigües pluvials  

En el cas de la instal·lació de baixants d’aigües pluvials s’ha calculat el diàmetre necessari 

de les canonades per a la intensitat de pluja indicada en el CTE-DB-HS (Evacuación de 

aguas) i aquestes seran de diàmetre nominal 125 mm amb una inclinació del 4%. Al no 

tenir cap estudi del terreny ni de les canonades d’aigües residuals existents no s’ha 

pogut dissenyar l’acoblament amb aquestes, simplement es tindrà en compte al 

pressupost i les medicions.  

 

S’ha fet que la canonada baixant tingui una forma de “S” per a evitar que aquest estigui 

a sobre de la sabata de formigó del pilar. A continuació s’adjunta la distribució de les 

canonades en l’escenari en les il·lustracions 29 i 30: 
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Il·lustració 29, Canonades de baixants d'aigües pluvials (1) 

 

 
Il·lustració 30, Canonades de baixants d'aigües pluvials (2) 

 

 

4.4 Instal·lació elèctrica 

 

La instal·lació elèctrica de l’estructura estarà dimensionada seguint el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) per a poder connectar les lluminàries i els altaveus. 

A més, també es col·locarà 3 endolls per a poder connectar el sistema de control de les 

lluminàries mòbils o qualsevol altre aparell que pugui ser utilitzat. 

 

S’ha considerat una línia general (L0) que es dividirà en 3 sublínies: la d’il·luminació, la 

dels altaveus i la dels endolls (L1, L2, i L3 respectivament). 
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A més del dimensionament d’aquestes línies, en l’annex D del present projecte també 

s’ha dimensionat la instal·lació d’enllaç: potència a contractar, protecció diferencial i la 

tipologia d’ ICP i IGA. 

 

Al document 2 d’aquest projecte (Plànols), es pot trobar l’esquema elèctric de la 

instal·lació. 

 

 

 

 

5. SOFTWARES UTILITZATS. BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) 

 

El modelatge d’informació de la construcció, més conegut com a Building Information 

Modeling (BIM) és una metodologia de treball col·laborativa per a la creació i gestió de 

projectes de construcció. El seu objectiu és centralitzar tota la informació del projecte 

en un model d'informació digital creat per tots els seus agents.  

 

El BIM suposa l'evolució dels sistemes de disseny tradicionals basats en el pla (plànols 

en 2D), ja que incorpora informació geomètrica (3D), de temps (4D), de costos (5D), 

ambiental (6D) i de manteniment (7D). 

 

L'ús de BIM va més enllà de les fases de disseny, abastant l'execució del projecte i 

estenent al llarg del cicle de vida de l'edifici, permetent la gestió del mateix i reduint els 

costos d'operació. 

 

Durant l'última dècada, la metodologia BIM s'ha implantat de forma progressiva en 

diferents països, sent per a alguns d'ells objectiu prioritari de les seves administracions 

públiques, les quals han imposat o valorat el seu ús en obra pública. 

 

A Espanya, el Ministeri de Foment va crear l’any 2015 la Comissió Nacional esBIM 

(www.esbim.es) , que està analitzant com implementar BIM en el sector i com introduir-

lo en les licitacions públiques. 

 

A la il·lustració 31 es pot veure com s’ha implementat aquesta tecnologia en un gran 

nombre de països.  

 

http://www.esbim.es/
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Il·lustració 31, Mapa d'implementació del BIM (2016). Font: 

https://www.buildingsmart.es/bim/ 

 

En el cas d’aquest projecte, la tecnologia BIM s’utilitzarà a través del software Tekla 

Structures, desenvolupat per Trimble Inc. Aquest programa s’ha utilitzat per a realitzar 

el disseny 3D de l’escenari i per a obtenir els amidaments d’aquest.  

 

Aquest programa no està capacitat per a realitzar càlculs estructurals, només el disseny 

de les estructures. Així doncs, s’ha utilitzat un altre programa diferent per a realitzar els 

càlculs. Aquest és el Diamonds, desenvolupat per l’empresa Buildsoft. Amb aquest 

software s’ha realitzat els càlculs de resistència de l’estructura que es poden observar a 

l’annex corresponent. 
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6. ACCIONS CONSIDERADES SOBRE L’ESTRUCTURA 

En aquest apartat es farà un breu resum de les accions que s’ha considerat que actuaran 

sobre l’estructura i que, per tant, han servit per dimensionar aquesta.  

• Pes propi dels perfils: El pes propi de tots els perfils de l’estructura s’han 

considerat. 

 

• Pes de la coberta lleugera: S’ha considerat que la xapa grecada que s’ha escollit 

tindrà un pes de 0,1 kN/m2. Cal recordar que es col·locarà tant a la coberta de 

l’estructura com a la paret vertical d’aquesta. 

 

• Pes dels altaveus: Els altaveus que s’han escollit tenen un pes de 50 kg cadascun. 

Se’n col·locarà dos, un a cada extrem de la coberta, i aquests generaran dues 

càrregues puntuals sobre les bigues de la coberta. 

 

• Sobrecàrrega d’ús de la coberta: Seguint el Codi Tècnic d’Edificació, s’ha 

considerat que la coberta tindrà una sobrecàrrega d’ús de 0,4 kN/m2, 

considerant que es tracta d’una coberta lleugera sobre corretges accessible 

únicament pel manteniment d’aquesta (tipus G1). 

 

• Sobrecàrrega d’ús de l’escenari: en aquest cas, es considera que l’escenari serà 

una zona amb possibilitat d’aglomeracions. El Codi Tècnic d’Edificació considera 

que la sobrecàrrega d’ús sigui de 5 kN/m2. 

 

• Pes de la fusta de l’escenari: El pes del panell de fusta de l’escenari s’ha tingut en 

compte a l’hora de fer els càlculs de la resistència de l’estructura. Aquest 

aportarà una càrrega superficial de 0,2 kN/m2. 

 

• Vent: En el cas del vent s’ha tingut en compte 4 casos diferents (cada cas una de 

les direccions en que aquest pot arribar). Per a cada cas s’ha considerat que 

afecta a diferents superfícies de l’estructura i en cadascun s’ha obtingut diferents 

valors de càrrega. 

 

• Neu: En el cas del pes de la neu que es pugui quedar a la coberta de l’estructura, 

el Codi Tècnic d’Edificació diu que, a la zona on es trobarà l’estructura, s’ha de 

considerar un valor de 0,4 kN/m2. 
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Per a més informació sobre els valors de les càrregues i l’obtenció d’aquests consultar 

l’annex de càlculs.  

Tot i que les accions descrites es poden classificar segons varis criteris, en aquest cas cal 

fer-ho segons la seva variació en el temps. Les accions, segons la seva variació en el 

temps poden ser de tres tipus: 

• Permanents (G): actuen en tot moment sobre l’estructura amb posició constant, 

per exemple els pesos propis de l’estructura o d’elements que s’hi recolzin. 

• Variables (Q): poden actuar o no sobre l’estructura, com poden ser les degudes 

a l’ús d’aquesta o a accions meteorològiques. 

• Accidentals (A): la probabilitat de que siguin presents és molt petita, com pot ser 

un sisme, un impacte o una explosió. 

 

A continuació es classifiquen les accions descrites anteriorment: 

• Permanents: Pes propi de pilars i bigues, pes propi de les corretges, pes de la 

coberta, pes dels altaveus i de la fusta de l’escenari. 

• Variables: Sobrecàrregues de manteniment, vent i neu. 

A partir d’aquesta classificació, es crearan diverses combinacions de les accions per a 

generar els estats límits que es definiran a continuació. En aquest cas no es tindrà en 

compte la petita possibilitat de que apareguin accions accidentals.  
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7. EL MÈTODE DELS ESTATS LÍMITS 

Es denominen estats límits aquelles situacions en les quals, al ser superades, es pot 

considerar que l’estructura incompleix alguna de les funcions per les quals ha estat 

projectada. Es diferenciaran dos tipus d’estats límits: els estats límits últims (ELU) i els 

estats límits de servei (ELS). 

 

Els estats límits últims són aquells que suposen el col·lapse i la pèrdua de la capacitat 

resistent de l’estructura, global o parcialment. Alguns exemples d’estats límits últims 

són el de fatiga per esforços normals o tangents, el d’inestabilitat elàstica (vinclament), 

el d’equilibri... 

 

Els estats límits de servei són els que, al ser superats, provoquen una pèrdua de 

funcionalitat o un deteriorament de l’estructura, però no generen un risc a curt termini. 

Els principals exemples d’ELS són els de deformacions, vibracions i fissures (aquests 

últims en estructures de formigó). 

 

 

7.1 Estats Límits Últims (ELU) 

Pel que fa als Estats Límits Últims (ELU), es plantegen les següents combinacions: 

 

Il·lustració 32, Combinacions de càrregues ELU. Font: CTE DB SE 

 

A partir de la fórmula 4.3 del CTE-DB-SE, el programa Diamonds genera totes les 

combinacions fonamentals possibles amb els diferents valors dels coeficients Ψ0, tenint 
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en compte totes les possibilitats segons la presència de les accions variables. Cal 

recordar que les 4 càrregues de vent s’han considerat incompatibles.  

Per a realitzar les combinacions esmentades s’ha considerat els següents coeficients, 

extrets del CTE DB SE: 

 

Il·lustració 33, Coeficients de simultaneïtat de les càrregues. Font: CTE DB SE 

 

 

Il·lustració 34, Coeficients utilitzats per a realitzar les combinacions de càrregues 
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7.2 Estats Límits de Servei (ELS) 

En aquest apartat es comprovarà que les fletxes dels elements no són superiors a les 

màximes permeses pel CTE-DB-SE.  

Les combinacions que s’utilitzaran per a comprovar les fletxes són les anomenades 

quasi-permanents, en la qual s’avaluen els afectes de les accions de llarga duració. En la 

coberta no es temen danys per fletxa excessiva ni per vibracions, per la seva utilitat 

només es tindrà en compte la seva aparença. En aquests casos, la normativa aconsella 

aplicar la combinació de càrregues quasi-permanents.  

 

Il·lustració 35, Combinacions ELS quasi-permanents. Font: CTE DB SE 

 

Com es pot veure en l’equació 4.8 del CTE-DB-SE, les combinacions quasi-permanents 

tenen en compte les càrregues permanents en el seu valor característic i les accions 

variables en valor quasi-permanent.  

Per a obtenir el valor quasi-permanent es multiplicarà l’acció característica pel coeficient 

de simultaneïtat Ψ2, representats en la següent taula: 
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Taula 4, Coeficients de simultaneïtat Ψ. Font: CTE DB-SE 

Com es pot veure a la taula 4.2 del CTE-DB-SE, tant el coeficient de la sobrecàrrega d’ús 

de l’estructura (categoria G), com el de la neu (altitud inferior als 1000 m), com del vent 

seran iguals a 0.  

Així doncs, només es realitzarà una sola combinació, formada tan sols per les càrregues 

permanents en valor característic (sense ser multiplicades per cap factor). A partir 

d’aquesta combinació s’ha realitzat el càlcul de les fletxes de l’estructura. 

 

Il·lustració 36, Fletxes màximes admissibles. Font: CTE DB SE 

Segons l’apartat 4.3.3 del CTE-DB-SE, la fletxa relativa màxima de l’estructura és de 

1/300. La fletxa relativa és el descens màxim d’un element respecte el de l’extrem 

d’aquesta que el tingui menor, dividit entre la llum del tram. En el cas de tenir un voladís 

(com la coberta de l’escenari), la llum del tram es multiplica per 2.  
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8. RESUM DEL PRESSUPOST 

 

El Pressupost d’Execució per Contracta (PEC) puja a la quantitat, amb IVA inclòs, de 

56.674,28 € (CINQUANTA-SIS MIL SIS-CENTS SETANTA-QUATRE AMB VINT-I-VUIT 

CÈNTIMS.) 

 

 

 

9. CONCLUSIONS 

 

A l’haver finalitzat el projecte es pot assegurar que s’han assolit els objectius descrits en 

el primer apartat d’aquest. Es considera que el disseny de l’escenari s’ha realitzat seguint 

les especificacions del peticionari i que el pressupost es troba dins del rang que aquest 

va proporcionar.  

 

Es manifesta que el present projecte reuneix els requisits exigits per la normativa vigent, 

tant en el cas de l’estructura com de les instal·lacions. 

 

El present projecte fa referència a una obra complerta, en el sentit que és susceptible 

de ser entregat per a un ús general a la seva finalització. 

 

 

10. RELACIÓ DE DOCUMENTS 

 

Els documents que s’adjunten en el projecte són els següents: 

1- Memòria i annexos 

2- Plànols 

3- Plec de condicions 

4- Estat d’amidaments 

5- Pressupost 
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A.1 Descripció de l’estructura de l’escenari 

L’estructura de la coberta de l’escenari estarà formada per 3 pòrtics separats 6 m entre 

ells, definits a la il·lustració 37:  

 

Il·lustració 37, Geometria dels pòrtics vistos de perfil 

 

Els pilars principals tenen una llargada de 5,5 m. 1,5 m queden sota l’escenari i 4 m 

sobresurten d’aquest per formar la coberta. Les bigues de la coberta tenen una llargada 

de 6,5 m i forma un angle de 4,5o respecte el pla horitzontal.  

Els pilars dels pòrtics laterals seran perfils HEA-300 fets d’acer S355JR. Per al pòrtic 

central, que està sotmès a unes sol·licitacions majors que els laterals, serà un perfil HEA-

320 del mateix material. 

Les bigues d’ambdós pòrtics seran perfils variables, es reduirà l’alçada d’aquests a 

mesura que s’allunya del nus d’unió amb el pilar, ja que el moment al qual està sotmesa 

disminueix. En el cas dels pòrtics laterals es tractarà d’un perfil HEA-300, i un perfil HEA-

320 en el pòrtic central. En tots dos casos l’alçada de la biga es reduirà constantment, 

amb una alçada de secció final de 210 mm. 
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En el cas de l’estructura que subjectarà l’escenari, els pilars tindran una alçada de 1,5 m 

i seran perfils HEA-220 i HEA-240 en els pòrtics laterals i central respectivament. Les 

bigues, de 6 m de llargada, seran IPE-220 i IPE-240. 

Es col·locarà 4 corretges que suportaran la coberta, disposades cada 2,17 m. Aquestes 

estaran formades per un perfil Sigma 225x3x80 d’acer S250JR, fabricats per l’empresa 

Brausa. Es tracta d’un perfil molt lleuger i amb una gran resistència en el seu eix vertical. 

Un inconvenient del perfil Sigma és la baixa inèrcia en el seu eix dèbil. Això genera un 

problema ja que les corretges de la paret vertical han de suportar el pes de la coberta, 

que es troba en l’eix dèbil d’aquestes. El perfil utilitzat en les corretges de la coberta no 

era suficient per aguantar aquest pes.  

Per a solucionar aquest problema, en comptes de col·locar un altre tipus de perfil que 

no fos tan lleuger, es va decidir col·locar un sistema de travat mitjançant cables 

metàl·lics tirants a la meitat de la llum, que dóna resistència a les corretges en el seu eix 

dèbil. Així doncs, aquestes corretges tindran també un perfil Sigma 225x3x80 d’acer 

S250JR i se’n col·locarà 3, disposades cada 2 m.  

Les corretges que es col·locaran en l’escenari tindran un perfil IPE-140 i es col·locaran 

cada 1 m. Així doncs tenint una llargada d’escenari de 6 m, se’n col·locarà un total de 7. 

En el cas d’aquestes corretges també es col·locaran tirants a la meitat de la llum per a 

reduir el vinclament lateral. 

A l’hora de realitzar el càlcul de l’estructura s’ha considerat que les unions entre pilars i 

bigues seran totalment rígides, això vol dir que l’angle que formen es manté constant 

quan se li apliquen les càrregues. La unió del pilar amb el terra de l’escenari la 

considerem encastada. 

Tant en els pilars com a les bigues de la coberta s’introduirà un sistema de travat amb 

forma de creu de Sant Andreu, format per cables metàl·lics tirants que donaran 

estabilitat a l’estructura.  
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A.2 Accions considerades sobre l’estructura 

A continuació es detallen les càrregues considerades per a dimensionar l’estructura a 

través del software Diamonds, determinades mitjançant el CTE DB SE-AE (Codigo 

Técnico de la Edificación, Documento Básico, Seguridad Estructural, Acciones en la 

Edificación).  Cal tenir en compte que, per a passar les càrregues superficials a càrregues 

lineals sobre les bigues o corretges cal tenir en compte l’àrea contributiva d’aquestes. 

Així doncs, els valors introduïts en el Diamonds que es mostraran a continuació s’han 

obtingut de la següent manera: 

 

Il·lustració 38 Croquis d'àrees contributives 

 

En el cas dels pòrtics, separats 6 m, la càrrega superficial serà multiplicada per 3 en el 

cas dels pòrtics exteriors (de color verd a la imatge anterior) i per 6 en el cas del pòrtic 

central (de color blau a la imatge anterior), com es pot veure a la il·lustració 38.  

En el cas de les corretges de la coberta, separades 2,15 m, aquesta serà multiplicada per 

1,07 en les dels extrems i per 2,15 en les centrals. En el cas de les corretges de la paret 

vertical, separades 2 m, aquesta serà multiplicada per 1 en les dels extrems i per 2 en 

les centrals. 

No s’ha tingut en compte les càrregues accidentals ni les accions tèrmiques. 

 

3 m 

3 m 

6 m 
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A.2.1 Pes propi dels perfils 

Per al dimensionament dels perfils de l’estructura, el programa Diamonds té en compte 

el pes propi del perfil seleccionat. Aquests es veuen resumits en la taula 5: 

Perfil Utilització Material 
Pes propi 

(kN/m) 

HEA-300 
Pilars pòrtics 

laterals 
Acer S355JR 0,87 

HEA-320 Pilar pòrtic central Acer S355JR 0,96 

HEA-300 variable 
Bigues coberta 

pòrtics laterals 
Acer S355JR 0,87-0,81 

HEA-320 variable 
Biga coberta pòrtic 

central 
Acer S355JR 0,96-0,89 

Sigma 225x3x80 Corretges pòrtics Acer S250JR 0,10 

HEA-220 
Pilars escenari 

pòrtics laterals 
Acer S355JR 0,50 

HEA-240 
Pilar escenari pòrtic 

central 
Acer S355JR 0,59 

IPE-140 Corretges escenari Acer S355JR 0,13 

IPE-220 
Bigues escenari 

pòrtics laterals 
Acer S355JR 0,26 

IPE-240 
Biga escenari pòrtic 

central 
Acer S355JR 0,30 

Taula 5, Resum dels materials dels elements de l'estructura 

 

A.2.2 Pes de la coberta lleugera 

La coberta de l’escenari estarà feta de xapa grecada. Més endavant es calcularà el model 

exacte necessari, però es pot considerar un pes màxim de 0,1 kN/m2. Considerant les 

àrees contributives s’obtenen uns valors de 0,6 i 0,3 kN/m.  

A aquest valor li sumarem el pes propi de les corretges en les quals es recolzarà la 

coberta. Es considera un valor de 0,2 kN/m en els pòrtics laterals i de 0,4 kN/m en el 

central, obtenint unes càrregues finals de 0,5 i 1 kN/m. 
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Il·lustració 39, Càrrega deguda al pes propi de la coberta 

 

A.2.3 Pes dels altaveus  

Els altaveus que s’han escollit tenen un pes considerable: 50 kg/u, és a dir, 0,49 kN. 

Suposant que se’n col·locarà dos, un a cada punta de l’escenari, la càrrega queda 

definida com es veu a la il·lustració 40: 

 

Il·lustració 40, Càrrega deguda al pes dels altaveus 
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Es considera que el pes dels focus d’il·luminació és de 4 kg/u, és a dir, 0,04 kN cadascun. 

Tenint en compte que es col·locarà un màxim de 3 o 4 focus a cada pòrtic, el pes 

d’aquests es considerarà negligible.  

 

A.2.4  Sobrecàrrega d’ús coberta 

Per al càlcul de la sobrecàrrega d’ús s’extraurà el valor de la taula 3.1 del CTE DB SE-AE: 

 

 

Il·lustració 41, Valors característics de la càrrega d'ús. Font: CTE DB SE-AE 

 

Tenint en compte que es tracta d’una coberta lleugera sobre corretges accessible 

únicament pel seu propi manteniment (coberta tipus G1), es considera un valor de 0,4 

kN/m2. 
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Il·lustració 42, Càrrega deguda a la sobrecàrrega d'ús de la coberta 

 

A.2.5 Sobrecàrrega d’ús escenari 

En el cas de la sobrecàrrega d’ús de l’escenari deguda a les actuacions que es realitzaran, 

es considera el cas C5 de la il·lustració 41, obtenint un valor de 5 kN/m2. Tenint en 

compte que l’àrea contributiva del pòrtic central és de 6 m i dels pòrtics laterals és de 

3m, s’obtenen uns valors lineals de 30 i 15 kN/m. 

 

Il·lustració 43, Càrrega deguda a la sobrecàrrega d'ús de l’escenari 
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A.2.6 Pes de la fusta de l’escenari  

Al valor de la sobrecàrrega d’ús també se li ha de sumar els pesos morts que aguantaran 

les bigues de l’escenari. Es considera el pes de la fusta que es col·locarà a sobre i també 

es tindrà en compte el pes de les corretges que l’aguantaran.  

El pes de la fusta contraxapada que es col·locarà és de 700 kg/m3. Considerant un gruix 

màxim de 30 mm s’obté un valor de 21 kg/m2 o 0,2 kN/m2. Considerant les mateixes 

àrees contributives que en l’apartat anterior, s’obtenen uns valors lineals de 0,6 kN/m 

als pòrtics laterals i de 1,2 kN/m al pòrtic central. 

A aquest valor lineal li sumem el pes propi de les corretges que s’hi recolzaran a sobre, 

que el considerarem de 1 kN/m. 

Així doncs, les càrregues finals considerades seran les següents: 

 

Il·lustració 44, Càrrega deguda al pes de la fusta i les corretges 

 

A.2.7 Vent 

El càlcul dels efectes del vent a l’escenari es dividirà en quatre diferents casos: en la 

direcció frontal (vent que vingui des de davant o des de darrere) i en la direcció lateral 

(des dels dos costats). Aquests 4 casos es consideraran incompatibles a l’hora de 

realitzar les combinacions. A partir d’ara, es parlarà dels casos 1, 2, 3 i 4 de vent: 
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Il·lustració 45, Els 4 casos de vent considerats 

 

El vent 1 i 2 afectaran a tota l’alçada de l’estructura (5,5 m). El vent 3 i 4 només afectarà 

a la part de l’escenari (1,5 m), ja que a la zona de la coberta el vent incideix lateralment 

i no crea cap empenta.  

Per al càlcul dels valors de la càrrega del vent s’ha seguit el CTE DB SE-AE. Aquest diu el 

següent: 

           

 

Il·lustració 46, Acció del vent. Font: DB SE-AE 

 

El valor de la pressió dinàmica del vent qb serà en tots casos de 0,5 kN/m2. 

El valor del coeficient d’exposició ce s’extreu de la següent taula: 
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Il·lustració 47, Valors del coeficient d'exposició Ce. Font: CTE DB SE-AE 

 

Es considera que l’escenari es troba en una zona IV (zona urbana en general) i que 

tindrà una alçada màxima de 5,5 m. Així doncs s’obté un valor de ce de 1,4 pels casos 

de vent frontal (1 i 2) i un valor de 1,3 pel vent lateral (3 i 4). 

El valor que és més complex de calcular és el coeficient eòlic o de pressió cp. Es distingirà 

dos tipus de geometries diferents: la de la coberta (marquesina a una aigua) i els 

paraments verticals. 

 

En el cas de la coberta, el codi tècnic de l’edificació diu el següent: 
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Il·lustració 48, Coeficient eòlic en una marquesina a una aigua. Font: CTE DB SE-AE 

 

En el cas de la coberta de  l’escenari, el valor del coeficient d’ obstrucció φ és de 1, ja 

que la paret de darrera de l’escenari no permet passar el vent. Tenint en compte que el 

pendent de la coberta és de 4,5º, s’escull el valor de la taula de 5º.  

 

A més a més, el CTE distingeix diferents zones de la coberta, ja que la pressió del vent a 

l’extrem d’aquesta és major que a la part central. L’amplada de la coberta és de 12 m, 

així doncs, aquests trams on la pressió és major, que segons la il·lustració 48 és de b/10, 

seran de 1,2 m cadascun. 

 

En el cas del vent 1, en que aquest té un efecte a la coberta cap amunt, el valor central 

(Zona A a la il·lustració 48, considerant un angle de 5º i un coeficient φ=1, es de cp de -

1,6. El valor dels extrems (Zona B) serà de -2,2.  

 

En el cas del vent 2, en que l’efecte del vent és cap avall, el valor central es considera cp 

de 0,8. El valor dels extrems serà de 2,1. 

 

 

En el cas dels paraments verticals, els valors de cp són els següents: 
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Il·lustració 49, Coeficient eòlic en un parament vertical. Font: CTE DB SE-AE 

 

En el cas 1 i 2 de vent, la paret a calcular seria una zona D. El valor de h (alçada de la 

paret) és de 5,5 m i el valor de d és de 6 m. Així doncs el valor h/d serà de 0,9 (es 

considera 1). L’àrea de la paret és molt major a 10 m2, així doncs, el coeficient cp és de 

0,8. Al valor del vent 2 se li suma 0,2 deguts a la succió del vent que sobrepassa per 

sobre de la coberta i acaba resultant un valor final de cp de 1.   

 

En el cas 3 i 4 de vent, també en zona D, el valor de h és de 1,5 m i d és de 12 m. En 

aquest cas el valor de h/d és de 0,1. Es considera una àrea de 1,5 x 6 m, resultant 9 m2 

(es considera 10 m2). Així doncs obtenim un valor de cp de 0,7. 

 

S’obtenen els següent valors de les càrregues de vent: 

 

Vent 1: 

 

qcoberta centre = qb · ce · cp = 0,5 · 1,4 · (-1,6) = -1,12 kN/m2 

qcoberta extrems = qb · ce · cp = 0,5 · 1,4 · (-2,2) = -1,54 kN/m2 

qparet = qb · ce · cp = 0,5 · 1,4 · 0,8 = 0,56 kN/m2 
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Vent 2: 

qcoberta centre = qb · ce · cp = 0,5 · 1,4 · 0,8 = 0,56 kN/m2 

qcoberta extrems = qb · ce · cp = 0,5 · 1,4 · 2,1 = 1,47 kN/m2 

qparet = qb · ce · cp = 0,5 · 1,4 · 1 = 0,70 kN/m2 

 

Vent 3 i 4: 

qparet = qb · ce · cp = 0,5 · 1,3 · 0,7 = 0,50 kN/m2 

 

A la següent taula es troben els valors en càrrega superficial i els valors corresponents 

en càrrega lineal: 

  Superficial 

(kN/m2) 

Lineal pòrtic 

central (kN/m) 

Lineal pòrtics 

laterals (kN/m) 

Vent 1 Centre 

coberta 
-1,12 -6,72 -3,36 

Extrems 

coberta 
-1,54 - -1,85 

Paret 0,56 3,36 1,68 

Vent 2 Centre 

coberta 
0,56 3,36 1,68 

Extrems 

coberta 
1,47 - 1,76 

Paret 0,70 4,20 2,10 

Vent 3 Paret 0,50 3,00 1,50 

Vent 4  Paret 0,50 3,00 1,50 
Taula 6, Càrregues lineals degudes al vent. 

Cal recordar que en el cas de les càrregues dels extrems de la coberta, que han estat 

majorades, s’ha considerat una àrea contributiva multiplicant pel valor b/10 esmentat 

anteriorment, corresponent a 1,2 m. Així doncs, la càrrega suportada pel pòrtics laterals 

a la coberta serà la suma del valor corresponent al centre de la coberta multiplicat per 

l’àrea contributiva de 3 m sumat al valor majorat corresponent als extrems. 

Així doncs, els valors considerats finals són els següents: 
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Il·lustració 50, Càrrega deguda al vent 1 

 

Il·lustració 51, Càrrega deguda al vent 2 
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Il·lustració 52, Càrrega deguda al vent 3 

 

Il·lustració 53, Càrrega deguda al vent 4 
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A.2.8 Neu 

El valor de la càrrega que la neu aplicarà a la coberta s’obté de la il·lustració 54: 

 

Il·lustració 54, Sobrecàrrega de neu segons localització. Font: CTE DB SE-AE 

 

Aquesta taula distingeix la càrrega de neu segons la zona en la qual es trobarà la 

construcció. Tenint en compte que l’escenari es troba ubicat a Sant Celoni, poble a mig 

camí entre Barcelona i Girona, i que els valors de la càrrega de neu és igual a aquestes 

dues ciutats, el valor definitiu d’aquesta és de 0,4 kN/m2. 

 

Il·lustració 55, Càrrega deguda a la neu 
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A.2.9 Accions considerades per a dimensionar les corretges 

Per a realitzar el dimensionament de les corretges s’ha tingut en compte les mateixes 

accions que en el cas de les bigues, exceptuant el pes propi de les corretges. La diferència 

està en que, com que les corretges es col·locaran cada 2,15 m en la coberta i cada 2 m 

en la paret vertical, l’àrea contributiva serà menor. 

Les corretges s’han considerat contínues. Per a calcular la càrrega lineal a la qual seran 

sotmeses, s’ha multiplicat la càrrega superficial per 2,15 en les de la coberta i per 2 en 

les de la paret vertical. 

A l’hora de realitzar el dimensionament de les corretges de la coberta s’ha considerat 

que les càrregues arriben totalment verticals a aquestes, menyspreant la inclinació de 

4,5º. 

 

A.2.9.1 Corretges de la coberta 

A continuació es detallen les càrregues considerades per a calcular les corretges de la 

coberta: 

 

Il·lustració 56, Càrrega deguda al pes propi de les corretges 
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Il·lustració 57, Càrrega deguda al pes propi de la coberta 

 

 

Il·lustració 58, Càrrega deguda al pes dels altaveus 

 

 

Il·lustració 59, Càrrega deguda a la sobrecàrrega de manteniment 

 

 

Il·lustració 60, Càrrega deguda a la neu 
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Il·lustració 61, Càrrega deguda al vent 1 

 

 

Il·lustració 62, Càrrega deguda al vent 2 

 

 

A.2.9.2 Corretges de la paret vertical 

En el cas de les corretges de la paret vertical, les càrregues considerades són el pes propi 

de la corretges, el pes propi de la coberta i el vent 1 i 2 corresponent. El pes propi i el 

pes de la coberta estan aplicades en l’eix dèbil de la secció.  

El perfil “Sigma” utilitzat en les corretges de la coberta té una inèrcia en l’eix dèbil 

bastant baixa (8,3·105 mm4) . Per a que aquest perfil aguanti correctament les 

sol·licitacions s’han col·locat uns tirants d’acer de 4 mm de diàmetre a la meitat de la 

llum que ajuden a aguantar la càrrega en aquesta direcció, com es pot veure a la següent 

imatge: 
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Il·lustració 63, Tirants col·locats a les corretges de la paret vertical 

 

 

Il·lustració 64 Càrrega deguda al pes propi de les corretges de la paret vertical i tirants 
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Il·lustració 65 Càrregues degudes al pes propi de la coberta de la paret vertical 

 

 

Il·lustració 66, Càrregues degudes al vent 1 
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Il·lustració 67, Càrregues degudes al vent 2 

 

 

A.2.9.3 Corretges de l’escenari 

En el cas de les corretges de l’escenari tindrem en compte el pes propi d’aquestes, el 

pes de la fusta, la sobrecàrrega d’ús i les càrregues de vent 3 i 4 (vent lateral). 

 

Il·lustració 68, Pes propi de les corretges de l'escenari 
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Il·lustració 69, Càrregues considerades pel pes màxim de la fusta de l'escenari 

 

 

Il·lustració 70, Càrregues considerades per l'ús de l'escenari 

 

 

Il·lustració 71, Càrregues considerades pel vent 3 

 

 

Il·lustració 72, Càrregues considerades pel vent 4 
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A.3 Comprovació de la resistència de l’estructura 

En aquest apartat es comprovarà la resistència de l’estructura aplicant els mètodes dels 

estats límits, que demostraran si el perfil seleccionat compleix o no les sol·licitacions 

definides anteriorment.  

A més a més, es comprovarà la resistència dels perfils a nivell de secció i també la seva 

resistència al vinclament. 

Finalment, també es comprovarà la resistència de les unions entre elements de 

l’estructura. 

A.3.1 Estats Límits Últims (ELU) 

A continuació es comprovarà la resistència de cada element de l’estructura metàl·lica, 

comprovant manualment les tensions generades pel programa en la combinació més 

desfavorable per a cadascun d’ells. En el cas de la resistència s’ha considerat la 

combinació ELU CF evolvent. 

A.3.1.1 Diagrames d’ esforços axials, tallants i moments flectors 

En el següent apartat s’inclouen els diagrames d’esforços axials (kN) , tallants (kN) i 

moments flectors (kN·m) de cada element, treballant en la combinació més 

desfavorable per a aquest. 

A.3.1.1.1 Pilars: 

 

Il·lustració 73 Diagrama d'esforços normals dels pilars 
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Il·lustració 74 Diagrama d'esforços tallants dels pilars 

 

Il·lustració 75 Diagrama de moments flectors dels pilars 

 

A.3.1.1.2 Bigues coberta: 

 

Il·lustració 76 Diagrama d'esforços normals de les bigues de la coberta 
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Il·lustració 77 Diagrama d'esforços tallants de les bigues de la coberta 

 

Il·lustració 78 Diagrama de moments flectors de les bigues de la coberta 

 

A.3.1.1.3 Pilars escenari: 

 

Il·lustració 79, Diagrama d'esforços normals dels pilars de l’escenari 



Disseny d’un escenari  Annex A: Annex de càlculs estructurals 

58 
 

 

Il·lustració 80, Diagrama d'esforços tallats dels pilars de l’escenari 

 

Il·lustració 81, Diagrama de moments flectors dels pilars de l’escenari 

 

A.3.1.1.4 Bigues escenari: 

 

Il·lustració 82, Diagrama d'esforços normals de les bigues de l’escenari 
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Il·lustració 83, Diagrama d'esforços tallants de les bigues de l’escenari 

 

Il·lustració 84, Diagrama de moments flectors de les bigues de l’escenari 

 

A.3.1.1.5 Corretges de la coberta 

Els esforços normals de les corretges són nuls, degut a que les càrregues no tenen cap 

component axial. 
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Il·lustració 85 Diagrama de tallants de les corretges de la coberta 

 

 

Il·lustració 86 Diagrama de moments flectors de les corretges de la coberta 

 

A.3.1.1.6 Corretges de la paret vertical: 

Igual que en el cas anterior, els esforços axials són nuls. En aquest cas, però, s’ha de 

distingir entre l’eix fort i el dèbil del perfil, ja que en aquest cas les càrregues en l’eix 

dèbil (pes de la coberta i pes propi dels perfils) no són menyspreables. 

 

Il·lustració 87 Diagrama de tallants en l’eix fort de les corretges de la paret vertical 
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Il·lustració 88 Diagrama de moments flectors en l’eix fort de les corretges de la paret 

vertical 

 

Il·lustració 89 Diagrama de tallants en l’eix dèbil de les corretges de la paret vertical 
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Il·lustració 90 Diagrama de moments flectors en l’eix dèbil de les corretges de la paret 

vertical 

 

A.3.1.1.7 Corretges de l’escenari: 

 

Il·lustració 91, Diagrama de tensions normals de els corretges de l'escenari 

 

Il·lustració 92, Diagrama de tallants de les corretges de l'escenari 
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Il·lustració 93, Diagrama de moments flectors de les corretges de l'escenari 

 

 

A.3.1.2 Diagrames de tensions normals 

A continuació s’adjunten els diagrames de les tensions normals (MPa o N/mm2) 

generades pels esforços adjuntats en l’apartat anterior. Es considera que l’acer 

aguantarà el mateix a tracció i compressió (el diagrama de tensió-deformació de l’acer 

el considerem simètric), per tant, només s’ha de verificar que els valors que s’adjuntaran 

a continuació no siguin majors a la tensió admissible, ja treballin d’una manera o l’altra. 

A.3.1.2.1 Pilars: 

 

Il·lustració 94, Tensions normals de compressió dels pilars 
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Il·lustració 95 Tensions normals de tracció dels pilars 

 

A.3.1.2.2 Bigues coberta: 

 

Il·lustració 96 Tensions normals de compressió de les bigues de la coberta 

 

Il·lustració 97 Tensions normals de tracció de les bigues de la coberta 
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A.3.1.2.3 Corretges coberta: 

 

Il·lustració 98 Tensions normals de les corretges de la coberta  

 

A.3.1.2.4 Corretges de la paret vertical: 

 

Il·lustració 99 Tensions normals de les corretges de la paret vertical en l'eix fort i dels 

tirants 
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Il·lustració 100 Tensions normals de les corretges de la paret vertical en l'eix dèbil 

Com es pot veure, gràcies a la presències dels tirants s’ha aconseguit que les tensions 

en l’eix dèbil  (30 Mpa) siguin molt menors que en l’eix fort (110 MPa). Això ens permet 

col·locar el perfil Sigma, amb un eix dèbil feble, que té un pes molt inferior als perfils 

que s’haurien d’haver col·locat en el cas que no es disposés dels tirants, que haguessin 

estat perfils “C”, que doblarien el seu pes propi. 

 

A.3.1.2.5 Pilars de l’escenari: 

 

Il·lustració 101, Tensions normals de compressió dels pilars de l’escenari 
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Il·lustració 102, Tensions normals de tracció dels pilars de l’escenari 

 

A.3.1.2.6 Bigues de l’escenari: 

 

Il·lustració 103, Tensions normals de compressió de les bigues de l’escenari 

 

Il·lustració 104, Tensions normals de tracció de les bigues de l’escenari 
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A.3.1.2.7 Corretges de l’escenari: 

 

 

Il·lustració 105, Tensions normals de les corretges de l'escenari 

 

 

A.3.1.3 Taula resum de les tensions màximes suportades en comparació de 

les màximes admissibles 

A continuació s’adjunta una taula amb un resum de totes les tensions calculades 

anteriorment, comprovant que són menors a les màximes admissibles. Es calcula el 

coeficient “n”, dividint el límit elàstic (fy) entre la tensió màxima suportada pel material 

(σ). Aquest coeficient ha de ser sempre major a 1, assegurant que no es supera el límit 

elàstic del material. 

En el cas de les corretges només s’ha introduit un tipus de tensió. Això és degut a que 

no cal distingir les tensions de tracció i de compressió del material ja que en tots casos 

eren idèntiques. 
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Il·lustració 106, Resum de les tensions màximes de l'estructura 

 

 

Els tirants hauran de suportar un esforç màxim de tracció de 2,66 kN, en el cas dels 

col·locats a les corretges de la paret. Un cable de diàmetre 6 mm en disposició 1x19 és 

capaç de resistir 18 kN de força axial (Font: https://www.cablesestructurales.com) . Així 

doncs, aguantaran sense cap problema. A la il·lustració 107 es poden veure els diferents 

tipus de cables segons la seva secció. 

Element
Tipus de 

tensió
σ (MPa) fy (MPa) n (fy/σ)

Compressió 164,2 355 2,16

Tracció 165,82 355 2,14

Compressió 148,88 355 2,38

Tracció 139,5 355 2,54

Compressió 142,09 355 2,50

Tracció 141,31 355 2,51

Compressió 127,17 355 2,79

Tracció 126,52 355 2,81

Corretges coberta Normals 191,3 250 1,31

Corretges paret 

vertical
Normals 110,72 250 2,26

Compressió 107,1 355 3,31

Tracció 95,56 355 3,71

Compressió 99,8 355 3,56

Tracció 86,93 355 4,08

Compressió 207,82 355 1,71

Tracció 237,73 355 1,49

Compressió 170,13 355 2,09

Tracció 187,99 355 1,89

Corretges 

escenari
Normals 308,37 355 1,15

Pilar escenari 

central

Pilars escenari 

laterals

Biga escenari 

central

Bigues escenari 

laterals

Pilar central

Pilars laterals

Biga coberta 

central

Bigues coberta 

laterals

https://www.cablesestructurales.com/wp-content/uploads/2015/05/Tirantes-de-Cable.pdf
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Il·lustració 107 Tipus de cables tirants. Font: https://www.cablesestructurales.com 

 

A.3.1.4 Elecció de la coberta 

En aquest apartat s’adjunten els càlculs realitzats per a escollir el model de la coberta 

que es col·locarà. S’ha escollit l’empresa Isopan per a proporcionar la coberta. Les 

càrregues que es mencionen en aquest apartat estan explicades amb més detall a 

l’apartat A.2 d’aquest document. 

 

Il·lustració 108 Taula de càrrega màxima que pot suportar la coberta. Font: 

https://www.isopan.es/ 
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Per a poder escollir el model exacte de la coberta que es col·locarà és necessari calcular 

la càrrega superficial a la qual estarà sotmesa. En aquest cas es seleccionarà la 

combinació en la qual les sol·licitacions d’aquesta siguin majors. Aquest cas és el qual no 

hi ha ni neu ni sobrecàrrega de manteniment i el vent pressiona la coberta cap a dalt. En 

aquest cas, la càrrega superficial màxima és de 1,68 kN/m2, equivalent a 171 kg/m2.  

En el cas de la coberta de la part superior de l’escenari, les corretges estan separades 

2,33 m. Sent conservadors, es considerarà el valor de 2,5 m de la taula. Com es pot 

veure, l’única coberta que resistirà aquest valor és la coberta LG 40 d’1 mm de gruix, 

que pot aguantar fins a 204 kg/m2, així que és la que es col·locarà en l’estructura. El pes 

d’aquesta és de 96 N/m2, és a dir, 0,096 kN/m2, gairebé idèntic al pes considerat en les 

accions de l’estructura (0,1 kN/m2). 

En el cas de la coberta de la paret vertical, l’única càrrega que ha d’aguantar és la del 

vent, que és de 0,7 kN/m2, equivalent a 71,3 kg/m2. Consultant la taula del catàleg 

anterior, tenint en compte que en aquest cas la separació entre corretges és de 2 m, es 

pot veure com la coberta més prima ja pot resistir 141 kg/m2. Així doncs, la coberta de 

la paret vertical serà un model LG 40 de 0,5 mm de gruix. El pes d’aquesta serà la meitat 

que l’anterior, tot i això, sent conservadors, no es canviarà el pes en el càlcul de 

l’estructura. 

L’empresa consultada, Isopan, distribueix les cobertes LG 40 en trams d’ 1 m. Aquesta 

distància és idònia per a la coberta de l’escenari, que té una llargada exacta de 12 m. 

Així doncs, s’haurà de demanar 12 trams de la coberta LG 40 d’ 1 mm de gruix de 7,1 m 

de llargada i 12 trams més de 0,5 mm de gruix de 4,5 m de llargada. En l’annex E es pot 

veure el catàleg d’aquesta. 

 

A.3.1.5 Elecció del panell de fusta per l’escenari 

En el cas del panell de fusta que es col·locarà a l’escenari, només es considera que 

suportarà la sobrecàrrega d’ús que s’explica amb més detall en l’apartat A.2. Així doncs, 

aquest haurà de poder suportar una càrrega màxima de 5 kN/m2.  

S’ha escollit un taulell de fusta contraxapada de 20 mm de gruix. En l’annex E es pot 

veure el catàleg d’aquesta. 
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Il·lustració 109, Superfície de l'escenari amb les restriccions i les càrregues 

corresponents 

 

Il·lustració 110, Diagrama de fletxa del panell de l'escenari 

 

Il·lustració 111, Diagrama de tensions del panell de l'escenari 

 

Aquest taulell de fusta, segons el catàleg, té una resistència màxima a la flexió de 37 

MPa. El valor de la fletxa màxima és de 16 mm. El valor de la tensió màxima considerant 

el pes propi i la sobrecàrrega d’ús és de 12 MPa. Aquest és el valor màxim de les tensions 

en tots els eixos de la superfície.  
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A.3.1.6 Elecció del perfil dels muntants de l’escala de l’escenari 

Per a escollir el perfil dels muntants de l’escala s’ha considerat la mateixa càrrega que 

en el cas del panell de fusta de l’escenari, de 5 kN/m2. Considerant que els esglaons 

tindran un amplada de 1 m, la càrrega lineal a suportar per cada muntant serà de 2,5 

kN/m. Es considerarà un moment torsor de 1,2 kNm/m. Els muntants tindran una 

llargada de 2,7 m i formen un angle de 30o respecte el terra.  

Aplicant aquests valors s’obté que la tensió màxima que haurà de suportar el material 

serà de 93 MPa, com es pot veure a la il·lustració 112: 

 

Il·lustració 112, Diagrama de tensions dels muntants de l'escala 

 

Escollint un perfil tubular rectangular de 120 x 60 x 3 mm d’acer S235JR s’obté que 

aguantarà i que treballarà a un 90% de la seva resistència en el cas de màxima càrrega 

(consultar al següent apartat el significat d’aquesta verificació). 
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Il·lustració 113, Resistència del muntant de l'escala 

 

Finalment s’ha près la decisió d’escollir un perfil major pels muntants (160 x 80 x 4), ja 

que queda millor estèticament i permetrà tenir més espai per a poder soldar els esglaons 

a aquest. 

 

A.3.1.7 Verificació de resistència del programa Diamonds 

Per acabar les comprovacions de resistència de l’estructura metàl·lica s’adjunta un 

diagrama generat pel software Diamonds. Aquests valors són ratis entre la tensió de 

càlcul i la tensió de límit elàstic del material. El programa té en compte el coeficient de 

minoració del material, la classificació de la secció i altres factors que fan que sigui un 

valor a tenir en compte. Aquesta relació es veu representada en percentatges, com es 

pot veure a la il·lustració 114: 
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Il·lustració 114 Verificació de la resistència dels pòrtics (%) 

 

 

Il·lustració 115 Verificació de la resistència de les corretges de la coberta (%) 

 

 

Il·lustració 116 Verificació de la resistència de les corretges de la paret vertical i els seus 

tirants (%) 
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Il·lustració 117, Verificació de la resistència de les corretges de l'escenari 

 

 

A.3.2 Estats Límits de Servei (ELS) 

En aquest apartat es comprovarà que les fletxes dels elements no són superiors a les 

màximes permeses pel CTE-DB-SE. Per a més informació sobre els ELS consultar la 

l’apartat 7.2 de la memòria. 

 

A.3.2.1 Fletxa màxima de la coberta 

La fletxa màxima de la coberta de l’escenari és, segons el que s’ha esmentat 

anteriorment: 

𝛿

2 · 6500
≤

1

300
 

Així doncs, perquè es compleixi l’equació anterior, el valor màxim admissible per la fletxa 

serà de: 

𝛿𝑚à𝑥 =
2 · 6500

300
= 43 𝑚𝑚 

Els resultats calculats pel programa Diamonds de la fletxa màxima que patirà la coberta 

en la combinació de càrregues més desfavorable són els següents: 
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Il·lustració 118, Fletxa en mm de les bigues de la coberta 

Com es pot veure, el valor més gran és de 37 mm ( tots inferiors a 43 mm), per tant, la 

deformació màxima que pot patir la coberta es troba dins del que diu la normativa.  

 

A.3.2.2 Fletxa màxima de les corretges 

La fletxa màxima de les corretges es troba de la mateixa manera que en l’apartat 

anterior, tot i que la llum no s’ha de multiplicar per 2, ja que no ens trobem en un cas 

de biga en voladís.  

𝛿

600
≤

1

300
 

𝛿𝑚à𝑥 =
6000

300
= 20 𝑚𝑚 

 

Aquest valor és el mateix per les corretges de la coberta com per les de la paret vertical, 

ja que tenen la mateixa llum. Els resultats de la fletxa màxima aportats pel programa 

Diamonds són els següents: 
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Il·lustració 119, Fletxa en mm de les corretges de la coberta 

 

Il·lustració 120 Fletxa en mm de les corretges de la paret vertical 

 

Com es pot veure, totes són inferiors a la fletxa màxima de 20 mm. La fletxa en l’eix y de 

les corretges de la paret vertical és molt superior a la de la coberta, això és degut a que 

la combinació quasi permanent, en la qual només afecten les càrregues permanents, 

només té càrregues en l’eix vertical, que es tracta de l’eix dèbil del perfil. 

Les corretges de l’escenari és el mateix cas que l’anterior. Per tant, la fletxa màxima serà 

de 20 mm. 

 

Il·lustració 121, Fletxa màxima en mm de les corretges de l'escenari 
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Com es pot veure, en els càlculs realitzats la fletxa màxima en la combinació quasi-

permanent de les càrregues considerades serà de 10 mm. Així doncs, la fletxa màxima 

és correcta.  

A.3.3 Comprovació dels perfils a nivell de secció 

En aquest apartat es comprovarà la resistència dels perfils de l’estructura a nivell de 

secció. Es comprovarà si l’ànima de les seccions dels perfils pot suportar l’esforç tallant 

que rep.  

A.3.3.1 Comprovació d’abonyegament de l’ànima en seccions a tallant 

A l’apartat 6.3.3.4 del DB SE-A, “Abolladura del alma por cortante”, es pot trobar la 

següent comprovació: 

 

Il·lustració 122, Abonyegament de l'ànima per tallant. Font: CTE DB SE-A 
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Il·lustració 123, Croquis dels valors de "d" i "t" (tw al croquis). 

Així doncs, es realitzarà aquesta comprovació en les bigues de la coberta i en les 

corretges, ja que són els elements que tindran un esforç tallant major. 

 

A.3.3.1.1 Abonyegament de les bigues de la coberta 

Cal tenir en compte que aquest perfil és variable. En el cas de l’abonyegament de 

l’ànima, com més llarga sigui l’ànima més fàcil és que aquesta pateixi un abonyegament. 

Per tant, es tindrà en compte la secció amb una alçada més alta. 

Consultant els promptuaris de seccions adjuntats en l’annex E, s’obtenen els valors de 

la taula 9: 

Perfil d (mm) t (mm) d/t 

HEA-300 208,0 8,5 24,5 

HEA-320 225,0 9,0 25,0 

Taula 7, Valors de "d" i "t" de les seccions de les bigues de la coberta 

 

A partir d’aquests valors, s’ha de complir que: 

𝑑

𝑡
< 70 · 휀 
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Sabent que: 

휀 = √
𝑓𝑟𝑒𝑓

𝑓𝑦
= √

235

355
= 0,81 

S’obté: 

𝑑

𝑡
< 70 · 0,81 = 56,7 

24,5 < 56,7 ✓ 

25 < 56,7 ✓ 

 

Les dues seccions compleixen la comprovació, per tant, no patiran abonyegament de 

l’ànima per tallant. 

 

A.3.3.1.2 Abonyegament dels pilars 

En el cas dels pilars trobem un esforç a tallant considerable en la part inferior d’aquests, 

degut a l’empenta que fa l’estructura de l’escenari a aquests. 

Els perfils són els mateixos que els de l’apartat anterior. Com que la comprovació en 

aquest cas depèn només de la geometria i del material, i són idèntics que en les bigues 

de la coberta, es pot assegurar que l’ànima dels pilars no patiran abonyegament per 

tallant 
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A.3.3.1.3 Abonyegament de les bigues i corretges de l’escenari 

En aquest cas es realitzarà els mateixos càlculs que en l’apartat anterior. 

Perfil d (mm) t (mm) d/t 

IPE-140 112,2 4,7 23,9 

IPE-220 177,6 5,9 30,1 

IPE-240 190,4 6,2 30,7 

Taula 8, Valors de "d" i "t" de les seccions de les bigues de l’escenari 

El material de les seccions és el mateix que abans, així doncs, el valor d’ 휀 és el mateix. 

23,9 < 56,7✓ 

30,1 < 56,7✓ 

30,7 < 56,7✓ 

 

Les tres seccions compleixen la comprovació i no patiran abonyegament de l’ànima. 

 

A.3.3.1.4 Abonyegament de les corretges de la coberta 

En aquest cas no es pot realitzar la mateixa comprovació que en els dos apartats 

anteriors, ja que la secció Sigma té una forma peculiar, i no es poden obtenir els valors 

de “d” i “t”. En aquest cas, el valor de la resistència s’extraurà directament del programa 

Diamonds. 

El tallant màxim que suportaran les corretges de la coberta calculats pel programa 

Diamonds és de 13,45 kN. Així doncs, la resistència Vb,Rd haurà de ser major a aquest 

valor. 
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Il·lustració 124, Resistència de l'ànima de les corretges Sigma 225x80x3 a 

abonyegament per tallant. Font: CTE DB SE-A 

Com es pot veure a la il·lustració 124, la resistència Vb,Rd és de 84 kN, major que el tallant 

màxim suportat per les corretges. 

Tenint en compte que les corretges de la coberta estan sotmeses a un esforç tallant 

major al de les corretges de la paret vertical i que tenen el mateix perfil, aquestes 

segones no cal que siguin comprovades. 

 

A.3.4 Comprovació del vinclament de l’estructura 

En aquest apartat s’estudiarà la resistència al vinclament dels elements de l’estructura 

que treballaran a compressió. Els únics elements que treballaran a compressió seran els 

pilars. Tot i això, les ales de bigues de la coberta, que treballen a flexió, també treballen 

a compressió, degut al vinclament lateral. 

Les corretges, a part de tenir la utilitat de subjectar la coberta, també redueixen les 

longituds de vinclament lateral de les bigues a les quals estan col·locades. Com es pot 

veure a la il·lustració 125, com més corretges col·loquem al llarg d’una biga més es 

redueix la longitud de vinclament lateral. 

 



Disseny d’un escenari  Annex A: Annex de càlculs estructurals 

84 
 

 

Il·lustració 125 Vinclament lateral amb 0, 1 i 2 corretges respectivament. Font: 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/103804/2%20pandeo.pdf?sequence=2&

isAllowed=y 

 

Així doncs, caldrà tenir en compte la presència de les corretges a l’hora de calcular les 

longituds de vinclament, sobretot en l’eix dèbil dels elements. 

Primer de tot es comprovarà la resistència a vinclament dels pilars. Es farà la 

comprovació del pilar central, que és el més sol·licitat. Es mirarà quin és la combinació 

en que aguanta el moment flectormàxim, i quin és l’esforç de compressió que rep en 

aquesta combinació. Consultant els resultats del programa Diamonds, la combinació 

amb el moment màxim és la ELU CF 241, i els resultats són els següents:  

• NEd = 68,21 kN 

• MEd = 204,56 kNm 

A partir d’aquests valors es realitzarà la comprovació de la resistència dels pilars. Primer 

de tot es buscarà els valors de l’esforç normal i moment flector crítics, en l’eix fort i feble 

del pilar.  

 

Segons Banfi M. (2008, Simplified expressions for compression and bending.) per a què 

el pilar no tingui problemes de vinclament, s’ha de complir que: 
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Il·lustració 126, Condicions a complir per a no tenir problemes de vinclament. Font: 

Banfi M., Simplified expressions for compression and bending, 2008. 

Així doncs, en els següents apartats es calcularan els valors necessaris per a poder fer 

les comprovacions de la il·lustració 126. Aquests valors es calcularan a través del CTE-

DB-SE-A. 

 

A.3.4.1 Càlcul dels esforços normals crítics 

En aquest apartat es trobarà els valors de Nb,Rd.  El primer pas per a calcular aquest valor 

és trobar el valor de NCR. Primer de tot, s’introdueixen les característiques del perfil 

calculat, en tots dos eixos: 

 

Il·lustració 127, Característiques mecàniques del perfil del pilar HEA-320 

 

Així doncs, a partir d’aquests valors es calcularà NCR: 

𝑁𝐶𝑅 =
𝜋2 · 𝐸 · 𝐼

𝑙2
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On: 

• 𝐸 és el Mòdul de Young del material. En el cas de l’acer és de 2,1·105 MPa. 

• 𝐼 és la inèrcia del perfil en l’eix que s’està calculant 

• 𝑙 és la longitud de vinclament del perfil.  

En el cas de l’eix fort, la longitud de vinclament és del doble de la longitud total del pilar 

(degut a que té un extrem encastat i l’altre lliure). Es considerarà que l’alçada és de 4 m, 

degut a que la part inferior del pilar, amb l’estructura que forma l’escenari, no vinclarà. 

Així que la longitud de vinclament en l’eix fort serà de 4 x 2 = 8 m. En el cas de l’eix feble 

degut a que es tenen corretges col·locades cada 2 m, aquesta serà la longitud de 

vinclament màxima. Per tant: 

𝑁𝐶𝑅,𝑦 =
𝜋2 · 2,1 · 105 · 229,3 · 106

80002
= 7.426 𝑘𝑁 

𝑁𝐶𝑅,𝑧 =
𝜋2 · 2,1 · 105 · 69,8 · 106

20002
= 36.167 𝑘𝑁 

 

Es pot veure que, gràcies a que la longitud de vinclament en l’eix feble s’ha disminuït 

amb la presència de les corretges, el valor de NCR és molt més gran.  

A partir d’aquest valor es pot calcular Nb,Rd: 

𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 𝜒 · 𝐴 ·
𝑓𝑦

𝛾𝑀1
 

On: 

• A és l’àrea de la secció transversal (12438 mm2). 

• 𝛾𝑀1 és 1,00. 

• 𝜒 és un coeficient que es pot obtenir a partir de l’esveltesa reduïda: 

𝜆𝑦 = √
𝐴 · 𝑓𝑦

𝑁𝐶𝑅,𝑦
=  √

12438 · 355

7426 · 103
= 0,77 
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𝜆𝑧 = √
𝐴 · 𝑓𝑦

𝑁𝐶𝑅,𝑧
=  √

12438 · 355

36167 · 103
= 0,35 

 

 A partir d’aquests valors, s’utilitza el gràfic de la il·lustració 128: 

 

Il·lustració 128, Gràfic d'obtenció del paràmetre 𝜒 a partir de l'esveltesa reduïda. Font: 

CTE-DB-SE-A 

  

Per a saber quina corba s’ha d’utilitzar s’utilitza la taula de la il·lustració 129: 
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Il·lustració 129, Taula per a triar corba del gràfic anterior. Font: CTE-DB-SE-A 

Consultant la taula de la il·lustració 129, s’ha d’utilitzar la corba “b” per l’eix fort 

i la “c” pel feble. Així doncs, consultant el gràfic de la il·lustració 128, s’obtenen 

els següents valors de 𝜒 : 

𝜒𝑦 = 0,75 

𝜒𝑧 = 0,93 

 

Tenint ja tots els valors, es pot calcular 𝑁𝑏,𝑅𝑑: 

𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 𝜒 · 𝐴 ·
𝑓𝑦

𝛾𝑀1
 

𝑁𝑏,𝑦,𝑅𝑑 = 0,59 · 12438 ·
355

1,00
= 3.312 𝑘𝑁 

𝑁𝑏,𝑧,𝑅𝑑 = 0,93 · 12438 ·
355

1,00
= 3.444 𝑘𝑁 

 

A.3.4.2 Càlcul dels moments flectors crítics 

Igual que en l’apartat anterior, el primer pas és calcular el moment flector crític elàstic 

de vinclament lateral Mcr. S’utilitzarà una equació simplificada que és només vàlida per 

a bigues en doble T: 
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𝑀𝑐𝑟 = 𝑐1 ·
𝜋

𝑘∅ · 𝑙
· √𝐸 · 𝐼𝑧 · 𝐺 · 𝐼𝑡 · [√1 +

𝜋2

𝑘2
· (1 + 𝑐2

2) ± 𝑐2 ·
𝜋

𝑘
] 

On: 

• 𝑘∅ és la constant que té en compte les condicions dels extrems. Es considerarà 

de 2 per tenir un cas semblant a una biga en voladís. 

 

• 𝑐1 és la constant que té en compte la forma del diagrama de moments. S’obté 

de la següent taula: 

       

Il·lustració 130, Taula d’obtenció del coeficient C1 i diagrama de flectors del pilar. Font: 

CTE-DB-SE-A 

  

Es considera la part superior del diagrama de flectors i un coeficient de Ψ de 

198 / 238 = 0,83 → 𝑐1 = 1,05 
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• 𝑐2 és la constant que té en compte la situació de la càrrega respecte l’eix de la 

biga. Al considerar que s’aplica sobre l’eix d’aquesta, el seu valor és de 0. 

 

• 𝑘 és un coeficient que s’obté: 

𝑘 = 𝑘∅ · 𝑙 · √
𝐺 · 𝐼𝑡

𝐸 · 𝐼𝑤
 

 On: 

• G =  8,1·104 MPa (Mòdul d’elasticitat transversal) 

• 𝐼𝑡 = 108·104 mm4 (Mòdul de torsió) 

• E = 2,1·105 MPa (Mòdul de Young) 

• 𝐼𝑤 = 1.512·109 mm6 (Mòdul de guerxament) 

 

𝑘 = 2 · 5500 · √
8,1 · 104 · 108 · 104

2,1 · 105 · 1512 · 109
= 5,8 

 

Per tant, considerant que C2 és 0 i la resta de valors calculats: 

𝑀𝑐𝑟 = 𝑐1 ·
𝜋

𝑘∅ · 𝑙
· √𝐸 · 𝐼𝑧 · 𝐺 · 𝐼𝑡 · √1 +

𝜋2

𝑘2
 

𝑀𝑐𝑟 = 1,05 ·
𝜋

2 · 5500
· √2,1 · 105 · 69,8 · 106 · 8,1 · 104 · 108 · 104 · √1 +

𝜋2

5,82

= 386 𝑘𝑁𝑚 

 

Tenint ja el moment crític elàstic de vinclament lateral es pot calcular el valor de Mb,Rd. 

Segons el CTE-DB-SE-A: 
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𝑀𝑏,𝑅𝑑 =  𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 ·
𝑓𝑦

𝛾𝑀1
 

On: 

• 𝑊𝑦 = 𝑊𝑝𝑙,𝑦 per una secció de classe 2 (classe obtinguda en els resultats del 

Diamonds). 𝑊𝑝𝑙,𝑦 = 1628 · 103 𝑚𝑚3. 

 

• 𝜒𝐿𝑇 és un factor de reducció que s’obté de: 

 

𝜒𝐿𝑇 =
1

∅𝐿𝑇 + √∅𝐿𝑇
2 − 𝜆𝐿𝑇

2
≤ 1 

 On: 

∅𝐿𝑇 = 0,5 · [1 + 𝛼𝐿𝑇 · (𝜆𝐿𝑇 − 0,2) + 𝜆𝐿𝑇
2 ] 

  

Sent: 

• 𝜆𝐿𝑇 la esveltesa relativa al vinclament lateral: 

𝜆𝐿𝑇 = √
𝑊𝑦 · 𝑓𝑦

𝑀𝑐𝑟
 

𝜆𝐿𝑇 = √
1628 · 103 · 355

386 · 106
= 1,22 

 

• 𝛼𝐿𝑇 un factor d’imperfecció que s’obté de la següent taula: 
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Il·lustració 131, Factors d'imperfecció 𝛼𝐿𝑇. Font: CTE-DB-SE-A 

 S’obté un factor 𝛼𝐿𝑇 de 0,21. 

 

Així doncs: 

∅𝐿𝑇 = 0,5 · [1 + 𝛼𝐿𝑇 · (𝜆𝐿𝑇 − 0,2) + 𝜆𝐿𝑇
2 ] 

∅𝐿𝑇 = 0,5 · [1 + 0,21 · (1,22 − 0,2) + 1,222] = 1,35 

 

𝜒𝐿𝑇 =
1

∅𝐿𝑇 + √∅𝐿𝑇
2 − 𝜆𝐿𝑇

2
≤ 1 

𝜒𝐿𝑇 =
1

1,35 + √1,352 − 1,222
= 0,52 ≤ 1 

 

𝑀𝑏,𝑅𝑑 =  𝜒𝐿𝑇 · 𝑊𝑦 ·
𝑓𝑦

𝛾𝑀1
 

𝑀𝑏,𝑅𝑑 =  0,52 · 1628 · 103 ·
355

1,00
= 300,5 𝑘𝑁𝑚 
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A.3.4.3 Comprovació del pilar a flexo-compressió 

Tenint ja tots els valors de les fórmules de la il·lustració 126, es pot realitzar si es 

compleix la comprovació: 

𝑁𝐸𝑑 = 68,21 𝑘𝑁 

𝑀𝑦,𝐸𝑑 = 204,56 𝑘𝑁𝑚 

𝑁𝑏,𝑦,𝑅𝑑 = 3.312 𝑘𝑁 

𝑁𝑏,𝑧,𝑅𝑑 = 3.444 𝑘𝑁 

𝑀𝑏,𝑅𝑑 =  300,5 𝑘𝑁𝑚 

 

Recordant la fórmula de la il·lustració 126: 

𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑏,𝑦,𝑅𝑑 
+ 𝐶𝑚𝑦 ·

𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑏,𝑅𝑑
≤ 0,85 

𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑏,𝑧,𝑅𝑑 
+ 0,78 ·

𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑏,𝑅𝑑
≤ 0,78 

 

Només falta saber el valor del coeficient 𝐶𝑚𝑦. Aquest és un coeficient que depèn de la 

forma del diagrama de moments i s’obté a partir de la taula 35.3.c del EAE: 
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Il·lustració 132, Taula de coeficients Cmy. Font: taula 35.3.c del EAE 

Considerant el mateix valor de Ψ que en l’apartat anterior (Ψ = 0,83), s’obté que: 

𝐶𝑚𝑦 = 0,6 + 0,4 · 0,83 = 0,93 ≥ 0,4 

 

Així doncs, tenint finalment tots els valors, es realitza la comprovació: 

𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑏,𝑦,𝑅𝑑 
+ 𝐶𝑚𝑦 ·

𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑏,𝑅𝑑
≤ 0,85 

𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑏,𝑧,𝑅𝑑 
+ 0,78 ·

𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑏,𝑅𝑑
≤ 0,78 

 

68,21

3312
+ 0,93 ·

204,56

300,50
= 0,65 ≤ 0,85 ✓ 

68,21

3444
+ 0,78 ·

204,56

300,50
= 0,55 ≤ 0,78 ✓ 
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Per tant, complint aquesta condició, s’ha comprovat que no hi haurà problemes de 

vinclament en el pilar central, com ja havia calculat el programa Diamonds. 

Cal recordar que aquesta comprovació és una simplificació extreta de la font [Banfi M., 

Simplified expressions for compression and bending, 2008]. 

 

A.3.5 Verificació de l’estabilitat de l’estructura amb el programa Diamonds 

Igual que en l’apartat A.3.1.7 d’aquest document s’ha realitzat una comprovació de la 

resistència amb el programa Diamonds, on aquest ha proporcionat un diagrama amb els 

percentatges de la resistència de l’estructura, també proporciona un diagrama on fa una 

comprovació de l’estabilitat d’aquesta. A continuació s’adjunten els resultats (en 

percentatges): 

 

Il·lustració 133, Verificació de l'estabilitat en els pòrtics (%) 
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Il·lustració 134, Verificació de l'estabilitat en les corretges de la coberta (%) 

 

Il·lustració 135, Verificació de l'estabilitat de les corretges de la paret vertical (%) 

 

 

Il·lustració 136, Verificació de l’estabilitat de les corretges de l’escenari (%) 

 

El fet que tots els valors siguin inferiors al 100% indica que l’estabilitat de l’escenari serà 

correcta. Aquest valor ens assegura que l’estructura no patirà problemes d’estabilitat 

com podria ser el vinclament, vinclament lateral, vinclament per torsió, i varies 

interaccions entre altres fenòmens. 
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A.3.6 Comprovació de les unions cargolades 

En aquest apartat es realitzarà la comprovació de la resistència de les unions de 

l’estructura. No es comprovaran totes, ja que la majoria són repetides ens els diferents 

pòrtics. Així doncs, es comprovaran les unions senyalades amb cercles a la il·lustració 

137: 

 

Il·lustració 137, Unions cargolades comprovades 

S’ha escollit les unions del pòrtic central, que és el més sol·licitat. Així doncs, comprovant 

que les unions d’aquest pòrtic són adequades, es considerarà que les unions dels pòrtics 

laterals, que seran del mateix tipus, també ho seran.  

Les comprovacions es realitzaran amb el programa PowerConnect, de Buildsoft, que està 

vinculat amb el Diamonds. Aquest programa agafa les combinacions d’accions amb les 

quals s’ha calculat l’estructura i realitza una comprovació de la resistència de la unió.  

En aquest annex s’adjunten els resultats gràfics proporcionats pel programa. A l’annex 

C, s’adjunten els resultats numèrics de cadascuna de les unions en totes les accions 

possibles. 

En el cas de la unió 1, es realitzarà, a part dels càlculs de resistència del PowerConnect, 

els càlculs pertinents de comprovació seguint l’Eurocodi EN 1993-1-8. 

 

1 

2 

3 
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A.3.6.1 Comprovació de la unió 1 

Com s’acaba de comentar, primer de tot s’adjuntarà els càlculs realitzats amb el 

software PowerConnect, explicant els elements que formen la unió, i posteriorment 

s’adjuntaran els càlculs necessaris realitzats segons els Codi Tècnic de l’Edificació. 

 

Il·lustració 138, Unió cargolada 1 

 

Es tracta d’una unió formada per una placa d’unió de 16 mm de gruix unida amb 12 

perns M20 d’acer 8.8, rigiditzadors superiors i inferiors al pilar i a la biga (tots de 10 mm 

de gruix) i una cantonera inferior sota la biga feta a partir d’un perfil IPE-270. Tots 

aquests components seran d’acer S235JR. Totes les soldadures s’han considerat 

prèviament de 5 mm. A continuació s’adjunta el diagrama de comprovació de la 

resistència generat pel programa: 
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Il·lustració 139, Resistència de la unió cargolada 1 

 

Com es pot veure no hi ha cap element en color vermell, que indicaria que la unió no 

és prou resistent.  

Finalment, a continuació es pot veure el gràfic de rigidesa de la unió (moment aplicat 

respecte angle girat): 

 

Il·lustració 140, Gràfic de rigidesa de la unió 1 

Com es pot veure en el gràfic, la unió serà rígida ja que els pòrtics d’aquestes estaran 

arriostrats.  

Per a veure més informació sobre la resistència de la unió consultar l’annex C. 
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A.3.6.2 Comprovació de la unió 2 

En aquest cas, no cal col·locar cap cantonera. Només es col·loca la placa d’unió de gruix 

16 mm i els dos rigiditzadors de 10 mm de gruix. Aquests components seran d’acer 

S235JR. En el cas de les soldadures, de 5 mm no eren prou resistents i s’ha augmentat 

el seu tamany fins a 7 mm. Els cargols seran de M16, se’n col·locarà 6 a la zona de la biga 

i 2 a la part superior d’aquesta, que ajudaran a aguantar el moment sol·licitat. 

 

 

Il·lustració 141, Unió cargolada 2 

 

Els resultats aportats pel PowerConnect són els següents: 
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Il·lustració 142, Resistència de la unió cargolada 2 

Així doncs, es pot considerar, observant la il·lustració 142, que la unió està ben 

dimensionada. 

Finalment, a continuació es pot veure el gràfic de rigidesa de la unió : 

  

 

Igual que en el cas anterior, la unió es troba a la zona d’unió rígida si els pòrtics són 

arriostrats.  

Per a veure més informació sobre la resistència de la unió consultar l’annex C. 
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A.3.6.3 Comprovació de la unió 3 

En aquest cas col·locarem els mateixos elements que en l’anterior: els rigiditzadors de 

10 mm de gruix i dues plaques d’unió que, en aquest cas, seran de 200 mm d’ample i 14 

mm de gruix i 12 perns M20 d’acer 8.8. Aquests components seran d’acer S235JR. 

 

Il·lustració 143, Unió cargolada 3 

 

Amb aquest predisseny, els resultats del PowerConnect són els següents: 

 

Il·lustració 144, Resistència de la unió cargolada 3 

 

Així doncs, es considera que la unió és correcta. El resultat del gràfic de rigidesa de la 

unió és el següent: 
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Igual que els dos casos anteriors, la unió serà rígida ja que els pòrtics seran arriostrats. 

Per a veure més informació sobre la resistència de la unió consultar l’annex C. 

 

A.3.6.4 Càlculs de comprovació de la resistència de la unió 1 

A.3.6.4.1 Descripció de la unió 

Primer de tot es fa un resum de les característiques de la unió i de les seves 

sol·licitacions. La unió consta d’un pilar i una biga HEA-320, enllaçats mitjançant una 

placa de unió de 16 mm de gruix. La unió conté rigiditzadors de 10 mm de gruix a la part 

superior i inferior del pilar i també una cantonera formada per una biga IPE-330 d’acer 

S235 d’una longitud de 930 mm. La unió de la biga i cantonera amb el pilar, a través de 

la placa d’unió, es fa mitjançant 12 perns M20 d’acer 8.8. Les unions soldades s’han 

predimensionat totes de 5 mm de coll. Tots aquests elements es poden veure a la 

il·lustració 138. 

Segons el programa PowerConnect, la combinació crítica per la unió és la ELU CF 269 

(consultar annex B). Amb aquesta combinació, les sol·licitacions de la unió són les 

següents: 
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Il·lustració 145, Sol·licitacions de la unió cargolada 1 en la combinació crítica ELU CF 

269 

Així doncs, a partir d’aquests valors es realitzaran les comprovacions pertinents. 

A continuació s’adjunten les característiques geomètriques i mecàniques dels perfils 

HEA-320: 

  

Il·lustració 146, Característiques geomètriques i mecàniques del perfil HEA-320 
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Les característiques dels cargols escollits (M20 d’acer 8.8) són: 

 

Cal comentar que l’acer utilitzat per a rigiditzadors, placa d’unió i cantonera és un acer 

S-235, i tenen una fu de 360 N/mm2 i una mòdul de Young (E) de 2,1·105 N/mm2. 

Els factors de seguretat utilitzats en els càlculs seran de: 

𝛾𝑀0 = 1,00  

𝛾𝑀1 = 1,00 

𝛾𝑀2 = 1,25 

 

A.3.6.4.2 Comprovació del tamany del coll de les soldadures  

Primer de tot es comprovarà el tamany de les soldadures. El coll de la soldadura no pot 

ser major a 0,7 vegades el gruix de l’element més prim a soldar. A la il·lustració 147 es 

poden veure totes les soldadures de la unió. 
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Il·lustració 147, Soldadures de la unió 

Els rigiditzadors es troben soldats a l’ala i a l’ànima de perfils HEA-320. El gruix d’aquests 

dos és de 15,5 i 9 mm. Així doncs, la soldadura dels rigiditzadors no podrà ser major a 

0,7 vegades el gruix de l’ànima (0,7 x 9 = 6,3 mm). 

En el cas de la unió entre la biga i la placa de testa (10 mm de gruix), l’element amb 

mínim gruix també és l’ànima de la biga, de 9 mm. Així doncs, el tamany del coll 

d’aquesta soldadura també serà de 6,3 mm. En el cas de la unió de l’ala de la biga amb 

la placa, el tamany màxim de la soldadura serà de 10 x 0,7 = 7 mm.  

En el cas de les soldadures de l’ànima de la cantonera (IPE-330), el gruix mínim és de de 

l’ànima d’aquesta, de 7,5 mm. Així doncs, el gruix màxim de la soldadura serà de 0,7 x 

7,5 = 5,3 mm. 

Les ales del perfil IPE-330 són de 11,5 mm de gruix. Les soldadures amb la placa de testa 

de 10 mm, seran com a màxim de 10 x 0,7 = 7 mm. Les soldadures amb l’ala de la biga, 

de 15,5 mm, seran de 11,5 x 0,7 = 8 mm. 

Sabent que el programa havia predimensionat totes les soldadures amb un coll de 5 mm, 

i que, després d’haver comprovat els tamanys màxims d’aquestes, el tamany màxim en 

cap cas és inferior a 5 mm, es considera que el tamany de les soldadures és correcte. 
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A.3.6.4.3 Comprovació de la resistència de la placa de testa 

En el cas del gruix de la placa de testa, aquest no pot ser més gran que 2,3 vegades el 

gruix de l’ànima de la biga (9mm).  

𝑡𝑝 ≤ 2,3 · 𝑡𝑤 

16 𝑚𝑚 ≤ 2,3 · 9 = 20,7 𝑚𝑚 ✓ 

 

Finalment, cal comprovar si el cap dels cargols o les femelles poden generar un 

punxonament a la placa de testa. No caldrà fer cap càlcul de resistència si: 

𝑡𝑝 ≥
𝑑 · 𝑓𝑢𝑏

6 · 𝑓𝑢
 

20 ≥
20 · 800

6 · 360
 

20 ≥ 7,4 ✓ 

Al complir-se aquesta condició, es pot assegurar que el cap dels cargols o les femelles 

no generaran cap punxonament a la placa. 

 

A.3.6.4.4 Comprovació de la distribució dels cargols 

A continuació es comprovarà si la distribució dels cargols és correcta. A la següent 

imatge es pot apreciar quina és la distribució d’aquests dissenyada pel programa 

PowerConnect: 
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Il·lustració 148, Distribució dels cargols a la unió 1 

Primer de tot, s’ha de complir que el diàmetre dels forats sigui major que el gruix de la 

placa. 

𝑑𝑜 ≥ 𝑡𝑝 

22 𝑚𝑚 ≥ 16 𝑚𝑚 ✓ 

Feta aquets primera comprovació, es mirarà si la distribució dels cargols és correcta. 

Aquestes comprovacions estan basades en la taula 58.4.a del EAE 2011, que es pot veure 

a la il·lustració 149, i es faran a partir dels paràmetres dibuixats de color blau a la 

il·lustració 148. A continuació s’explica cadascun d’ells: 
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Il·lustració 149, Disposicions constructives dels cargols en una unió. Font: EAE 2011, 

taula 58.4.a. 

 

• e1: és la distància vertical entre el primer cargol i l’ala de la biga. Aquesta 

distància té un valor de: 

𝑒1 = 71 − 10 − 𝑡𝑓 = 71 − 10 − 15,5 = 45,5 𝑚𝑚 

 

Aquesta distància ha de complir que: 

𝑒1 ≥ 2 · 𝑑𝑜 

45,5 𝑚𝑚 ≥ 2 · 22 =  44 𝑚𝑚 ✓ 

 

• e2: és la distància horitzontal entre el primer cargola i l’ànima de la biga. 

Aquesta té un valor de: 

𝑒2 =
79 − 𝑡𝑤

2
=

79 − 9

2
= 35 𝑚𝑚  

 

 

Aquesta distància ha de complir que: 

𝑒2 ≥ 1,5 · 𝑑 

35 𝑚𝑚 ≥ 1,5 · 20 = 30 𝑚𝑚 ✓ 

 

• P1: és la distància vertical entre cargols. També inclou la distància entre l’últim 

cargol de la biga i el primer de la cantonera. En el cas d’aquesta unió, la 

separació P1 mínima entre dos cargols és de 89 mm. Aquesta distància ha de 

complir que: 

𝑃1 ≥ 3 · 𝑑𝑜 

89 𝑚𝑚 ≥ 3 · 22 = 66 𝑚𝑚 ✓ 
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• P2: és la distància horitzontal entre cargols. En el cas d’aquesta unió, la 

distància P2 és de 79 mm. Aquesta distància ha de complir que: 

 

𝑃2 ≥ 3 · 𝑑𝑜 

79 𝑚𝑚 ≥ 3 · 22 = 66 𝑚𝑚 ✓ 

 

A.3.6.4.5 Comprovació de la resistència de la unió a tallant 

A continuació es realitzarà la comprovació de la resistència de la unió a tallant.  El tallant 

de la unió s’aguantarà mitjançant la resistència de fregament generada per cargols 

pretesats. Per a la realització d’aquests càlculs s’ha seguit la EAE. 

En el cas dels cargols que treballen pretesats (només aplicable en cargols de graus 8.8 i 

10.9), cal aplicar una precàrrega a la canya del 70% de la resistència a tracció: 

𝑁0 = 0,7 · 𝑓𝑢𝑏 · 𝐴𝑠 

𝑁0 = 0,7 · 800 · 245 = 137,2 𝑘𝑁 

 

Aquest pretesat es pot assolir mitjançant una clau dinamomètrica. El moment a aplicar 

amb aquesta es pot estimar segons l’expressió: 

𝑀𝑡 = 𝑘 · 𝑑 · 𝑁0 

 

On k = coeficient que depèn del fregament de la rosca i de cap dels cargols. Es sol 

considerar un valor de 0,18. Així doncs: 

𝑀𝑡 = 𝑘 · 𝑑 · 𝑁0 = 0,18 · 20 · 10−3 · 137,2 = 494 𝑁𝑚 
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Una manera de realitzar aquest pretesat és el mètode combinat. Aquest consisteix en 

aplicar el 75% del parell i posteriorment aplicar un gir complementari d’acord la taula 

de la il·lustració 150: 

 

Il·lustració 150, Taula de gir complementari segons gruix de la unió. Font: apunts de 

l'assignatura d'Estructures metàl·liques 

Tenint en compte que el gruix de la placa de testa és de 16 mm i el diàmetre dels cargols 

és de 20 mm, aquest gir serà de 60 graus. Així doncs, s’aplicarà un parell de 370 Nm i 

posteriorment un gir complementari de 60 graus. 

La resistència a lliscament d’un cargol d’alta resistència es considerarà igual a: 

𝐹𝑠,𝑅𝑑 =
𝑘𝑠 · 𝑛 · 𝜇

𝛾𝑀3
· 𝑁0 

On: 

• 𝑘𝑠 és un factor que depèn del tipus de forat que s’utilitzi. En casos estàndard 

es pren un valor de 1. 

• 𝑛 és el nombre de plans de lliscament. En aquets cas són 2. 

• 𝜇 és el coeficient de fregament, que depèn de l’estat de les superfícies en 

contacte i es considerarà de 0,2 al no aplicar cap tractament de superfície. 

Així doncs: 

𝐹𝑠,𝑅𝑑 =
1 · 2 · 0,2

1,1
· 137,2 = 49,9 𝑘𝑁 
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Així doncs, sabent que hi ha 12 cargols i que cadascun té una resistència al fregament 

de 50 kN, i que el tallant total a suportar són 53 kN, la unió aguantarà perfectament 

l’esforç tallant. 

 

A.3.6.4.6 Comprovació de la resistència de la unió a flexió 

Cal comprovar la resistència a moment flector de la unió, que la han de suportar els 

cargols, que treballaran a tracció/compressió. 

La resistència a tracció d’un cargol es troba mitjançant la següent equació: 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 =
0,9 · 𝑓𝑢𝑏 · 𝐴𝑠

𝛾𝑀2
  

 

Considerant els cargols de la unió, s’obté una resistència a tracció de: 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 =
0,9 · 800 · 245

1,25
= 141,1 𝑘𝑁 

 

Per a calcular el moment que poden resistir el cargols, es considerarà que tots ells 

treballen a flexió i que el punt on està aplicat el moment serà el centre de l’ala superior 

de la biga (aquest seria el cas més desfavorable). Així doncs, es multiplicarà la resistència 

a tracció calculada anteriorment per la distància de cada cargol al punt central de l’ala 

superior de la biga: 

𝑀𝑡,𝑅𝑑 = 𝑛 · ∑ 𝐹𝑡,𝑅𝑑 · 𝑥𝑖  

 

On n és el nombre de columnes de cargols. Per tant: 



Disseny d’un escenari  Annex A: Annex de càlculs estructurals 

113 
 

𝑀𝑡,𝑅𝑑 = 2 · 141,1 · 103 · (53,25 + 148,25 + 243,25 + 338,25 + 442,25 + 546,25) 

𝑀𝑡,𝑅𝑑 = 500 𝑘𝑁𝑚  

 

Considerant un comportament de placa flexible de la unió, s’aprofita aproximadament 

un 70% de la seva capacitat a flexió. Així doncs, la unió podria resistir un moment flector 

de fins a 350 kNm. Així doncs, s’ha de complir que: 

𝑀𝑡,𝑅𝑑  ≥ 𝑀𝑑 

350 𝑘𝑁𝑚 ≥ 171 𝑘𝑁𝑚 ✓ 

 

Després d’haver realitzar aquesta comprovació, es pot confirmar que la unió resistirà el 

moment flector al qual és sol·licitada. 

 

A.3.7 Comprovació de les fonamentacions 

Igual que en l’apartat de comprovació de les unions, es realitzarà la comprovació de les 

fonamentacions i les unions dels pilars amb aquestes mitjançant el programa 

PowerConnect i es comprovarà posteriorment si aquests càlculs són correctes. 

Les unions estaran formades per dues parts: l’encastament del pilar amb el terra i la 

fonamentació formada pel bloc de formigó.  

Es calcularan dos encastaments: un del pilar principal dels pòrtics i un dels pilars de 

l’escenari. Es considera que són els pilars més sol·licitats i que la resta, col·locant les 

mateixes unions, també aguantaran. Aquests dos es troben encerclats a la il·lustració 

151.  
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Il·lustració 151, Fonamentacions comprovades 

 

A.3.7.1 Fonamentació 1 

L’encastament estarà format per una placa de 410 x 410 x 20 mm de gruix d’acer S355JR 

i 6 perns de diàmetre 27 mm i 400mm de llarg. Les soldadures seran de 7 mm. El 

programa ha predefinit un bloc de formigó de 1 x 1 x 0,5 m. El programa dibuixa els 

perns cap a dins quan realment haurien d’anar cap a fora. 

 

Il·lustració 152, Fonamentació 1 

1 
2 
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Els resultats que aporta el PowerConnect són els següents: 

 

Il·lustració 153, Resistència de la fonamentació 1 

Tot i que el pilar surt de color vermell (95% o més), l’informe dóna resultats correctes 

en totes les combinacions ELU comprovades, com indica la següent imatge: 

 

 

Il·lustració 154, Moments flectors i esforços normals resistits per la fonamentació 1 

 

Finalment, s’adjunta el gràfic de rigidesa de la unió per a comprovar que la consideració 

presa d’agafar la unió com a rígida ha estat correcta: 
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Il·lustració 155, Gràfic de rigidesa de la fonamentació 1 

Com es pot veure a la il·lustració 155, la unió es troba en la zona de rígida si els pòrtics 

són arriostrats. 

A partir d’aquest disseny, es faran els càlculs pertinents pel CTE en el cas de 

l’encastament metàl·lic i al EHE-08 en el cas de la fonamentació de formigó. 

 

A.3.7.1.1 Càlcul de la placa base de la fonamentació 1  

El primer pas per calcular la placa base és determinar l’àrea eficaç d’aquesta. L’àrea 

eficaç de la placa base depèn del guix de la placa base. Aquesta està formada per rectes 

paral·leles a les cares de la secció del pilar a una distància màxima “c” d’aquestes. 

 

Il·lustració 156, Àrea eficaç d'una placa base. Font: CTE SE-A 
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El valor de c ve determinat per la següent equació: 

𝑐 ≤ 𝑡 · √
𝑓𝑦𝑑

3 · 𝑓𝑗𝑑
 

On: 

- t és el gruix de la placa base 

- fyd és el quocient entre la resistència de càlcul de l’acer de la placa base i un 

coeficient de seguretat de l’acer. 

𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦

𝛾𝑀
=

355

1,10
= 323 𝑁/𝑚𝑚2 

- fjd és la residència portant de la superfície d’assentament, en aquest cas del 

formigó armat. 

𝑓𝑗𝑑 =  𝛽𝑗 · 𝑘𝑗 · 𝑓𝑐𝑑 ≤ 3,3 · 𝑓𝑐𝑑 

 

o 𝛽𝑗 és el coeficient de la unió. Es sol prendre un valor de 2/3. 

o 𝑓𝑐𝑑 és el valor de càlcul de resistència a compressió del formigó. 

𝑓𝑐𝑑 =
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
=

25

1,5
= 16,67 𝑁/𝑚𝑚2 

o 𝑘𝑗 és el factor de concentració, que depèn de l’àrea portant equivalent 

de formigó. Es calcula amb la següent expressió: 

𝑘𝑗 =  √
𝑎1 · 𝑏1

𝑎′ · 𝑏′
≤ 5 

On a’ i b’ són les dimensions de la placa base i a1 i b1 les dimensions de 

l’àrea portant equivalent de formigó. Aquests valors es determinen 

segons la taula 8.2 del CTE DB SE-A: 



Disseny d’un escenari  Annex A: Annex de càlculs estructurals 

118 
 

 

Il·lustració 157, Taula per a trobar els valors de a1, b1, a’ i b’ . Font: CTE DB SE-A 

Els valors de a1 i b1 seran el mínim de les expressions de la il·lustració 

157. Els valors de ar i br representen les distàncies des de l’extrem de la 

placa fins a l’extrem de la sabata, com s’indica a la següent il·lustració. 

 

Il·lustració 158, Croquis dels valors de ar i br. Font: CTE DB SE-A 

𝑎𝑟 =
2600 − 410

2
= 1095 𝑚𝑚 

𝑏𝑟 =
1000 − 410

2
= 295 𝑚𝑚 

  Substituint tots els valors a les equacions de la il·lustració 157 s’obté: 

𝑎1 = 𝑎′ + 2 · 𝑎𝑟 = 410 + 2 · 1095 = 2600 𝑚𝑚 

𝑎1 = 5 · 𝑎′ = 5 · 410 = 2050 𝑚𝑚 
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𝑎1 = 𝑎′ + ℎ = 410 + 500 = 910 𝑚𝑚 

𝑎1 = 5 · 𝑏1 

Aquest últim valor no es podrà conèixer fins saber b1. Es considera que el 

valor de a1 és de 910 mm. 

𝑏1 = 𝑏′ + 2 · 𝑏𝑟 = 410 + 2 · 295 = 1000 𝑚𝑚 

𝑏1 = 5 · 𝑏′ = 5 · 410 = 2050 𝑚𝑚 

𝑏1 = 𝑏′ + ℎ = 410 + 500 = 910 𝑚𝑚 

𝑏1 = 5 · 𝑎1 = 5 · 910 = 4550 𝑚𝑚 

El valor mínim de b1 és de 910 mm. Substituint a l’última equació de a1 

s’obté un valor major al considerat anteriorment. Llavors, els valors finals 

de a1 i b1 són de 910 mm. 

𝑘𝑗 =  √
𝑎1 · 𝑏1

𝑎′ · 𝑏′
≤ 5 

𝑘𝑗 =  √
910 · 910

410 · 410
= 2,22 ≤ 5 

 

𝑓𝑗𝑑 =  𝛽𝑗 · 𝑘𝑗 · 𝑓𝑐𝑑 ≤ 3,3 · 𝑓𝑐𝑑 

 

𝑓𝑗𝑑 =
2

3
· 2,22 · 16,67 = 24,67 𝑁/𝑚𝑚2 

 

Aquest valor ha de ser menor a 3,3 vegades 𝑓𝑐𝑑 (55 N/mm2), així que és 

correcte. 

 

Arribats a aquest punt es pot, finalment, determinar el valor de c.  
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𝑐 ≤ 𝑡 · √
𝑓𝑦𝑑

3 · 𝑓𝑗𝑑
= 30 · √

323

3 · 24,67
= 63 𝑚𝑚 

 

A continuació es fa un breu resum de les condicions d’aquest encastament: 

 

En aquest cas, el valor de l’esforç normal de compressió (38,75 kN) és menor al valor del 

moment flector (57,48 kNm). Això vol dir que aquest és un cas de flexió dominant, de 

manera que es distingeixen dues zones que treballen de manera diferenciada, una a 

tracció i l’altra a compressió. 

A partir del valor c es calcula l’àrea eficaç: 

𝐴𝑒𝑓 = (𝑏𝑐 + 2 · 𝑐) · (𝑡𝑓𝑐 + 2 · 𝑐) 

𝐴𝑒𝑓 = (300 + 2 · 63) · (15,5 + 2 · 63,3) 

Cal fer uns petits canvis, ja que no es pot considerar un segment de l’àrea eficaç major 

que el tamany d’aquesta (410 mm): 

𝐴𝑒𝑓 = (300 + 2 · 40) · (15,5 + 63,3 + 50) = 48.944 𝑚𝑚2 

m 

20 mm 
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Il·lustració 159, Àrees eficaces de la placa base. 

 

El valor de la resistència de disseny a compressió ve definit per aquesta àrea eficaç. Cal 

determinar el valor de l’esforç de tracció T que han d’absorbir els perns i el valor de la 

resultant de la resistència a compressió del formigó Nc, equivalent a la resultant de fjd. 

 

 

Il·lustració 160, Esforços de càlcul sobre la placa base 

Primer cal conèixer els valors de zi i zd. Són les distàncies entre els perns que treballen 

a tracció i la resultant de compressió del formigó fins a l’eix central del pilar.  
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La distància zi és de 104 mm. La distància zd, sabent que la zona que treballa a compressió 

del formigó té una amplada tota de 128,8 mm serà de: 

𝑧𝑑 =
410 − 128,8

2
= 140,6 𝑚𝑚 

𝑧𝑖 = 104 𝑚𝑚 

 

Així doncs, a partir d’aquestes distàncies es poden aplicar les equacions de equilibri: 

𝑁𝐸𝑑 + 𝑇 = 𝑁𝑐 

𝑇 · 𝑧𝑖 + 𝑁𝑐 · 𝑧𝑑 = 𝑀𝐸𝑑 

38,75 + 𝑇 = 𝑁𝑐 

𝑇 · 104 + 𝑁𝑐 · 140,6 = 57,48 

 

Realitzant el sistema de 2 equacions amb 2 incògnites s’obtenen els següents resultats: 

𝑇 = 212,72 𝑘𝑁 

𝑁𝑐 = 251,47 𝑘𝑁 

 

Un cop determinats aquests valors es pot calcular la resistència de disseny a compressió 

de la placa base: 

𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 𝑓𝑗𝑑 · 𝐴𝑒𝑓𝑓 

𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 24,67 · 48.944 = 1.207 𝑘𝑁 
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Com que el valor de la resistència 𝑁𝑐,𝑅𝑑 és major al de la resultant calculada 𝑁𝑐, el 

tamany de la placa és correcte. 

Ara caldrà comprovar si el gruix d’aquesta és adequat. Segons el CTE SE-A (article 8.8.1), 

la capacitat resistent de la placa base sotmesa a un moment flector Mp,Rd, és de: 

𝑀𝑝,𝑅𝑑 =
𝑡2 · 𝑓𝑦𝑑

4
 

Primerament s’ha de determinar l’esforç de compressió superficial 𝜎𝑐 al que està 

sotmesa la base: 

𝜎𝑐 =
𝑁𝑐

𝐴𝑒𝑓
≤ 𝑓𝑗𝑑 

𝜎𝑐 =
251,47 · 103

48.944
= 5,14

𝑁

𝑚𝑚2
≤ 24,67𝑁/𝑚𝑚2 

 

Llavors, el moment màxim aplicat sobre la placa base per unitat de longitud és: 

𝑚𝑑 =
1

2
· 𝜎𝑐 · 𝑐2 

𝑚𝑑 =
1

2
· 5,14 · 632 = 10,2 𝑘𝑁 

Aquest és el valor que s’ha de comparar amb la resistència 𝑀𝑝,𝑅𝑑. 

𝑀𝑝,𝑅𝑑 =
𝑡2 · 𝑓𝑦𝑑

4
=

202 ·
355
1,1

4
= 32,3 𝑘𝑁 

Com es pot veure, el valor de la resistència és major al del moment resistit així que el 

gruix de la placa base és correcte. 
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Per acabar de comprovar la resistència de la placa base només falta fer els càlculs 

pertinents a la resistència dels perns. 

A continuació s’adjunten les característiques dels perns predimensionats pel programa 

PowerConnect:  

 

A partir d’aquests valors es realitzaran les comprovacions pertinents. 

Els perns es dimensionen segons el valor de l’esforç de tracció obtingut anteriorment 

(T). Dels 6 perns que es tenen en la unió d’estudi, 2 treballen a esforç de tracció. El 

diàmetre mínim d’aquests serà de: 

∅ ≥
√

4 · 𝑇

𝑛 · 𝜋 ·
𝑓𝑦,𝑝𝑒𝑟𝑛

𝛾𝑠

 

∅ ≥ √
4 · 212,72 · 103

2 · 𝜋 ·
500
1,15

= 17,65 𝑚𝑚 

Per tant, segons l’esforç a tracció, els perns col·locats, de diàmetre 27 mm són adequats. 

Ara bé, cal determinar si per la capacitat geomètrica mínima s’obté una mètrica 

superior. Aquesta comprovació es fa davant possibles retraccions i variacions tèrmiques 

del formigó. 

Per capacitat geomètrica mínima l’àrea dels perns ha de ser el 2,8 per mil de la secció 

total d’acer, segons indica la taula 43.3.5 de l’EHE: 
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Il·lustració 161, Taula de valors de capacitat geomètrica mínima. Font: EHE 

Així doncs, s’ha de complir que: 

𝐴𝑝 ≥
2,8

1000
· 410 · 410 = 470,68 𝑚𝑚2 

A continuació es determina la capacitat geomètrica mínima U, que determinarà el 

nombre de perns necessaris: 

𝑈 = 𝐴𝑝 · 𝑓𝑦𝑑,𝑝𝑒𝑟𝑛 = 470,68 ·
500

1,15
= 204,64 𝑘𝑁 
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A partir d’aquest valor, consultant la taula de la il·lustració 162, es comprova si els 2 

perns de 27 mm de diàmetre són prou resistents: 

 

Il·lustració 162, Capacitat mecànica en kN en funció dels rodons d'acer B 500 S. 

Com es pot veure, tot i que el diàmetre 27 no es troba a la taula, el valor de la capacitat 

mecànica de 2 perns de diàmetre 25 seria de 426,8 kN, superior als 204 kN requerits. 

Així doncs, la resistència a tracció dels perns és correcta. 

 

Ara caldrà calcular la resistència dels perns a esforç tallant. Segons l’article 8.8.1 del CTE, 

la resistència a tallant d’un pern d’ancoratge és el menor d’aquests dos casos: 

𝐹𝑣 𝑝𝑒𝑟𝑛,𝑅𝑑 = 𝑝 ·
0,50 · 𝑓𝑢,𝑝𝑒𝑟𝑛 · 𝐴𝑛𝑒𝑡,𝑝𝑒𝑟𝑛

𝛾𝑀2
 

𝐹𝑣 𝑝𝑒𝑟𝑛,𝑅𝑑 =
𝛼𝑝𝑒𝑟𝑛 · 𝑓𝑢,𝑝𝑒𝑟𝑛 · 𝐴𝑛𝑒𝑡,𝑝𝑒𝑟𝑛

𝛾𝑀2
 

On p és el nombre de plans de tall, que en aquest cas és de 2; 𝛾𝑀2 és un coeficient de 

seguretat i val 1,25; i 𝛼𝑝𝑒𝑟𝑛 es calcula segons l’equació: 

𝛼𝑝𝑒𝑟𝑛 = 0,44 − 0,0003 · 𝑓𝑦,𝑝𝑒𝑟𝑛 = 0,44 − 0,0003 · 500 = 0,29 
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Així doncs, els dos valors de la resistència a tallant de cada pern són de: 

𝐹𝑣 𝑝𝑒𝑟𝑛,𝑅𝑑 = 2 ·
0,50 · 500 · 459

1,25
= 183,6 𝑘𝑁 

𝐹𝑣 𝑝𝑒𝑟𝑛,𝑅𝑑 =
0,29 · 500 · 459

1,25
= 53,2 𝑘𝑁 

Així doncs, la resistència a tallant de cadascun dels perns serà de 53,2 kN, el menor dels 

dos resultats obtinguts. Com que es té un total de 6 perns, la resistència total a tallant 

serà de: 

𝐹𝑣 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑠,𝑅𝑑 = 6 · 𝐹𝑣 𝑝𝑒𝑟𝑛,𝑅𝑑 = 6 · 53,2 = 319,5 𝑘𝑁 

 

Sabent que el tallant màxim que ha de suportar la unió és de 111,14 kN, es pot assegurar 

que els perns suportaran correctament aquest esforç. 

 

Finalment, només mancarà calcular la longitud d’ancoratge dels perns. Aquesta longitud 

es determina a partir de l’article 66.5 de l’EHE. 

Considerant que l’armadura, en aquest cas els pers, està en una posició d’adherència 

bona (posició I), la longitud bàsica d’ancoratge és de: 

𝑙𝑏𝑙 = 𝑚 · ∅2 ≥
𝑓𝑦,𝑝𝑒𝑟𝑛

20
· ∅ 

En aquest cas, els diàmetres s’han de posar amb cm. 

El valor de m és un coeficient numèric que depèn del material del formigó i l’acer i s’obté 

amb la taula de la il·lustració 163: 
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Il·lustració 163, Valors del paràmetre m. Font: EHE 

Considerant un formigó de 25 N/mm2 i un acer B 500 S, el valor de m és de 15. Així 

doncs: 

𝑙𝑏𝑙 = 15 · 2,72 = 109 𝑐𝑚 ≥
500

20
· 2,7 = 67,5 𝑐𝑚 

 

Així doncs, la longitud bàsica d’ancoratge serà de 109 cm. A continuació es determina el 

valor de la longitud neta d’ancoratge a partir de la bàsica: 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏𝑙 · 𝛽 ·
𝐴𝑝

𝐴𝑝,𝑟𝑒𝑎𝑙
 

On: 

• El coeficient 𝛽 depèn de la forma de l’ancoratge i es determina segons la taula 

66.5.2.b de l’EHE: 

 

Il·lustració 164, Taula amb els valors del paràmetre β segons el tipus d'ancoratge. Font: 

EHE 
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En aquest cas, al tenir un ganxo, el coeficient 𝛽 serà de 0,7. 

• El valor de Ap és l’àrea amb la qual s’ha trobat la capacitat mecànica dels perns 

i té un valor de 470,68 mm2. 

 

• El valor de Ap,real és l’àrea real que ocupen els perns escollits que treballen a 

tracció, que en aquest cas és de: 

𝐴𝑝,𝑟𝑒𝑎𝑙 = 2 ·
𝜋 · 272

4
= 1145,11 𝑚𝑚2 

 

Així doncs, tenint tots els valors s’obté la longitud neta d’ancoratge: 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 109 · 0,7 ·
470,68

1145,11
= 31,36 𝑐𝑚 → 32 𝑐𝑚 

 

Aquesta longitud ha de complir, segons l’article 66.5.1 de l’EHE, els següents requisits: 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 ≥ 10 · ∅ = 27 𝑐𝑚  ✓ 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 ≥ 15 𝑐𝑚 ✓ 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 ≥
𝑙𝑏𝑙

3
= 36,33 𝑐𝑚  𝑿 

Degut a que aquesta última condició no es compleix, la longitud neta 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 passa a ser 

de 36,5 cm. Tenint en compte que la longitud dels perns escollits és de 40 cm, es 

considera que és correcta i, després d’haver realitzat totes les comprovacions, es 

considera que la placa base de la fonamentació 1 és correcta. 
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A.3.7.1.2 Càlcul de la sabata de formigó de la fonamentació 1 

Els càlculs que es realitzaran a continuació s’han basat en el EHE-08 (Instrucción del 

Hormigón Estructural). Per a calcular la sabata de formigó necessària, el primer que s’ha 

de fer és mirar quines reaccions genera el pilar sobre aquesta. Consultant el programa 

Diamonds, s’obtenen els següents valors: 

 
Il·lustració 165, Reaccions sobre la sabata de formigó. 

• N = -140,37 kN 

• Vx = 111,14 kN 

• Vy = 3,40 kN 

• My = 57,48 kNm 

• Mx = 2,57 kNm  

Primer cal fer la comprovació del tamany de la sabata: 

𝑎 · 𝑏 ≥
𝑁

𝜎𝑎𝑑𝑚
 

Es suposa una 𝜎𝑎𝑑𝑚 del terreny de 250 kN/m2. Al valor N se li ha de sumar el pes propi 

de la sabata de formigó Ns. Degut a que, com es veurà a continuació, el moment en l’eix 

y serà molt gran, es decideix augmentar el valor de a. Considerant uns valors de a i b de 

2,6 i 1 m respectivament, una h de 0,5 m i una densitat del formigó de 24 kN/m3, Ns serà 

de 31,2 kN. 

Els esforços tallants, que es troben a una alçada h de la base de la sabata, generen un 

moment que es suma als moments aportats pel pilar. Així doncs, els valors finals dels 

moments seran: 
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• N’ = N + Ns = -109,17 kN 

• Mx1 = Mx + Vy·h = 4,27 kNm 

• My1 = My + Vx·h = 113,05 kNm 

Així doncs: 

2,6 · 1 ≥
109,17

250
 

2,6 ≥ 0,44 ✓ 

 

Il·lustració 166, Reaccions a la base de la sabata 

En aquest cas, els valors de ex i ey són: 

𝑒𝑥 =
𝑀𝑦1

𝑁′
=

113,05

109,17
= 1,04 

𝑒𝑦 =
𝑀𝑥1

𝑁′
=

4,27

109,17
= 0,04  

 

Cal comprovar si la resultant actua dins o fora del nucli central, ja que la tensió màxima 

es calcula de diferent manera. La resultant actua dins del nucli central si: 
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6𝑒𝑥

𝑎′
+

6𝑒𝑦

𝑏′
≤ 1 

6 · 1,04

2,6
+

6 · 0,04

1
= 2,6 > 1 

Per tant, aquest és un cas en que la resultant actua fora del nucli central. En aquest cas, 

la tensió màxima de la sabata es calcula mitjançant el mètode de l’àrea equivalent i serà 

de: 

𝜎𝑡 𝑚à𝑥 =
𝑁′

𝐴′ · 𝐵′
 

On: 

𝐴′ = 𝑎′ − 2 · 𝑒𝑥 = 2,6 − 2 · 1,04 = 0,52 𝑚 

𝐵′ = 𝑏′ − 2 · 𝑒𝑦 = 1 − 2 · 0,04 = 0,92 𝑚 

I aquest valor haurà de complir que: 

𝜎𝑡 𝑚à𝑥 ≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚  

109,17

0,52 · 0,92
≤ 250 

226 ≤ 250✓ 

Així doncs, les dimensions finals de la sabata 1 seran de 2,6 x 1 x 0,5 m. 

 

A.3.7.1.3 Càlcul de l’armat de la sabata 1 

Ara només caldrà definir l’armat de la sabata. En l’EHE-08 es fa una classificació entre 

sabates rígides i flexibles, i el criteri és el que es pot veure a la il·lustració 167: 
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Il·lustració 167, Criteri de distinció de sabates rígides i flexibles 

On Vmàx és la distància entre el límit de ala sabata i el límit de la placa base (410 mm 

d’ample). 

En aquest cas, els valors de Vmàx i h són de: 

𝑉𝑚à𝑥 =
2600 − 410

2
= 1095 𝑚𝑚 

ℎ = 500 𝑚𝑚 

1180 > 2 · 500 = 1000 𝑚𝑚 → 𝑆𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑙𝑒 

Quan es tracta d’una sabata flexible, l’armat es calcula com si es tractés d’una biga a 

flexió. Primer de tot cal obtenir una secció S1 de referència. En el cas de pilars metàl·lics, 

la secció és com la que es pot veure a la il·lustració 168: 

 

Il·lustració 168, Secció de referència S1 per a pilars metàl·lics. 
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La placa d’ancoratge té una amplada total de 410 mm i el perfil HEA-320 una amplada 

de 0 mm. Així doncs: 

𝑚 =
𝑎′ − 𝑎𝑝

2
=

410 − 310

2
= 50 𝑚𝑚 

𝑋𝑆1 =
𝑎

2
−

𝑎𝑝

2
−

𝑚

2
=

2600

2
−

230

2
−

50

2
= 1160 𝑚𝑚 

 

Seguint l’article 59.4.2.1.1 de l’EHE, cal trobar el moment flector que es produeix a la 

secció S1. Es considera, com es veu a la il·lustració 168, una tensió constant amb el valor 

de la tensió màxima , que és de 226 kN/m2. 

A partir d’aquesta tensió es pot trobar el moment que es dóna a la secció S1: 

𝑀𝑆1 =  𝜎𝑆1 · 𝑏 ·
𝑋𝑆1

2

2
= 226 · 1 ·

1,162

2
= 152

𝑘𝑁

𝑚2
 

A partir d’aquest moment flector es pot determinar l’armat principal de la sabata. 

Primer s’escull un diàmetre i es comprova si és correcte. En el cas que no ho sigui 

s’iterarà fins a trobar un resultat correcte. Es considera, un diàmetre de 12 mm. 

Una vegada escollit el diàmetre dels rodons es calcula el cantell útil (d), el qual defineix 

la secció a armar. L’armadura principal correspondrà a la que armarà la secció b x d de 

la sabata.  

Per a calcular d es necessita saber el recobriment nominal (distància entre l’extrem del 

perímetre dels rodons i el límit de la sabata).  

𝑟𝑛𝑜𝑚 = 𝑟𝑚í𝑛 + ∆𝑟 

 

El recobriment mínim depèn del formigó i s’obté a partir de la taula de la il·lustració 169: 
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Il·lustració 169, Valors de recobriment mínim de la sabata. Font: EHE-08 

Considerant un formigó de fck de 25 N/mm2 i d’exposició IIa, aquest serà de 25 mm. 

D’altra banda, el marge de recobriment (∆𝑟) es considera de 10 mm, ja que s’efectuarà 

un control normal d’execució. 

𝑟𝑛𝑜𝑚 = 𝑟𝑚í𝑛 + ∆𝑟 = 25 + 10 = 35 𝑚𝑚 

L’EHE, però, a l’article 37.2.4, diu que si no es disposa de formigó de neteja i 

regularització (no està previst), s’esculli un recobriment nominal de 70 mm. 

Aquest valor ha de complir les següents comprovacions: 

𝑟𝑛𝑜𝑚 ≥ ∅ →  70 𝑚𝑚 ≥ 12 𝑚𝑚 ✓ 

𝑟𝑛𝑜𝑚 ≥ 0,8 𝑇𝑚𝑎 → 70 𝑚𝑚 ≥ 0,8 · 40 𝑚𝑚 = 32 𝑚𝑚 ✓ 

On Tma és el tamany màxim de l’àrid del formigó i es considera de 40 mm. A partir 

d’això, el cantell útil serà de: 

𝑑 = ℎ − 𝑟𝑛𝑜𝑚 −
∅

2
= 500 − 70 −

12

2
= 424 𝑚𝑚 
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Ara caldrà trobar la capacitat mecànica de la secció. Aquesta és de: 

𝜇𝑑 =
𝑀𝑆1

𝑏 · 𝑑2 · 𝑓𝑐𝑑
 

𝜔𝑠 =
𝐴𝑆 · 𝑓𝑦𝑑

𝑏 · 𝑑 · 𝑓𝑐𝑑
 

Substituint el valors anteriors s’obté: 

𝜇𝑑 =
152

1 · 0,4242 ·
25000

1,5

= 0,05  

Amb aquest valor, a partir de l’àbac de la il·lustració 170, s’obté el valor de 𝜔𝑠, a partir 

del qual es troba l’armadura necessària.  

 

Il·lustració 170, Àbac d’obtenció de 𝜔𝑠 a partir de 𝜇𝑑. 
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A partir de l’àbac, entrant un valor de 𝜇𝑑 de 0,05, s’obté una 𝜔𝑠 de també 0,05. Així 

doncs: 

𝜔𝑠 =
𝐴𝑆 · 𝑓𝑦𝑑

𝑏 · 𝑑 · 𝑓𝑐𝑑
 

0,05 =
𝐴𝑆 · 500/1,15

1 · 0,424 · 25/1,5
 

Aïllant As s’obté un valor de 1 mm2, que és un valor molt petit. Tot i això, cal calcular la 

capacitat mecànica i geomètrica mínimes i armar la secció segons la major de les dues. 

La capacitat mecànica mínima és de: 

𝐴𝑠1 ≥ 0,04 · 𝐴𝑐 ·
𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 0,04 · 𝑏 · 𝑑 ·  

𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 0,04 · 1000 · 424 ·

25
1,5
500
1,15

= 650 𝑚𝑚2 

La capacitat geomètrica mínima és de: 

𝐴𝑠2 ≥
1,8

1000
· 𝐴𝑐 =

1,8

1000
· 𝑏 · 𝑑 =

1,8

1000
· 1000 · 424 = 763 𝑚𝑚2 

Així doncs, la secció mínima serà AS2 i serà de 763 mm2 = 7,63 cm2. A partir de la següent 

taula, es detalla el nombre de barres necessàries: 

 

Il·lustració 171, taula de seccions d'armats 
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Així doncs, segons la il·lustració 171, caldrà un mínim de 7 barres de diàmetre 12 mm 

per a obtenir l’armadura mínima necessària. 

Ara cal calcular la distància entre aquestes barres (s) i comprovar que sigui correcta. 

𝑠 =
𝑏 − 2 · 𝑟𝑛𝑜𝑚 − 𝑛 · ∅

𝑛 − 1
+ ∅ =

1000 − 2 · 70 − 7 · 12

6
+ 12 = 141,33 𝑚𝑚 

Aquesta separació, segons l’EHE, ha de complir les següents especificacions: 

𝑠 ≥ 20 𝑚𝑚 ✓ 

𝑠 ≥ ∅ = 12 𝑚𝑚 ✓ 

𝑠 ≥ 1,25 · 𝑇𝑚𝑎 = 1,25 · 40 = 50 𝑚𝑚 ✓ 

𝑠 ≤ 300 𝑚𝑚 ✓  

Aquesta distància compleix tots els requeriments. Així doncs, es considera correcta. Per 

a facilitar la col·locació de l’armadura als operaris, s’arrodoneix el valor a 140 mm. 

Així doncs, l’armadura principal constarà de 7 rodons de diàmetre 12 mm, col·locats 

cada 140 mm. 

 

Il·lustració 172, Croquis de distinció entre armadura principal i secundària 
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L’armadura secundària s’obté d’armar la secció a x d. En aquest cas s’utilitzarà també 

rodons de diàmetre 12 mm per facilitar el muntatge. 

Directament es passarà a calcular les quanties mínimes, ja que les sol·licitacions són 

menors que en el cas anterior i aquest ja s’ha determinat per aquestes quanties. 

𝐴𝑠1 ≥ 0,04 · 𝐴𝑐 ·
𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 0,04 · 𝑎 · 𝑑 ·

𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 0,04 · 2600 · 424 ·

25
1,5
500
1,15

= 1690 𝑚𝑚2 

𝐴𝑠2 =
1,8

1000
· 𝐴𝑐 =

1,8

1000
· 𝑎 · 𝑑 =

1,8

1000
· 2600 · 424 = 1984 𝑚𝑚2 

Així doncs, l’armadura secundària mínima serà de 1984 mm2 = 19,84 cm2.  

Degut a que a la il·lustració 171 no arriba a aquest valor, s’ha de sumar àrees per a 

arribar als 19,84 cm2. Caldrà un total de 18 rodons de diàmetre 12 mm. 

En el cas de la distribució d’aquests, l’EHE diu que s’ha de repartir de manera que una 

determinada fracció (f) dels rodons totals es distribueixi en una banda central, coaxial al 

pilar, d’amplada b (1 m). La resta d’armadura es reparteix uniformement en les dues 

bandes laterals restants.  

 

Il·lustració 173, Distribució de l'armadura secundària (planta) 
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Il·lustració 174, Distribució de l'armadura secundària (alçat) 

 

Així doncs, es calcula la fracció (f) per a poder trobar les separacions S1 i S2: 

𝑓 =
2 · 𝑏

𝑎 + 𝑏
=

2 · 1000

2600 + 1000
= 0,55 → 55% 

Es col·locarà 10 barres (5 a cada costat del pilar) a una distància b (1 m) amb una 

separació S2 i llavors es col·locarà 8 barres (4 a cada costat). 

𝑆1 =
𝑐 − 𝑟𝑛𝑜𝑚 −

∅
2

𝑛
=

2600 − 1000
2

− 70 −
12
2

4
= 181 𝑚𝑚 

𝑆2 =
𝑏 − 𝑛 · ∅

𝑛 − 1
+ ∅ =

1000 − 10 · 12

11
+ 12 = 92 𝑚𝑚 

Igual que abans, aquestes distàncies han de complir els següents criteris: 

𝑆1 ≥ 20 𝑚𝑚 ✓ 

𝑆1 ≥ ∅ = 12 𝑚𝑚 ✓ 

𝑆1 ≥ 1,25 · 𝑇𝑚𝑎 = 1,25 · 40 = 50 𝑚𝑚 ✓ 

𝑆1 ≤ 300 𝑚𝑚 ✓  
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𝑆2 ≥ 20 𝑚𝑚 ✓ 

𝑆2 ≥ ∅ = 12 𝑚𝑚 ✓ 

𝑆2 ≥ 1,25 · 𝑇𝑚𝑎 = 1,25 · 40 = 50 𝑚𝑚 ✓ 

𝑆2 ≤ 300 𝑚𝑚 ✓  

 

Així doncs, l’armadura es pot considerar correcta. Els valors de les separacions s’acaben 

arrodonint a 180 i 90 mm. Així doncs, es col·locarà 10 rodons cada 90 mm i 8 rodons 

cada 180 mm de diàmetre 12 com s’indica a les il·lustracions 173 i 174.  

Pel que fa a les armadures només faltarà calcular les longituds d’ancoratge de cadascuna 

d’elles. En el cas de l’armadura secundària s’acostuma a fer-la amb una longitud 

d’extrem a extrem de la sabata, ocupant tota la longitud d’aquesta. En el cas de 

l’armadura principal es calcularà seguint l’article 66.5 de l’EHE. 

Es considera que els rodons estan en una bona posició d’adherència (posició I en l’EHE). 

La longitud bàsica d’ancoratge és: 

𝑙𝑏𝑙(𝑐𝑚) = 𝑚 · ∅2 ≥
𝑓𝑦𝑘

20
· ∅ 

El paràmetre m és un coeficient que s’obté a partir de la següent taula: 

 

Il·lustració 175, Valors del coeficient m segons el tipus de formigó i acer 
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Considerant un formigó de 25 N/mm2 i un acer de B 500 S s’obté un valor de m de 15. 

Així doncs, la longitud bàsica d’ancoratge serà de: 

𝑙𝑏𝑙 = 15 · 1,22 ≥
500

20
· 1,2 

𝑙𝑏𝑙 = 21,6 𝑐𝑚 ≥ 30 𝑐𝑚 

No es compleix la longitud mínima, així que aquesta haurà de ser de 30 cm. 

Ara cal trobar la longitud neta d’ancoratge a partir de la bàsica: 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏𝑙 · 𝛽 ·
𝐴𝑆

𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑎𝑙
= 30 · 1 ·

19,84

20,36
= 29,2 𝑐𝑚 

El factor 𝛽 és un factor de reducció que depèn de la forma de l’ancoratge. En aquest cas 

es pren el valor de 1 ja que els ancoratges tindran forma de prolongació recta. 

 

Il·lustració 176, Coeficients 𝛽 segons forma de l'ancoratge 

El valor de As és l’àrea necessària calculada i As,real és l’àrea que ocupen els rodons 

col·locats, que serà lleugerament major. Degut a la poca diferència es considerarà 

igualment una llargada neta dels ancoratges de 30 cm. Aquesta distància ha de complir 

els següents criteris: 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 ≥ 10 · ∅ = 12 𝑐𝑚 ✓ 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 ≥ 15 𝑐𝑚 ✓ 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 ≥
𝑙𝑏𝑙

3
=

30

3
= 15 𝑐𝑚 ✓  
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Quan una sabata és flexible, les longituds d’ancoratge es mesuren a partir d’una 

distància d (cantell útil) de la secció S1 com es veu a la següent il·lustració: 

 

Il·lustració 177, Secció de la sabata on es mostra la distància z 

𝑧 = 𝑋𝑆1 − 𝑑 = 1160 − 424 = 736 𝑚𝑚 = 73,6 𝑐𝑚 

Com que z > 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 es pot fer la prolongació recta. 

En el cas que els rodons no arribin als extrems de la sabata, s’allargaran fins a l’extrem 

per a facilitat el muntatge, respectant els recobriments mínims. Així doncs, l’armadura 

principal també ocuparà tota la llargada de la sabata. 

 

A.3.7.1.4 Càlcul de la resistència a tallant de la sabata  

Segons l’article 59.4.2.1.2.1 de l’EHE, una sabata s’ha de comprovar a esforç tallant a 

una secció anomenada S2. Aquesta es pot veure a la il·lustració 178: 
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Il·lustració 178, Alçat de la sabata on s'aprecia la secció S2 

𝑋𝑆2 =
𝑎

2
−

𝑎𝑝

2
− (𝑑 +

𝑚

2
) =

2600

2
−

310

2
− (424 +

90

2
) = 676 𝑚𝑚 

La tensió de la secció S2 es considerarà igual a la màxima i és de 226 kN/m2. La resultant 

de la tensió serà de: 

𝑅𝑆2 = 𝜎𝑆2 · 𝑏 · 𝑋𝑆2 = 226 · 1 · 0,676 = 153 𝑘𝑁 

Segons l’EHE cal realitzar dues comprovacions de l’esforç tallant. Primer cal verificar la 

resistència a compressió obliqua (Vu1) i la resistència a tracció (Vu2). 

𝑉𝑢2 = [0,12 · 𝜉 · (100 · 𝜌𝑙 · 𝑓𝑐𝑘)
1
3] · 𝑏 · 𝑑 

On: 

𝜉 = 1 + √
200

𝑑
= 1 + √

200

424
= 1,6868 

𝜌𝑙 =
𝐴𝑠

𝐴𝑐
=

𝐴𝑠

𝑏 · 𝑑
=

1984

1000 · 424
= 0,005 
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Així doncs: 

𝑉𝑢2 = [0,12 · 1,6868 · (100 · 0,005 · 25)
1
3] · 1000 · 424 = 199 𝑘𝑁 

Aquest valor ha de ser major que RS2. 

𝑉𝑢2 ≥ 𝑅𝑆2 

199 ≥ 153 ✓ 

D’aquesta comprovació s’obté que no cal col·locar una armadura addicional a tallant. 

Així doncs no cal calcular la resistència a compressió obliqua (Vu1) ja que l’EHE (article 

44.2.3) especifica que en el cas de no tenir armadura a tallant no cal realitzar aquesta 

comprovació. 

 

A.3.7.2 Fonamentació 2 

En aquest cas, com en l’anterior, es disposa d’una placa d’ancoratge de 390 x 330 x 20 

mm de gruix d’acer S355JR, amb de soldadures de 7 mm. Es col·loquen 8 perns de 

diàmetre 22 que arriben a una profunditat de 400 mm. Aquests tenen a la part inferior 

una placa quadrada de 40 de costat i 10 mm de gruix que millora la resistència a tracció 

de la unió. En aquest cas es predimensiona un bloc de formigó de 1 x 1 x 0,5 m.  

 

Il·lustració 179, Fonamentació 2 
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El programa genera aquest diagrama de resistència: 

 

Il·lustració 180, Resistència de la fonamentació 2 

 

Igual que en cas anterior, es pot veure l’ànima del pilar vermella. Tot i això, es pot veure 

en el següent gràfic com tots els casos de combinacions d’accions estan dins la zona 

verda: 

 

Il·lustració 181, Moments flectors i esforços normals resistits per la fonamentació 2 

 

A continuació s’adjunta el gràfic de rigidesa de la fonamentació: 
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Il·lustració 182, Gràfic de rigidesa de la fonamentació 2. 

Igual que en el cas anterior, la unió es considera rígida ja que els pòrtics seran arriostrats. 

A partir d’aquest primer disseny es realitzen els càlculs pertinents de resistència de 

l’ancoratge. 

 

A.3.7.2.1 Càlcul de la placa base de la fonamentació 2 

El primer pas per calcular la placa base és determinar l’àrea eficaç d’aquesta. 

L’àrea eficaç de la placa base depèn del guix de la placa base. Aquesta està formada per 

rectes paral·leles a les cares de la secció del pilar a una distància màxima c d’aquestes, 

com es pot veure a la il·lustració 156. 

El valor de c ve determinat per la següent equació: 

𝑐 ≤ 𝑡 · √
𝑓𝑦𝑑

3 · 𝑓𝑗𝑑
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On: 

- t és el gruix de la placa base 

- fyd és el quocient entre la resistència de càlcul de l’acer de la placa base i un 

coeficient de seguretat de l’acer. 

𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦

𝛾𝑀
=

355

1,10
= 323 𝑁/𝑚𝑚2 

- fjd és la residència portant de la superfície d’assentament, en aquest cas del 

formigó armat. 

𝑓𝑗𝑑 =  𝛽𝑗 · 𝑘𝑗 · 𝑓𝑐𝑑 ≤ 3,3 · 𝑓𝑐𝑑 

 

o 𝛽𝑗 és el coeficient de la unió. Es sol prendre un valor de 2/3. 

o 𝑓𝑐𝑑 és el valor de càlcul de resistència a compressió del formigó. 

𝑓𝑐𝑑 =
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
=

25

1,5
= 16,67 𝑁/𝑚𝑚2 

o 𝑘𝑗 és el factor de concentració, que depèn de l’àrea portant equivalent 

de formigó. Es calcula amb la següent expressió: 

𝑘𝑗 =  √
𝑎1 · 𝑏1

𝑎′ · 𝑏′
≤ 5 

On a’ i b’ són les dimensions de la placa base i a1 i b1 les dimensions de 

l’àrea portant equivalent de formigó. Aquests valors es determinen 

segons la taula 8.2 del CTE DB SE-A. Els valors de a1 i b1 seran el mínim de 

les expressions de la il·lustració 157. Els valors de ar i br representen les 

distàncies des de l’extrem de la placa fins a l’extrem de la sabata. 

𝑎𝑟 =
2400 − 390

2
= 1005 𝑚𝑚 

𝑏𝑟 =
1000 − 330

2
= 335 𝑚𝑚 

El valor de 2400 i 1000 són els tamanys finals de la sabata de 

fonamentació 2 i s’argumenten en el següent apartat. 

  Substituint tots els valors a les equacions de la il·lustració 157 s’obté: 
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𝑎1 = 𝑎′ + 2 · 𝑎𝑟 = 390 + 2 · 1005 = 2400 𝑚𝑚 

𝑎1 = 5 · 𝑎′ = 5 · 390 = 1950 𝑚𝑚 

𝑎1 = 𝑎′ + ℎ = 390 + 500 = 890 𝑚𝑚 

𝑎1 = 5 · 𝑏1 

Aquest últim valor no es podrà conèixer fins saber b1. Es considera, de 

moment, que el valor de a1 és de 890 mm. 

𝑏1 = 𝑏′ + 2 · 𝑏𝑟 = 330 + 2 · 335 = 1000 𝑚𝑚 

𝑏1 = 5 · 𝑏′ = 5 · 330 = 1650 𝑚𝑚 

𝑏1 = 𝑏′ + ℎ = 330 + 500 = 830 𝑚𝑚 

𝑏1 = 5 · 𝑎1 = 5 · 890 = 4450 𝑚𝑚 

El valor mínim de b1 és de 830 mm. Substituint a l’última equació de a1 

s’obté un valor major al considerat anteriorment. Llavors, els valors finals 

de a1 i b1 són de 890 i 830 mm respectivament. 

𝑘𝑗 =  √
𝑎1 · 𝑏1

𝑎′ · 𝑏′
≤ 5 

𝑘𝑗 =  √
890 · 830

390 · 330
= 2,39 ≤ 5 

 

𝑓𝑗𝑑 =  𝛽𝑗 · 𝑘𝑗 · 𝑓𝑐𝑑 ≤ 3,3 · 𝑓𝑐𝑑 

 

𝑓𝑗𝑑 =
2

3
· 2,39 · 16,67 = 26,5 𝑁/𝑚𝑚2 

 

Aquest valor ha de ser menor a 3,3 vegades 𝑓𝑐𝑑 (55 N/mm2), així que és 

correcte. 
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Arribats a aquest punt es pot, finalment, determinar el valor de c.  

𝑐 ≤ 𝑡 · √
𝑓𝑦𝑑

3 · 𝑓𝑗𝑑
= 30 · √

323

3 · 26,5
= 60,5 𝑚𝑚 

 

A continuació es fa un breu resum de les condicions d’aquest encastament: 

 

En aquest cas, el valor de l’esforç normal de compressió (5,32 kN) és molt menor al valor 

del moment flector (63,92 kNm). Això vol dir que aquest és un cas de flexió dominant, 

de manera que es distingeixen dues zones que treballen de manera diferenciada, una a 

tracció i l’altra a compressió. 

A partir del valor c es calcula l’àrea eficaç: 

𝐴𝑒𝑓 = (𝑏𝑐 + 2 · 𝑐) · (𝑡𝑓𝑐 + 2 · 𝑐) 

𝐴𝑒𝑓 = (240 + 2 · 60,5) · (12 + 2 · 60,5) 

Cal fer uns petits canvis, ja que no es pot considerar un segment de l’àrea eficaç major 

que el tamany d’aquesta (330 mm), ja que per dalt i baix hi ha només un espai de 45 

mm: 

𝐴𝑒𝑓 = (240 + 2 · 45) · (15,5 + 2 · 60,5) = 45.045 𝑚𝑚2 

390 mm 
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Il·lustració 183, Àrees eficaces de la placa base 2. 

 

El valor de la resistència de disseny a compressió ve definit per aquesta àrea eficaç. Cal 

determinar el valor de l’esforç de tracció T que han d’absorbir els perns i el valor de la 

resultant de la resistència a compressió del formigó Nc, equivalent a la resultant de fjd. 

Primer cal conèixer els valors de zi i zd. Són les distàncies entre els perns que treballen a 

tracció i la resultant de compressió del formigó fins a l’eix central del pilar (consultar 

il·lustració 160.  

La distància zi és de 155 mm. La distància zd, sabent que la zona que treballa a compressió 

del formigó té una amplada tota de 136,5 mm serà de: 

𝑧𝑑 =
390 − 136,5

2
= 126,8 𝑚𝑚 

𝑧𝑖 = 155 𝑚𝑚 
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Així doncs, a partir d’aquestes distàncies es poden aplicar les equacions de equilibri: 

𝑁𝐸𝑑 + 𝑇 = 𝑁𝑐 

𝑇 · 𝑧𝑖 + 𝑁𝑐 · 𝑧𝑑 = 𝑀𝐸𝑑 

5,32 + 𝑇 = 𝑁𝑐 

𝑇 · 155 + 𝑁𝑐 · 126,8 = 63,92 

 

Realitzant el sistema de 2 equacions amb 2 incògnites s’obtenen els següents resultats: 

𝑇 = 224,4 𝑘𝑁 

𝑁𝑐 = 229,7 𝑘𝑁 

 

Un cop determinats aquests valors es pot calcular la resistència de disseny a compressió 

de la placa base: 

𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 𝑓𝑗𝑑 · 𝐴𝑒𝑓𝑓 

𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 26,5 · 45.045 = 1.194 𝑘𝑁 

Com que el valor de la resistència 𝑁𝑐,𝑅𝑑 és major al de la resultant calculada 𝑁𝑐, el 

tamany de la placa és correcte. 

Ara caldrà comprovar si el gruix d’aquesta és adequat. Segons el CTE SE-A (article 8.8.1), 

la capacitat resistent de la placa base sotmesa a un moment flector Mp,Rd, és de: 

𝑀𝑝,𝑅𝑑 =
𝑡2 · 𝑓𝑦𝑑

4
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Primerament s’ha de determinar l’esforç de compressió superficial 𝜎𝑐 al que està 

sotmesa la base: 

𝜎𝑐 =
𝑁𝑐

𝐴𝑒𝑓
≤ 𝑓𝑗𝑑 

𝜎𝑐 =
332,2 · 103

45.045
= 7,4

𝑁

𝑚𝑚2
≤ 26,5

𝑁

𝑚𝑚2
 

 

Llavors, el moment màxim aplicat sobre la placa base per unitat de longitud és: 

𝑚𝑑 =
1

2
· 𝜎𝑐 · 𝑐2 

𝑚𝑑 =
1

2
· 7,4 · 60,52 = 13,5 𝑘𝑁 

Aquest és el valor que s’ha de comparar amb la resistència 𝑀𝑝,𝑅𝑑. 

𝑀𝑝,𝑅𝑑 =
𝑡2 · 𝑓𝑦𝑑

4
=

202 ·
355
1,1

4
= 32,3 𝑘𝑁 

Com es pot veure, el valor de la resistència és major al del moment resistit així que el 

gruix de la placa base és correcte. 

 

Per acabar de comprovar la resistència de la placa base només falta fer els càlculs 

pertinents a la resistència dels perns. 

A continuació s’adjunten les característiques dels perns predimensionats pel programa 

PowerConnect:  
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A partir d’aquests valors es realitzaran les comprovacions pertinents. 

Els perns es dimensionen segons el valor de l’esforç de tracció obtingut anteriorment 

(T). Dels 8 perns que es tenen en la unió d’estudi, 3 treballen a esforç de tracció. El 

diàmetre mínim d’aquests serà de: 

∅ ≥
√

4 · 𝑇

𝑛 · 𝜋 ·
𝑓𝑦,𝑝𝑒𝑟𝑛

𝛾𝑠

 

∅ ≥ √
4 · 224,4 · 103

3 · 𝜋 ·
500
1,15

= 14,8 𝑚𝑚 

Per tant, segons l’esforç a tracció, els perns col·locats, de diàmetre 22 mm són adequats. 

Ara bé, cal determinar si per la capacitat geomètrica mínima s’obté una mètrica 

superior. Aquesta comprovació es fa davant possibles retraccions i variacions tèrmiques 

del formigó. 

Per capacitat geomètrica mínima l’àrea dels perns ha de ser el 2,8 per mil de la secció 

total d’acer, segons indica la taula 43.3.5 de l’EHE que es pot veure a la il·lustració 161. 

Així doncs, s’ha de complir que: 

𝐴𝑝 ≥
2,8

1000
· 390 · 330 = 360,4 𝑚𝑚2 

A continuació es determina la capacitat geomètrica mínima U, que determinarà el 

nombre de perns necessaris: 
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𝑈 = 𝐴𝑝 · 𝑓𝑦𝑑,𝑝𝑒𝑟𝑛 = 360,4 ·
500

1,15
= 156,7 𝑘𝑁 

A partir d’aquest valor, consultant la taula de la il·lustració 162, es comprova si els 3 

perns de 22 mm de diàmetre són prou resistents. Com es pot veure, tot i que el diàmetre 

22 no es troba a la taula, el valor de la capacitat mecànica de 3 perns de diàmetre 20 

seria de 409,8 kN, superior als 132 kN requerits. Així doncs, la resistència a tracció dels 

perns és correcta. 

 

Ara caldrà calcular la resistència dels perns a esforç tallant. Segons l’article 8.8.1 del CTE, 

la resistència a tallant d’un pern d’ancoratge és el menor d’aquests dos casos: 

𝐹𝑣 𝑝𝑒𝑟𝑛,𝑅𝑑 = 𝑝 ·
0,50 · 𝑓𝑢,𝑝𝑒𝑟𝑛 · 𝐴𝑛𝑒𝑡,𝑝𝑒𝑟𝑛

𝛾𝑀2
 

𝐹𝑣 𝑝𝑒𝑟𝑛,𝑅𝑑 =
𝛼𝑝𝑒𝑟𝑛 · 𝑓𝑢,𝑝𝑒𝑟𝑛 · 𝐴𝑛𝑒𝑡,𝑝𝑒𝑟𝑛

𝛾𝑀2
 

On p és el nombre de plans de tall, que en aquest cas és de 2; 𝛾𝑀2 és un coeficient de 

seguretat i val 1,25; i 𝛼𝑝𝑒𝑟𝑛 es calcula segons l’equació: 

𝛼𝑝𝑒𝑟𝑛 = 0,44 − 0,0003 · 𝑓𝑦,𝑝𝑒𝑟𝑛 = 0,44 − 0,0003 · 500 = 0,29 

 

Així doncs, els dos valors de la resistència a tallant de cada pern són de: 

𝐹𝑣 𝑝𝑒𝑟𝑛,𝑅𝑑 = 2 ·
0,50 · 500 · 303

1,25
= 121,2 𝑘𝑁 

𝐹𝑣 𝑝𝑒𝑟𝑛,𝑅𝑑 =
0,29 · 500 · 303

1,25
= 35,1 𝑘𝑁 

Així doncs, la resistència a tallant de cadascun dels perns serà el menor dels dos, de 35,1 

kN, el menor dels dos resultats obtinguts. Com que es té un total de 8 perns, la 

resistència total a tallant serà de: 
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𝐹𝑣 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑠,𝑅𝑑 = 8 · 𝐹𝑣 𝑝𝑒𝑟𝑛,𝑅𝑑 = 8 · 35,1 = 280 𝑘𝑁 

 

Sabent que el tallant màxim que ha de suportar la unió és de 73,67 kN, es pot assegurar 

que els perns suportaran correctament aquest esforç. 

 

Finalment, només mancarà calcular la longitud d’ancoratge dels perns. Aquesta longitud 

es determina a partir de l’article 66.5 de l’EHE. 

Considerant que l’armadura, en aquest cas els pers, està en una posició d’adherència 

bona (posició I), la longitud bàsica d’ancoratge és de: 

𝑙𝑏𝑙 = 𝑚 · ∅2 ≥
𝑓𝑦,𝑝𝑒𝑟𝑛

20
· ∅ 

En aquest cas, els diàmetres s’han de posar amb cm. 

El valor de m és un coeficient numèric que depèn del material del formigó i l’acer i s’obté 

de la taula de la il·lustració 163. Considerant un formigó de 25 N/mm2 i un acer B 500 S, 

el valor de m és de 15. Així doncs: 

𝑙𝑏𝑙 = 15 · 2,22 = 72,6 𝑐𝑚 ≥
500

20
· 2,2 = 55 𝑐𝑚 

 

Així doncs, la longitud bàsica d’ancoratge serà de 72,6 cm. A continuació es determina 

el valor de la longitud neta d’ancoratge a partir de la bàsica: 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏𝑙 · 𝛽 ·
𝐴𝑝

𝐴𝑝,𝑟𝑒𝑎𝑙
 

On: 
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• El coeficient 𝛽 depèn de la forma de l’ancoratge i es determina segons la taula 

66.5.2.b de l’EHE (il·lustració 164) i en aquest cas, al tenir les plaques a la part 

baixa dels perns, el coeficient 𝛽 serà de 0,7. 

 

• El valor de Ap és l’àrea amb la qual s’ha trobat la capacitat mecànica dels perns 

i té un valor de 360,4 mm2. 

 

• El valor de Ap,real és l’àrea real que ocupen els perns escollits que treballen a 

tracció, que en aquest cas és de: 

𝐴𝑝,𝑟𝑒𝑎𝑙 = 3 ·
𝜋 · 222

4
= 1140,4 𝑚𝑚2 

 

Així doncs, tenint tots els valors s’obté la longitud neta d’ancoratge: 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 72,6 · 0,7 ·
360,4

1140,4
= 16 𝑐𝑚 

 

Aquesta longitud ha de complir, segons l’article 66.5.1 de l’EHE, els següents requisits: 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 ≥ 10 · ∅ = 22 𝑐𝑚  𝑿 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 ≥ 15 𝑐𝑚 ✓ 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 ≥
𝑙𝑏𝑙

3
= 24,2 𝑐𝑚  𝑿 

Degut a que hi ha 2 condicions que no es compleix, la longitud neta 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 passa a ser 

de 24,2 cm, la més restrictiva. Tenint en compte que la longitud dels perns escollits és 

de 40 cm, es considera que és correcta i, després d’haver realitzat totes les 

comprovacions, es considera que la placa base de la fonamentació 2 és correcta. 
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A.3.7.2.2 Càlcul de la sabata de formigó de la fonamentació 2 

En aquest segon cas, les reaccions considerades pel càlcul de la sabata de formigó són 

les següents: 

• N = -160,91 kN 

• Vx= 73,67 kN 

• Vy = 6,70 kN 

• My = 63,92 kNm 

• Mx = 4,99 kNm  

 

Primer cal fer la comprovació del tamany de la sabata: 

𝑎 · 𝑏 ≥
𝑁

𝜎𝑎𝑑𝑚
 

Degut al gran moment en el eix y, el tamany a de la sabata haurà de ser augmentat. Es 

consideren uns valors de a de 2,4 m, b de 1 m i una h de 0,5 m. El pes de formigó serà 

de 28,8 kN. 

Convertint els tallants en moments i afegint el pes de la sabata de formigó s’obté: 

• N’ = N + Ns = -132,11 kN 

• Mx1 = Mx + Vy·h = 8,34 kNm 

• My1 = My + Vx·h = 100,75 kNm 

𝑎 · 𝑏 ≥
𝑁

𝜎𝑎𝑑𝑚
 

2,4 · 1 ≥
132,11

250
 

2,4 ≥ 0,53 ✓ 

 



Disseny d’un escenari  Annex A: Annex de càlculs estructurals 

159 
 

En aquest cas, els valors de ex i ey són: 

𝑒𝑥 =
𝑀𝑦1

𝑁′
=

100,75

132,11
= 0,76 

𝑒𝑦 =
𝑀𝑥1

𝑁′
=

8,34

132,11
= 0,06 

 

La resultant actua dins del nucli central si: 

6𝑒𝑥

𝑎′
+

6𝑒𝑦

𝑏′
≤ 1 

6 · 0,76

2,4
+

6 · 0,06

1
= 2,3 > 1 

Per tant, en aquest cas la resultant també actua fora del nucli central. La tensió màxima 

de la sabata serà de: 

𝜎𝑡 𝑚à𝑥 =
𝑁′

𝐴′ · 𝐵′
 

On: 

𝐴′ = 𝑎′ − 2 · 𝑒𝑥 = 2,4 − 2 · 0,76 = 0,88 𝑚 

𝐵′ = 𝑏′ − 2 · 𝑒𝑦 = 1 − 2 · 0,06 = 0,88 𝑚 

I aquest valor haurà de complir que: 

𝜎𝑡 𝑚à𝑥 ≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚  

132,11

0,88 · 0,88
≤ 250 

170 ≤ 250✓ 

Així doncs, les dimensions finals de la sabata 2 seran de 2,4 x 1 x 0,5 m. 
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A.3.7.2.3 Càlcul de l’armat de la sabata 2 

Ara només caldrà definir l’armat de la sabata. En aquest cas, els valors de Vmàx i h són: 

𝑉𝑚à𝑥 =
2400 − 330

2
= 1035 𝑚𝑚 

ℎ = 500 𝑚𝑚 

1035 > 2 · 500 = 1000 𝑚𝑚 → 𝑆𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑙𝑒 

Primer de tot cal obtenir una secció S1 de referència. Tornant a la il·lustració 168, s’ha 

de trobar el valor de XS1. La placa d’ancoratge té una amplada total de 330 mm i el 

perfil HEA-240 una amplada de 230 mm. Així doncs: 

𝑚 =
𝑎′ − 𝑎𝑝

2
=

330 − 230

2
= 50 𝑚𝑚 

𝑋𝑆1 =
𝑎

2
−

𝑎𝑝

2
−

𝑚

2
=

2400

2
−

230

2
−

50

2
= 1060 𝑚𝑚 

 

Seguint l’article 59.4.2.1.1 de l’EHE, cal trobar el moment flector que es produeix a la 

secció S1. Es considera, com es veu a la il·lustració 168, una tensió constant amb el valor 

de la tensió màxima , que és de 170 kN/m2. 

A partir d’aquesta tensió es pot trobar el moment que es dóna a la secció S1: 

𝑀𝑆1 =  𝜎𝑆1 · 𝑏 ·
𝑋𝑆1

2

2
= 170 · 1 ·

1,062

2
= 95 

𝑘𝑁

𝑚2
 

A partir d’aquest moment flector es pot determinar l’armat principal de la sabata. 

Primer s’escull un diàmetre i es comprova si és correcte. En el cas que no ho sigui 

s’iterarà fins a trobar un resultat correcte. Es considera, un diàmetre de 12 mm. 
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Una vegada escollit el diàmetre dels rodons es calcula el cantell útil (d), el qual defineix 

la secció a armar. L’armadura principal correspondrà a la que armarà la secció b x d de 

la sabata.  

Per a calcular d es necessita saber el recobriment nominal (distància entre l’extrem del 

perímetre dels rodons i el límit de la sabata).  

𝑟𝑛𝑜𝑚 = 𝑟𝑚í𝑛 + ∆𝑟 

 

El recobriment mínim depèn del formigó i s’obté a partir de la taula de la il·lustració 169. 

Considerant un formigó de fck de 25 N/mm2 i d’exposició IIa, aquest serà de 25 mm. 

D’altra banda, el marge de recobriment (∆𝑟) es considera de 10 mm, ja que s’efectuarà 

un control normal d’execució. 

𝑟𝑛𝑜𝑚 = 𝑟𝑚í𝑛 + ∆𝑟 = 25 + 10 = 35 𝑚𝑚 

L’EHE, però, a l’article 37.2.4, diu que si no es disposa de formigó de neteja i 

regularització (no està previst), s’esculli un recobriment nominal de 70 mm. 

Aquest valor ha de complir les següents comprovacions: 

𝑟𝑛𝑜𝑚 ≥ ∅ →  70 𝑚𝑚 ≥ 12 𝑚𝑚 ✓ 

𝑟𝑛𝑜𝑚 ≥ 0,8 𝑇𝑚𝑎 → 70 𝑚𝑚 ≥ 0,8 · 40 𝑚𝑚 = 32 𝑚𝑚 ✓ 

On Tma és el tamany màxim de l’àrid del formigó i es considera de 40 mm. A partir 

d’això, el cantell útil serà de: 

𝑑 = ℎ − 𝑟𝑛𝑜𝑚 −
∅

2
= 500 − 70 −

12

2
= 424 𝑚𝑚 

Ara caldrà trobar la capacitat mecànica de la secció. Aquesta és de: 
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𝜇𝑑 =
𝑀𝑆1

𝑏 · 𝑑2 · 𝑓𝑐𝑑
 

𝜔𝑠 =
𝐴𝑆 · 𝑓𝑦𝑑

𝑏 · 𝑑 · 𝑓𝑐𝑑
 

Substituint el valors anteriors s’obté: 

𝜇𝑑 =
95

1 · 0,4242 ·
25000

1,5

= 0,03  

Amb aquest valor, a partir de l’àbac de la il·lustració 170, s’obté el valor de 𝜔𝑠, a partir 

del qual es troba l’armadura necessària. Entrant un valor de 𝜇𝑑 de 0,03, s’obté una 𝜔𝑠 

de també 0,03. Així doncs: 

𝜔𝑠 =
𝐴𝑆 · 𝑓𝑦𝑑

𝑏 · 𝑑 · 𝑓𝑐𝑑
 

0,03 =
𝐴𝑆 · 500/1,15

1 · 0,424 · 25/1,5
 

Aïllant As s’obté un valor de menys d’ 1 mm2, que és un valor molt petit. Tot i això, cal 

calcular la capacitat mecànica i geomètrica mínimes i armar la secció segons la major de 

les dues. 

La capacitat mecànica mínima és de: 

𝐴𝑠1 ≥ 0,04 · 𝐴𝑐 ·
𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 0,04 · 𝑏 · 𝑑 ·  

𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 0,04 · 1000 · 424 ·

25
1,5
500
1,15

= 650 𝑚𝑚2 

La capacitat geomètrica mínima és de: 

𝐴𝑠2 ≥
1,8

1000
· 𝐴𝑐 =

1,8

1000
· 𝑏 · 𝑑 =

1,8

1000
· 1000 · 424 = 763 𝑚𝑚2 
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Així dula doncs, la secció mínima serà AS2 i serà de 763 mm2 = 7,63 cm2. A partir de la 

taula de la il·lustració 171 s’obté el nombre de rodons necessaris. 

Caldrà un mínim de 7 rodons de diàmetre 12 mm per a obtenir l’armadura mínima 

necessària. Ara cal calcular la distància entre aquestes barres (s) i comprovar que sigui 

correcta. 

𝑠 =
𝑏 − 2 · 𝑟𝑛𝑜𝑚 − 𝑛 · ∅

𝑛 − 1
+ ∅ =

1000 − 2 · 70 − 7 · 12

6
+ 12 = 141,33 𝑚𝑚 

Aquesta separació, segons l’EHE, ha de complir les següents especificacions: 

𝑠 ≥ 20 𝑚𝑚 ✓ 

𝑠 ≥ ∅ = 12 𝑚𝑚 ✓ 

𝑠 ≥ 1,25 · 𝑇𝑚𝑎 = 1,25 · 40 = 50 𝑚𝑚 ✓ 

𝑠 ≤ 300 𝑚𝑚 ✓  

Aquesta distància compleix tots els requeriments. Així doncs, es considera correcta. Per 

a facilitar la col·locació de l’armadura als operaris, s’arrodoneix el valor a 140 mm. 

Així doncs, l’armadura principal constarà de 7 rodons de diàmetre 12 mm, col·locats 

cada 140 mm. 

 

L’armadura secundària s’obté d’armar la secció a x d. En aquest cas s’utilitzarà també 

rodons de diàmetre 12 mm per facilitar el muntatge. 

Directament es passarà a calcular les quanties mínimes, ja que les sol·licitacions són 

menors que en el cas anterior i aquest ja s’ha determinat per aquestes quanties. 

𝐴𝑠1 ≥ 0,04 · 𝐴𝑐 ·
𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 0,04 · 𝑎 · 𝑑 ·

𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 0,04 · 2400 · 424 ·

25
1,5
500
1,15

= 1560 𝑚𝑚2 
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𝐴𝑠2 =
1,8

1000
· 𝐴𝑐 =

1,8

1000
· 𝑎 · 𝑑 =

1,8

1000
· 2400 · 424 = 1831 𝑚𝑚2 

Així doncs, l’armadura secundària mínima serà de 1831 mm2 = 18,31 cm2.  

Degut a que a la il·lustració 171 no arriba a aquest valor, s’ha de sumar àrees per a 

arribar als 18,31 cm2. Tot i que amb 17 rodons n’hi hauria prou, es col·locarà un total de 

18 rodons de diàmetre 12 mm, per facilitar el muntatge sent un nombre parell. 

En el cas de la distribució d’aquests, l’EHE diu que s’ha de repartir de manera que una 

determinada fracció (f) dels rodons totals es distribueixi en una banda central, coaxial al 

pilar, d’amplada b (1 m). La resta d’armadura es reparteix uniformement en les dues 

bandes laterals restants. A les il·lustracions 173 i 174 es pot veure amb més claredat 

aquesta distribució. 

Així doncs, es calcula la fracció (f) per a poder trobar les separacions S1 i S2: 

𝑓 =
2 · 𝑏

𝑎 + 𝑏
=

2 · 1000

2400 + 1000
= 0,58 → 58% 

Es col·locarà 10 barres (5 a cada costat del pilar) a una distància b (1 m) amb una 

separació S2 i llavors es col·locarà 8 barres (4 a cada costat). 

𝑆1 =
𝑐 − 𝑟𝑛𝑜𝑚 −

∅
2

𝑛
=

2400 − 1000
2 − 70 −

12
2

4
= 156 𝑚𝑚 

𝑆2 =
𝑏 − 𝑛 · ∅

𝑛 − 1
+ ∅ =

1000 − 10 · 12

11
+ 12 = 92 𝑚𝑚 

Igual que abans, aquestes distàncies han de complir els següents criteris: 

𝑆1 ≥ 20 𝑚𝑚 ✓ 

𝑆1 ≥ ∅ = 12 𝑚𝑚 ✓ 

𝑆1 ≥ 1,25 · 𝑇𝑚𝑎 = 1,25 · 40 = 50 𝑚𝑚 ✓ 

𝑆1 ≤ 300 𝑚𝑚 ✓  
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𝑆2 ≥ 20 𝑚𝑚 ✓ 

𝑆2 ≥ ∅ = 12 𝑚𝑚 ✓ 

𝑆2 ≥ 1,25 · 𝑇𝑚𝑎 = 1,25 · 40 = 50 𝑚𝑚 ✓ 

𝑆2 ≤ 300 𝑚𝑚 ✓  

Així doncs, l’armadura es pot considerar correcta. Els valors de les separacions s’acaben 

arrodonint a 150 i 90 mm. Així doncs, es col·locarà 10 rodons cada 90 mm i 8 rodons 

cada 150 mm de diàmetre 12 com s’indica a les il·lustracions 173 i 174.  

 

Pel que fa a les armadures només faltarà calcular les longituds d’ancoratge de cadascuna 

d’elles. En el cas de l’armadura secundària s’acostuma a fer-la amb una longitud 

d’extrem a extrem de la sabata, ocupant tota la longitud d’aquesta. En el cas de 

l’armadura principal es calcularà seguint l’article 66.5 de l’EHE. 

Es considera que els rodons estan en una bona posició d’adherència (posició I en l’EHE). 

La longitud bàsica d’ancoratge és: 

𝑙𝑏𝑙(𝑐𝑚) = 𝑚 · ∅2 ≥
𝑓𝑦𝑘

20
· ∅ 

Considerant un formigó de 25 N/mm2 i un acer de B 500 S s’obté un valor de m de 15 a 

partir de la taula de la il·lustració 175. 

Així doncs, la longitud bàsica d’ancoratge serà de: 

𝑙𝑏𝑙 = 15 · 1,22 ≥
500

20
· 1,2 

𝑙𝑏𝑙 = 21,6 𝑐𝑚 ≥ 30 𝑐𝑚 

No es compleix la longitud mínima, així que aquesta haurà de ser de 30 cm. 

Ara cal trobar la longitud neta d’ancoratge a partir de la bàsica: 
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𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑏𝑙 · 𝛽 ·
𝐴𝑆

𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑎𝑙
= 30 · 1 ·

18,31

20,36
= 27 𝑐𝑚 

El factor 𝛽 és un factor de reducció que depèn de la forma de l’ancoratge. En aquest cas 

es pren el valor de 1 ja que els ancoratges tindran forma de prolongació recta. 

El valor de As és l’àrea necessària calculada i As,real és l’àrea que ocupen els rodons 

col·locats, que serà lleugerament major.  

Aquesta distància ha de complir els següents criteris: 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 ≥ 10 · ∅ = 12 𝑐𝑚 ✓ 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 ≥ 15 𝑐𝑚 ✓ 

𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 ≥
𝑙𝑏𝑙

3
=

30

3
= 15 𝑐𝑚 ✓  

Quan una sabata és flexible, les longituds d’ancoratge es mesuren a partir d’una 

distància d (cantell útil) de la secció S1 com es pot veure a la il·lustració 168. 

𝑧 = 𝑋𝑆1 − 𝑑 = 1060 − 424 = 636 𝑚𝑚 = 63,6 𝑐𝑚 

Com que z > 𝑙𝑏,𝑛𝑒𝑡𝑎 es pot fer la prolongació recta. 

En el cas que els rodons no arribin als extrems de la sabata, s’allargaran fins a l’extrem 

per a facilitat el muntatge, respectant els recobriments mínims. Així doncs, l’armadura 

principal també ocuparà tota la llargada de la sabata. 

 

A.3.7.2.4 Càlcul de la resistència a tallant de la sabata  

Segons l’article 59.4.2.1.2.1 de l’EHE, una sabata s’ha de comprovar a esforç tallant a 

una secció anomenada S2. Consultant la il·lustració 114 s’obtenen els següents valors: 
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𝑋𝑆2 =
𝑎

2
−

𝑎𝑝

2
− (𝑑 +

𝑚

2
) =

2400

2
−

230

2
− (424 +

50

2
) = 636 𝑚𝑚 

La tensió de la secció S2 es considerarà igual a la màxima i és de 170 kN/m2. La 

resultant de la tensió serà de: 

𝑅𝑆2 = 𝜎𝑆2 · 𝑏 · 𝑋𝑆2 = 170 · 1 · 0,636 = 108 𝑘𝑁 

Segons l’EHE cal realitzar dues comprovacions de l’esforç tallant. Primer cal verificar la 

resistència a compressió obliqua (Vu1) i la resistència a tracció (Vu2). 

𝑉𝑢2 = [0,12 · 𝜉 · (100 · 𝜌𝑙 · 𝑓𝑐𝑘)
1
3] · 𝑏 · 𝑑 

On: 

𝜉 = 1 + √
200

𝑑
= 1 + √

200

424
= 1,6868 

𝜌𝑙 =
𝐴𝑠

𝐴𝑐
=

𝐴𝑠

𝑏 · 𝑑
=

1831

1000 · 424
= 0,004 

Així doncs: 

𝑉𝑢2 = [0,12 · 1,6868 · (100 · 0,004 · 25)
1
3] · 1000 · 424 = 185 𝑘𝑁 

Aquest valor ha de ser major que RS2. 

𝑉𝑢2 ≥ 𝑅𝑆2 

185 ≥ 108 ✓ 

D’aquesta comprovació s’obté que no cal col·locar una armadura addicional a tallant. 

Així doncs no cal calcular la resistència a compressió obliqua (Vu1) ja que l’EHE (article 

44.2.3) especifica que en el cas de no tenir armadura a tallant no cal realitzar aquesta 

comprovació. 
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B.1 INTRODUCCIÓ 

En el present annex s’adjuntarà la llista de combinacions ELU CF (Estat Límit Últim, 

combinació fonamental) i ELS CP (Estat Límit de Servei, combinació quasi-permanent).  

En el cas de la ELS CP només hi ha 2 combinacions possibles, ja que la única càrrega amb 

un valor de Ψ2 diferent a 0 i 1 és la de la sobrecàrrega d’ús de l’escenari, que té un valor 

de 0,6. Així doncs, una combinació serà amb un valor de Ψ2 de la sobrecàrrega de 

l’escenari de 0,6 i l’altre de 0. 

En canvi, en el cas dels ELU CF, degut a que hi ha una gran diferenciació de valors Ψ0, 

apareixeran un gran nombre de combinacions (752 en concret). Cal recordar que s’ha 

considerat les diferents càrregues de vent incompatibles. 

Per a consultar els valors dels coeficients de càrregues i les fórmules a partir les quals es 

generen les combinacions, consultar l’apartat 4 de la memòria. 
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B.2 COMBINACIONS ELU CF 
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B.3 COMBINACIONS ELS CP 
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C.1 INTRODUCCIÓ 

En el present annex s’adjunten els resultats de les comprovacions fetes mitjançant el 

programa Power Connect de la resistència de les unions cargolades de l’estructura 

metàl·lica. 
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C.2 UNIÓ 1  
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C.3 UNIÓ 2 

 



Disseny d’un escenari           Annex C: Annex de comprovació de resistència de les unions 

198 
 



Disseny d’un escenari           Annex C: Annex de comprovació de resistència de les unions 

199 
 



Disseny d’un escenari           Annex C: Annex de comprovació de resistència de les unions 

200 
 



Disseny d’un escenari           Annex C: Annex de comprovació de resistència de les unions 

201 
 



Disseny d’un escenari           Annex C: Annex de comprovació de resistència de les unions 

202 
 



Disseny d’un escenari           Annex C: Annex de comprovació de resistència de les unions 

203 
 



Disseny d’un escenari           Annex C: Annex de comprovació de resistència de les unions 

204 
 



Disseny d’un escenari           Annex C: Annex de comprovació de resistència de les unions 

205 
 



Disseny d’un escenari           Annex C: Annex de comprovació de resistència de les unions 

206 
 



Disseny d’un escenari           Annex C: Annex de comprovació de resistència de les unions 

207 
 



Disseny d’un escenari           Annex C: Annex de comprovació de resistència de les unions 

208 
 



Disseny d’un escenari           Annex C: Annex de comprovació de resistència de les unions 

209 
 

 
 



Disseny d’un escenari           Annex C: Annex de comprovació de resistència de les unions 

210 
 

C.4 UNIÓ 3 
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C.5 FONAMENTACIÓ 1 
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C.6 FONAMENTACIÓ 2
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D.1 Introducció 

Aquest annex s’explicaran les instal·lacions lumíniques, acústiques, de baixant d’aigües 

pluvials de l’escenari i elèctrica. 

En el cas de la instal·lació lumínica es definiran els models de lluminàries escollides, el 

motiu d’aquesta elecció i els resultats lumínics que aporten. 

En el cas de la instal·lació acústica s’explicarà el model d’altaveus que s’ha escollit per a 

realitzar el càlcul de l’estructura, ja que el seu pes s’ha hagut de tenir en compte. 

En aquests dos casos, es farà només una petita explicació de la instal·lació d’aquests, ja 

que aquesta la duran a terme empreses especialitzades. 

En el cas de la instal·lació dels baixants d’aigües pluvials es realitzaran els càlculs 

oportuns i es dimensionaran les canonades corresponents. 

La instal·lació elèctrica serà dimensionada amb els càlculs pertinents seguint el REBT 

(Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió) i es realitzarà l’esquema elèctric d’aquesta. 
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D.2 Instal·lació lumínica 

En el cas de la instal·lació lumínica de l’escenari s’ha considerat dos tipus de lluminàries 

diferents. El primer tipus és el que s’utilitzarà per il·luminar l’escenari, amb llum blanca, 

per quan sigui necessari il·luminar aquest en ambients nocturns.  

A més a més, també s’inclouran lluminàries per a ambients de festa. Aquestes seran 

mòbils i faran llums de varis colors, i crearan efectes com els de les il·luminacions de 

discoteques. 

En aquest treball s’ha escollit les lluminàries necessàries. El control del moviment 

d’aquestes no està inclòs en el contingut del treball, simplement es farà una previsió 

d’aquest en el pressupost. 

A l’annex E es poden trobar els catàlegs de les lluminàries escollides. 

 

D.2.1 Lluminàries escollides 

D.2.1.1 Il·luminació en ambients foscos 

En el cas de la il·luminació de l’escenari per a ambients foscos, s’ha escollit les següents 

lluminàries: 

• SIMON 406-000129013 Milos S RE optic 

 

Il·lustració 184, Característiques de la primera lluminària 
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• SIMON 406-000378013 Milos S RJ optic 

 

Il·lustració 185, Característiques de la segona lluminària 

 

Aquests són els dos models que s’utilitzaran. Es col·locaran 3 models de cadascuna, que 

aniran fixats sota les bigues dels pòrtics. Les 3 lluminàries de l’extrem de les bigues seran 

el model de la il·lustració 184, ja que té una distribució de la llum molt repartida i 

serviran per a il·luminar lleugerament tota la zona del públic. Les tres lluminàries que 

estaran cap al centre de les bigues tenen la funció d’il·luminar l’escenari, així doncs que 

no serà necessària una distribució tan repartida. Per a aquestes s’ha escollit el model de 

la il·lustració 185. A la il·lustració 186 es pot veure la col·locació de les lluminàries: 

 

Il·lustració 186, Distribució de les lluminàries d'ambient nocturn. 

 

S’ha considerat que, en un ambient d’actuacions musicals, teatrals o similars serà 

necessària una il·luminació de 100 luxs com a màxim. A continuació s’adjunten els valors 

d’intensitat lumínica que aporten les lluminàries: 
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Il·lustració 187, Intensitat lumínica de la il·luminació de l'escenari 

 

S’ha considerat que, en el cas que en alguna actuació sigui necessària una il·luminació 

major, el grup que actuï serà qui es farà càrrec de portar-la. Així doncs, això s’haurà de 

tenir en compte en la instal·lació elèctrica. 

Finalment, s’inclouen dos renders de la il·luminació de l’escenari: 

 

Il·lustració 188, Render 1 de la il·luminació per a ambients foscos. 
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Il·lustració 189, Render 2 de la il·luminació per a ambients foscos 

 

D.2.1.2 Il·luminació en ambients festius 

Per a la il·luminació de l’escenari en concerts o festes, s’ha escollit la següent lluminària: 

• PHILIPS BCP462 1xLED-HB/RGB +ZCP462 BSP A14. 

 

Il·lustració 190, Característiques de la lluminària per a ambients festius. 

Es tracta duna lluminària que permet emetre llums de diferents colors i que té una 

distribució de la llum molt comprimida. Se’n col·locarà 6, 3 apuntant a l’escenari i les 

altres 3 cap al públic. El sistema de moviment i de control d’aquestes no s’inclou en el 

temari d’aquest treball, però es tindrà en compte a l’hora de dissenyar l’esquema 

elèctric. A la il·lustració 191 es pot veure la distribució de les lluminàries: 
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Il·lustració 191, Distribució de les lluminàries per a ambients festius. 

En aquest cas no s’ha realitzat cap càlcul de intensitats lumíniques, ja que amb la utilitat 

purament estètiques que tenen les lluminàries no s’ha considerat necessari. 

A continuació s’inclouen dos renders de la il·luminació per a ambients festius: 

 

Il·lustració 192, Render 1 de la il·luminació per a ambients festius. 
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Il·lustració 193, Render 2 de la il·luminació per a ambients festius. 
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D.3 Instal·lació acústica 

En el cas de la instal·lació acústica, s’ha escollit el model d’altaveus que es col·locarà. La 

instal·lació d’aquests anirà a càrrec d’una empresa externa i no està dins del contingut 

d’aquest treball. A l’hora de realitzar el càlcul de l’estructura metàl·lica s’ha considerat 

el pes d’aquests, ja que és aproximadament de 50 kg cadascun. S’ha considerat incloure 

en el pressupost unes fundes de protecció dels altaveus contra la pluja, per si es dóna el 

cas de que plogui mentre estan muntats. 

El model escollit és el IMG Stageline L-RAY/1000 Active PA Line Array, se’n col·locarà 2, 

un a cada extrem de la coberta. Aquests es poden veure a la il·lustració 194: 

 

Il·lustració 194, Model d'altaveu escollit 

 

A l’annex E es pot trobar el catàleg d’aquests amb totes les seves característiques 

tècniques. 

Així doncs, a partir d’aquest model, considerant que se’n col·locarà 2, es realitzarà 

només la previsió de la seva instal·lació en l’esquema elèctric. La instal·lació serà inclosa 

en el pressupost final. 
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D.4 Instal·lació de baixants d’aigües pluvials 

Per a la realització del càlcul dels baixants d’aigües pluvials es seguirà el CTE-DB-HS 

(Documento Básico de Salubridad), concretament l’apartat HS 5 d’aquest (Evacuación 

de aguas). Primer de tot és necessari saber en quina zona es troba l’escenari per escollir 

la intensitat de pluja. A la següent il·lustració es veu el mapa amb el qual s’ha escollit la 

intensitat: 

 

Il·lustració 195, Mapa d'intensitat de pluja. Font: Figura B.1 del CTE-DB-HS 

 

Es considera la zona assenyalada en color vermell en el mapa. A partir del valor de la 

isohieta 70, amb la següent taula es troba la intensitat de pluja: 

 

Il·lustració 196, Taula d'intensitats de pluja. Font: Taula B.1 del CTE-DB-HS 

Considerant una zona B isohieta 70, la intensitat de pluja que ha de poder evacuar els 

baixants d’aigües pluvials de l’escenari és de 150 mm/h. 
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Es col·locarà un total de 3 canalons: un a cada lateral i un a la part del darrera de la 

coberta. Aquests s’ajuntaran a una de les dues cantonades on hi haurà el baixant cap a 

les canonades d’aigües residuals. Tots aquests estaran fets de PVC.  

Els canalons es col·locaran amb una inclinació del 4% (2,3º), i el diàmetre d’aquests ve 

determinat per la taula de la il·lustració 197: 

 

Il·lustració 197, Taula de diàmetre dels canalons per a una intensitat de pluja de 100 

mm/h. Font: Taula 4.7 del CTE-DB-HS. 

Per a saber el diàmetre per a una intensitat diferent, el Codi Tècnic diu que s’ha d’aplicar 

el següent factor de correcció: 

𝑓 =
𝑖

100
 

On i és la intensitat de pluja a considerar. Així doncs, cal saber l’àrea horitzontal de la 

coberta. Aquesta és de: 

𝑆 = 12 · 6,5 · cos 4,5 = 77,8 𝑚2 

 

Aquesta àrea serà multiplicada pel factor de correcció de 150 / 100 = 1,5. Així doncs, 

l’àrea final serà de 116,6 m2. A partir de la taula de la il·lustració 15, amb una inclinació 

del 4% serà necessari col·locar els canalons de diàmetre nominal 125 mm. 

Finalment, s’ha de calcular el diàmetre del baixant de les aigües. Es calcula amb el mateix 

mètode que el cas anterior: 
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Il·lustració 198, Diàmetre dels baixants d'aigües pluvials per a una intensitat de 100 

mm/h. Font: Taula 4.8 CTE-DB-HS 

 

Considerant la superfície rectificada de 116 m2, caldrà un baixant de diàmetre nominal 

75 mm. Per a no fer reduccions del diàmetre i per a facilitar el muntatge, es col·locarà 

un baixant també de diàmetre nominal 125 mm. Degut a que no s’ha realitzat un estudi 

del terreny no es sap exactament on estan les canonades d’aigües residuals, així que es 

farà una aproximació per a poder realitzar el pressupost. 
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D.5 Instal·lació elèctrica 

En aquest apartat es realitzarà un dimensionament bàsic de la instal·lació elèctrica de 

l’escenari, per aconseguir bàsicament l’esquema elèctric d’aquesta. Els càlculs s’han fet 

seguint el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT). 

S’ha considerat que el quadre elèctric es col·locarà a la part posterior de l’escenari. A 

partir d’aquesta localització s’ha fet una previsió de la longitud del cablejat. 

 

D.5.1 Elements considerat en la instal·lació elèctrica 

Primer de tot es realitzarà un resum dels elements que s’han considerat a l’hora de 

dimensionar la instal·lació. 

 Element Unitats Potència 

per unitat 

(W) 

Potència 

total (W) 

Il·luminació SIMON 406-000129013 

Milos S RE 

3 27,0 81,0 

SIMON 406-000378013 

Milos S RJ optic 

 

3 27,0 81,0 

PHILIPS BCP462 1xLED-

HB/RGB +ZCP462 BSP 

A14. 

 

6 26,4 79,2 

Altaveus IMG Stageline L-

RAY/1000 Active PA Line 

Array 

2 700 1.400 

Taula 9, Elements considerat per a dimensionar la instal·lació elèctrica 

 

A més d’aquests elements, també es considerarà que es col·locaran 3 endolls 

monofàsics que hauran de ser alimentats a 230V. Aquests serviran per a poder 

connectar el controlador del moviment de la il·luminació de colors Philips i qualsevol 

altres aparells que es puguin arribar a utilitzar a l’escenari.  
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D.5.2 Dimensionat de les línies 

L’esquema estarà format per una línia general L0 que es dividirà en 3 diferents línies: 

il·luminació, altaveus i endolls. 

A continuació s’adjunta la taula 12 on, a partir de les potències de cada element, es 

calcula la intensitat de les línies: 

Línia Receptor Potència de càlcul (W) Intensitat de càlcul (A) 

L0 Línia general 11.992,2 52,14 

L1 Il·luminació 241,2 1,05 

L2 Altaveus 1.400 6,09 

L3 Endolls 11.040  48 
Taula 10, Potències i intensitats de càlcul de les línies. 

La intensitat de càlcul de la línia general s’ha obtingut fent un sumatori de les intensitats 

de les línies 1, 2 i 3. En el cas dels endolls s’ha considerat que tindran una intensitat de 

16 A . Els valors de la taula s’han calculat mitjançant la següent equació: 

𝐼 =
𝑃

230 · cos Φ
 

On cos Φ es considera que té un valor de 1 en tots els casos, ja que els receptors són 

càrregues resistives. 

 

A partir de la taula de la il·lustració 199, extreta del REBT, s’escollirà la secció de 

cadascuna de les línies: 
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Il·lustració 199, Taula de seccions dels cables. Font: REBT 

 

Es considera un mode d’instal·lació B (Conductores aislados en tubos en montaje 

superficial o empotrados en obra). El tipus de cable serà 2xPVC al tractar-se d’una 

instal·lació monofàsica. Així doncs, a partir de la taula de la il·lustració 199, entrant els 

valors de les intensitats calculades anteriorment, s’obtenen les següents seccions: 

Línia Receptor Potència de càlcul (W) Intensitat de càlcul (A) Secció (mm2) 

L0 Línia general 11.992,2 52,14 16 

L1 Il·luminació 241,2 1,05 1,5 

L2 Altaveus 1.400 6,09 1,5 

L3 Endolls 11.040  48 10 
Taula 11, Seccions del cablejat de les línies 
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A partir dels valors de seccions obtingudes, cal calcular la caiguda de tensió de les línies 

a partir de la següent fórmula: 

𝑒 =
2 · 𝑃 · 𝐿

γ · S · V
 

On: 

• 𝑒 = Caiguda de tensió (V) 

• 𝑃 = Potència de càlcul (W) 

• 𝐿 = Longitud de la línia (m) 

• γ = Conductivitat del conductor (m/Ωmm2) 

• S = Secció del conductor (mm2) 

• V = Tensió (V) 

En aquest cas, el conductor serà de coure, i la seva conductivitat és de 56 m/Ωmm2. La 

longitud de les línies es considera que serà com a màxim de 20 m en el cas de 

l’enllumenat i els altaveus i de 10 m en el cas dels endolls. En el cas de la línia general es 

considerarà de 40 m. A partir d’aquesta equació s’ha de comprovar que la secció 

escollida compleixi la caiguda de tensió màxima permesa. En cas que no ho compleixi, 

s’haurà d’augmentar la secció de la línia fins que sí ho faci. 

 

La caiguda de tensió màxima permissible és del 3%. Aquest percentatge s’obté dividint 

entre la caiguda de tensió entre la tensió total (230 V). A la següent taula es veuen els 

valors de les caigudes de tensió de les línies obtingudes a partir de l’anterior equació: 

 

Línia Receptor Caiguda de 

tensió (V) 

Caiguda de 

tensió (%) 

L0 Línia 

general 

4,6 2 

L1 Il·luminació 0,5 0,2 

L2 Altaveus 2,9 1,3 

L3 Endolls 1,7  0,7 
Taula 12, Caigudes de tensió de les línies. 
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Com es pot veure, totes les caigudes de tensió són menors al 3%, així doncs, es considera 

que les línies han estat ben dimensionades. 

Finalment, caldrà dimensionar les línies de cablejat neutre i de protecció. Els conductors 

de protecció seran, segons el REBT, de: 

 

Il·lustració 200, seccions del conductor de protecció en funció de la secció de les línies. Font: REBT 

Com que totes les línies tenen una secció de 16 mm2 o menys, la secció del conductor 

de protecció serà igual a la secció de la línia en tots els casos. 

En el cas del cablejat neutre, en instal·lacions monofàsiques, la secció d’aquest serà 

també igual a la de la línia. Així doncs, les línies de la instal·lació seran les de la taula 15: 

Línia Descripció 

L0 1 x 16 + 16 + 16     0,6/1 kV 

L1 1 x 1,5 + 1,5 + 1,5      0,6/1kV 

L2 1 x 1,5 + 1,5 + 1,5      0,6/1kV 

L3 1 x 10 + 10 + 10     0,6/1kV 

Taula 13, Descripció de les línies. 

 

D.5.3 Dimensionat de la instal·lació elèctrica d’enllaç 

Finalment, en aquest apartat es dimensionarà segons la Guia Vademècum la potència a 

contractar, la protecció diferencial i la tipologia d’ICP i IGA. Per a saber la potència 

màxima a contractar es considerarà un factor de simultaneïtat de 1 (és molt probable 

que s’utilitzin totes les línies alhora). La potència màxima a contractar serà la primera 

que sigui major a la potència de la línia general (11,2 kW).  

A continuació s’adjunta a la il·lustració 201 la Guia Vademècum a partir de la qual s’ha 

concretat tots els elements esmentats anteriorment: 
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Il·lustració 201, Taula per a dimensionar els diferents elements de la instal·lació elèctrica. Font: Guia Vademècum de 
Endesa. 

• La potència màxima a contractar serà de 11,5 kW. 

 

• La protecció diferencial serà de 63 A amb un sensibilitat de 30 mA. Es col·locarà una a 

la línia general i una a cada sublínia. 

 

• L’IGA (Interruptor General Automàtic) tindrà un poder de tall major o igual a 4,5 kA i un 

corrent assignat de 50 A. Aquest valor no pot ser superior a la intensitat que pot resistir 

el cable (66 A) i ha de ser major que el valor de la intensitat de càlcul (52,14 A). Així 

doncs, el valor de 50 A no compleix aquesta segons condició, i s’haurà d’agafar un IGA 

de 63 A.  

 

Il·lustració 202, Codicions de les intensitats de la instal·lació. Font: Apunts de l'assignatura de Construcció i 
instal·lacions industrials, D. Grabalosa. 

En el cas de les línies 1, 2 i 3, es col·locarà petits interruptors automàtics 

magnetotèrmics de 6, 10 i 50 A respectivament. 
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• L’ICP (Interruptor de Control de Potència) serà de 50 A. 

A partir d’aquests elements i les línies calculades a l’apartat anterior es pot elaborar 

l’esquema elèctric adjunt en el Document 2 Plànols, del present projecte. 
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E.1 INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es podran trobar els catàlegs amb les descripcions tècniques dels 

productes seleccionats, a partir de les quals s’ha escollit el model exacte de cadascun 

d’ells. 
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E.2 CATÀLEGS 

E.2.1 PERFILS HEA  
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E.2.2 Perfils IPE 
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E.2.3 Perfil SIGMA 
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E.2.4 Lluminàries 
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E.2.5 Altaveus 

 



Disseny d’un escenari                                            Annex E: Annex de descripcions tècniques 

266 
 

 



Disseny d’un escenari                                            Annex E: Annex de descripcions tècniques 

267 
 

 

 



Disseny d’un escenari                                            Annex E: Annex de descripcions tècniques 

268 
 

E.2.6 Cables del sistema de travat 
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E.2.7 Cobertes de xapa grecada 
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E.2.8 Panell de fusta contraxapada 
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ANNEX F: ANNEX D’ESTUDI DE 

SEGURETAT I SALUT 
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F.1 OBJECTE D’AQUEST ESTUDI 

Aquest Estudi de Seguretat i salut estableix durant l’execució d'aquesta obra, les 

previsions respecte a prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 

les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors, i la seva redacció 

s’adapta al contingut del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’Octubre i, més concretament 

a allò indicat a l’article 5 d’aquest Reial Decret. 

 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per a dur a terme 

les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals concretades en 

la redacció del preceptiu Pla de Seguretat i Salut. 

 

 

 

 

F.2 DESCRIPCIÓ DE L’ESTUDI 

F.2.1 Nombre de treballadors 

Es preveu que l’equip de l’empresa constructora contractada es composi per dos equips 

permanents d’obra d’uns 7 Treballadors: un cap d’obra, un encarregat, dos oficials de 

primera, un oficial de segona i dos peons/manobres  

Alhora, donat el caràcter de l’obra i les unitats que la composen es preveuen com a 

equips externs: 

• Topògrafs. 

• Equip moviment terres, demolicions, transport abocador. 

• Encofradors. 

• Equip de taller d’estructura metàl·lica. 

• Muntatge estructura metàl·lica (grua). 

• Equip de pavimentació. 

• Instal·ladors i empreses gestores d’aigua, de telecomunicacions i d’electricitat. 

Es preveu una mitjana de VUIT obrers treballant en l’obra al llarg de tota la construcció 

però tenint en compte que es pot arribar a tenir fins a DOTZE persones en vàries 

ocasions durant les diferents fases de l’obra. 
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F.2.2 Riscos previsibles  

En tot moment estaran tancats i senyalitzats tots els possibles accessos per tal d’evitar 

possibles accidents nocturns a persones alienes a l’obra que hi poguessin  accedir. 

 

A les entrades de l’obra s’hi col·locaran en lloc ben visible l’avís de zona d’obres, així com 

els cartells de seguretat adients (obligatorietat de casc, prohibició d’accés a persones 

alienes a l’obra, etc). 

 

Els pous, rases i, en general, les depressions a diferent nivell de certa consideració, 

estaran permanentment senyalitzades i protegides per a evitar caigudes que puguin 

comportar accidents greus. Es preveu deixar pous, arquetes i reixes executats i amb el 

bastiment instal·lat però sense la col·locació de les tapes i reixes fins després de la 

pavimentació. És per això que caldrà mantenir senyalitzats i ballats els forats en l’àmbit 

de treball de personal i maquinària. Pel que fa a reixes que poden tallar longitudinalment 

un pas de l’obra es taparan provisionalment amb xapes d’acer per habilitar-hi el pas.  

 

 

 

 

F.2.3 Prevenció de riscos professionals 

F.2.3.1 Mesures preventives 

 

Tipus de risc Prevenció 

Atropellament Independitzar la circulació de maquinària i personal 

Dotar a totes les màquines de llums de maniobra 

Les màquines gran disposaran de senyals acústiques que funcionaran 

automàticament al fer marxa enrere.  

Evitar que el personal es mogui dins del camp d’acció de les diferents 

màquines  

Limitar la velocitat de circulació per l’interior de l’obra 

Portar posat petos reflectants per a fer els operaris més visibles 

Cops contra 

objectes 

Mantenir els acopis en ordre i en les zones adequades 

Evitar objectes que sobresurtin en zones de pas 

Senyalitzar adequadament els objectes que puguin suposar un perill 

Utilitzar cascs de protecció 

Col·lisions i 

bolcaments 

Senyalització dels límits de les excavacions 

Col·locació de baranes temporals en els límits de les excavacions 

Col·locació de topalls per a la càrrega i descàrrega de camions a la 

vora de les excavacions 
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Punxades, 

talls i cops 

Protegir les mans fent servir guants 

Fer servir calçat de seguretat amb puntera i plantilla d’acer 

Retirar els claus dels encofrats al retirar-los 

Utilització de taps protectors de PVC per tapar la punta de rodons 

que sobresurtin 

Caigudes a 

diferent nivell 

Col·locar passarel·les protegides amb baranes per a salvar qualsevol 

forat 

Protegir els límits dels elements enfonsats (rases, pous...) amb 

baranes adequades 

Emprar escales en bones condicions i convenientment falcades per 

accedir a les zones de treball 

Assegurar l’estabilitat de les bastides 

Disposar de cablejats adequats per a l’ancoratge dels cinturons de 

seguretat 

Danys oculars 

i auditius 

Utilitzar les ulleres de protecció corresponents a l’hora de realitzar 

talls 

Utilitzar ulleres de protecció a l’hora de bolcar el formigó, ja que pot 

haver-hi esquitxades  

Utilitzar les màscares de soldadura a l’hora de realitzar-ne 

Utilitzar protectors auditius quan es realitzin operacions que generin 

grans sorolls 

Elèctric Mantenir la distància de seguretat amb les línies d’alta tensió 

Col·locar barreres de seguretat que garanteixin el manteniment de 

les distàncies mínimes 

Fer servir guants dielèctrics 

Calçar botes de seguretat al manipular cables de baixa tensió en 

ambient humits 

Tenir tota la maquinària elèctrica degudament connectada a terra 

Disposar d’interruptors diferencials de sensibilitat adequada 

Protegir els cables per a evitar el deteriorament de la seva protecció 

Taula 14, Prevenció de riscos professionals 

 

F.2.3.2 Elements de protecció individuals 

• Proteccions del cap: 

- Cascos: per totes les persones que participen en l'obra, inclosos visitants. 

- Ulleres anti-pols i anti-impactes 

- Màscara per a soldador. 
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- Pantalla contra projecció de partícules 

- Careta anti-pols 

- Filtres per a caretes. 

- Protectors auditius. 

 

• Proteccions del cos: 

- Granotes: es tindrà en compte les reposicions al llarg de l'obra, segons  

Conveni Col·lectiu Provincial. 

- Arnès/dispositiu anticaiguda 

- Prendes reflectants 

- Cinturó de seguretat de caigudes 

- Cinturó anti-vibratori per a maquinistes. 

- Roba impermeable a l'aigua de pluja. 

- Vestit ignífug 

- Petos reflectants 

 

• Proteccions de les extremitats: 

- Botes de seguretat. 

- Botes d'aigua. 

- Guants de goma per a obrers que participin en tasques de formigonat. 

- Guants de cuiro per a manipulació de materials i objectes. 

 

F.2.3.3 Proteccions col·lectives 

• Per a vehicles: 

- Barreres de limitació i protecció 

- Cons tràfic 

- Barrera desviament tràfic 

- Senyals tràfic 

- Llanternes amb piles recarregables 

 

• Per a individus: 

- Senyals de seguretat 

- Tapes per petits forats i arquetes 

- Baranes i passarel·les sobre rases 

- Cintes de balissament 

- Xarxa horitzontal de coberta 

- Cable línia de vida 
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• Altres: 

- Extintors 

- Preses de terra 

- Interruptors diferencials en quadres 

 

 

F.2.3.4 Formació 

Tot el personal ha de rebre, a l'ingressar en l'obra, una exposició dels mètodes de treball 

i els riscos que aquests pogueren comportar, juntament amb les mesures de seguretat 

que haurà d'emprar. 

 

 

F.2.3.5 Medicina preventiva i primers auxilis 

Es preveu la instal·lació d'una farmaciola contenint al material necessari per a primers 

auxilis. 

 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis 

propis, Mútues patronals, Mutualitats laborals, Ambulatoris, etc.) on ha de traslladar-se 

als accidentats pel seu ràpid i efectiu tractament. 

 

Es molt convenient disposar en l'obra i en lloc ben visible d'una llista amb els telèfons i 

direccions dels Centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un 

ràpid transport dels possibles accidentats als Centres d'assistència. 

 

Tot el personal que comença a treballar en l'obra, haurà de passar un reconeixement 

mèdic previ. 
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F.3 TRÀMITS PREVIS AL COMENÇAMENT DE LES OBRES 

D’acord amb l’art. 7 del R.D. 1627/97, no es podran començar les obres sense haver-se 

redactat i aprovat prèviament el Pla de Seguretat i Salut en el treball, que desenvoluparà 

el contingut del present Estudi, adaptat al sistema de treball del Contractista 

adjudicatari de les obres. 

 

També caldrà efectuar l’avís als Serveis Territorials de Treball, segons obliga l’art. 8 de 

l’esmentat Reial Decret. 

 


