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I.1 INTRODUCCIÓ 

En aquest apartat es comprovarà si els elements estructurals de l’edifici compleixen amb els 

requisits de seguretat exigits en el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), es a dir, es comprovarà 

l’estructura en Estats Límits. L’Estat Límit es defineix com aquell

superades, l’estructura no compleix alguna de les funcions per la 

comprovarà l’estructura  tant en Estats Límits Últims

I.2 ACCIONS SOBRE L’ESTR

En l’estructura hi ha dos tipus d’accions, les permanents i les variables. 

S’entén com acció permanent aquella que actua permanentment en l’estructura sempre amb un 

valor constant. En el cas que ens ocupa

dels sostres i cobertes, dels tancaments i dels envans separadors. 

Les accions variables són sobrecàrregues que actuen de forma variable en el temps. En el 

que ens ocupa, es tindran en compte les sobrecàrregues d’ús i per a la coberta també la de n

I.2.1 ACCIONS PERMANENTS

El pes propi dels sostres i cobertes

valors proposats pel CTE en el Document Bàsic SE

Edificació) en la taula C.1 de l’annex C. (Pr

també del Catàleg de Materials del CTE. 
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En aquest apartat es comprovarà si els elements estructurals de l’edifici compleixen amb els 

requisits de seguretat exigits en el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), es a dir, es comprovarà 

l’estructura en Estats Límits. L’Estat Límit es defineix com aquelles situacions per a les que, de ser 

superades, l’estructura no compleix alguna de les funcions per la qual ha estat projectada. Es 

comprovarà l’estructura  tant en Estats Límits Últims (ELU) com en Estats Límits de Servei

ACCIONS SOBRE L’ESTR UCTURA 

En l’estructura hi ha dos tipus d’accions, les permanents i les variables.  

S’entén com acció permanent aquella que actua permanentment en l’estructura sempre amb un 

cas que ens ocupa, es consideraran com accions permanents el pes pro

dels tancaments i dels envans separadors.  

Les accions variables són sobrecàrregues que actuen de forma variable en el temps. En el 

, es tindran en compte les sobrecàrregues d’ús i per a la coberta també la de n

ACCIONS PERMANENTS 

i cobertes, dels tancaments i dels envans s’ha determinat a partir dels 

valors proposats pel CTE en el Document Bàsic SE-AE (Seguretat Estructural: Accions en la 

Edificació) en la taula C.1 de l’annex C. (Prontuari de pesos i coeficients de fregament), així com 

també del Catàleg de Materials del CTE.  
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En aquest apartat es comprovarà si els elements estructurals de l’edifici compleixen amb els 

requisits de seguretat exigits en el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), es a dir, es comprovarà 

es situacions per a les que, de ser 

ha estat projectada. Es 

com en Estats Límits de Servei (ELS). 

S’entén com acció permanent aquella que actua permanentment en l’estructura sempre amb un 

, es consideraran com accions permanents el pes propi 

Les accions variables són sobrecàrregues que actuen de forma variable en el temps. En el cas 

, es tindran en compte les sobrecàrregues d’ús i per a la coberta també la de neu. 

, dels tancaments i dels envans s’ha determinat a partir dels 

AE (Seguretat Estructural: Accions en la 

ontuari de pesos i coeficients de fregament), així com 
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Taula I.2.1. Propietats dels materials de construcció. Extret del Catàleg d’elements constructius 
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. Propietats dels materials de construcció. Extret del Catàleg d’elements constructius del CTE. 
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Taula I.2.2. Pes específic aparent de materials de construcció. Extret de la taula C.1 del DB

Taula I.2.3. Pes per unitat de superfície d’elements de cobertura. Extret de la taula C.2 del DB
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. Pes específic aparent de materials de construcció. Extret de la taula C.1 del DB

superfície d’elements de cobertura. Extret de la taula C.2 del DB
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. Pes específic aparent de materials de construcció. Extret de la taula C.1 del DB-SE-AE del CTE.  

 
superfície d’elements de cobertura. Extret de la taula C.2 del DB-SE-AE del CTE.  
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Taula I.2.4. Pes per unitat de superfície d’elements de pavimentació. Extret de la taula C.3 del DB

Taula I.2.5. Pes per unitat de superfície d’envans. Extret de la taula C.4 del DB

Taula I.2.6. Sostres unidireccionals. Extret del Catàleg d’e

Es considerarà que la càrrega que generen els envans interiors és de 
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. Pes per unitat de superfície d’elements de pavimentació. Extret de la taula C.3 del DB

. Pes per unitat de superfície d’envans. Extret de la taula C.4 del DB-SE-AE del CTE. 

s unidireccionals. Extret del Catàleg d’elements constructius del CTE.

Es considerarà que la càrrega que generen els envans interiors és de 1,0 kN/m 2. 
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. Pes per unitat de superfície d’elements de pavimentació. Extret de la taula C.3 del DB-SE-AE del CTE.  

 
AE del CTE.  

 
lements constructius del CTE. 
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I.2.2 ACCIONS VARIABLES  

I.2.2.1 SOBRECÀRREGA D’ÚS

Segons la taula 3.1 del DB-SE

A1) és de 2 kN/m 2, i per a trasters (Subcategoria A2) és de 

Taula I.2.7. Valors característics de les sobrecàrregues d’ús. Extret de la Taula 3.1 del DB

En les zones d’accés i d’evacuació, és a dir, en les escales i replans, el valor de la sobrecàrrega 

s’incrementarà en 1 kN/m 2. 

En els balcons s’afegirà una s

Pel que fa als sostres de coberta, 

transitables (Categoria F) com a les cobertes inclinades no transitable amb un pendent inferior a 

20º (Subcategoria G2).  
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SOBRECÀRREGA D’ÚS 

SE-AE del CTE la sobrecàrrega d’ús per a Vivendes (Subcadegoria 

, i per a trasters (Subcategoria A2) és de 3 kN/m 2 

. Valors característics de les sobrecàrregues d’ús. Extret de la Taula 3.1 del DB

En les zones d’accés i d’evacuació, és a dir, en les escales i replans, el valor de la sobrecàrrega 

En els balcons s’afegirà una sobrecàrrega lineal a les seves bores de 2 kN/ml. 

s de coberta, se li donarà una sobrecàrrega d’1 kN/m

(Categoria F) com a les cobertes inclinades no transitable amb un pendent inferior a 
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la sobrecàrrega d’ús per a Vivendes (Subcadegoria 

 
. Valors característics de les sobrecàrregues d’ús. Extret de la Taula 3.1 del DB-SE-AE.  

En les zones d’accés i d’evacuació, és a dir, en les escales i replans, el valor de la sobrecàrrega 

2 kN/ml.  

1 kN/m 2 tant a les cobertes 

(Categoria F) com a les cobertes inclinades no transitable amb un pendent inferior a 
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I.2.2.2 SOBRECÀRREGA DE NEU

La sobrecàrrega de neu s’extreu de

determina la sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal a partir de l’altitud de l’emplaçament i la 

zona climàtica on es trobi. L’edifici objecte d’estudi es troba en la zona climàtica 2 a una altitud de 

397 m per sobre del nivell del mar. 

Imatge I.2.1. Zones climàtiques d’hivern. Extret de la Figura E.2 del DB

Taula I.2.8. Sobrecàrrega de neu en un terreny horitzontal (kN/m

Per tant, segons la taula anterior la sobrecàrrega de neu que li pertoca és de 
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SOBRECÀRREGA DE NEU 

La sobrecàrrega de neu s’extreu de l’annex D (Dades climàtiques) del  DB-SE-

determina la sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal a partir de l’altitud de l’emplaçament i la 

zona climàtica on es trobi. L’edifici objecte d’estudi es troba en la zona climàtica 2 a una altitud de 

397 m per sobre del nivell del mar.  

Zones climàtiques d’hivern. Extret de la Figura E.2 del DB-SE-AE.

. Sobrecàrrega de neu en un terreny horitzontal (kN/m2). Extret de la Taula E.2 del DB

Per tant, segons la taula anterior la sobrecàrrega de neu que li pertoca és de 0,6 kN/m
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-AE, en el qual es 

determina la sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal a partir de l’altitud de l’emplaçament i la 

zona climàtica on es trobi. L’edifici objecte d’estudi es troba en la zona climàtica 2 a una altitud de 

 
AE. 

 

de la Taula E.2 del DB-SE-AE. 

0,6 kN/m 2. 
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I.3 CÀLCUL PES PROPI DE 

Els materials que composen els elements constructius de la casa

Materials i Sistemes constructius

Encadellat 
Rajola ceràmica 
Guix, alta duresa
Morter de ciment
Formigó 
Canyís 
Fàbrica de totxana (Fàbrica de ladrillo 
ceràmico hueco)

Mamposteria amb morter
Fusta asserrada C
Tova 
Llistons de fusta 

Teula corba corrent (2kg per peça)

Rajola ceràmica + morter (0,03 mm)

Envà de totxana sense revestir (90 mm)

Sostre unidireccional amb entrebigat de 
ceràmica i cantell 250 mm

Per al càlcul del pes propi dels 

1. Calcular el pes, en kg/m

replè de guix, etc.) 

2.  Calcular el pes d’una biga, en kg/ml, a partir de la densitat 

3.  Per a cada sala que contingui el tipus de 

calculat anteriorment per la longitud mitja de les bigues i pel nombre de bigues que hi

en la sala, obtenint aix

4. Posteriorment, es divideix el valor anterior per la

de les bigues en aquell sostre. 

5. Per determinar el pes total del 

ha per sobre de les bigues calculat en el punt 1. 

6. Per últim s’agafa com a valor vàlid

que disposen el mateix 

Com a excepció, per al càlcul del pes propi d’un 

prefabricat i revoltó ceràmic, el que es 

constructius del CTE i sumar el pes 
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DE SOSTRES I COBERTES EXISTENTS 

ials que composen els elements constructius de la casa són els següents:

Materials i Sistemes constructius Densitat 
(kg/m3) 

Pes/unidad 
sup 

(KN/m2) 
(Kg/m2)

650 
 2000 

Guix, alta duresa 1200 
Morter de ciment 2000 

2500 
200 

Fàbrica de totxana (Fàbrica de ladrillo 
hueco) 1200 

amb morter de sorrenca 2400 
asserrada C-18 350 

1600 
 0,05 5

Teula corba corrent (2kg per peça) 0,5 50

Rajola ceràmica + morter (0,03 mm) 0,5 50

Envà de totxana sense revestir (90 mm) 1 100

unidireccional amb entrebigat de 
ceràmica i cantell 250 mm 1220 3,05 305

Taula I.3.1. Pes dels materials. 

Per al càlcul del pes propi dels sostres i cobertes, el que es fa és el següent: 

el pes, en kg/m2, de totes les capes que hi hagi per sobre de la biga. (Rajola, 

Calcular el pes d’una biga, en kg/ml, a partir de la densitat del material de l’element. 

a sala que contingui el tipus de sostre estudiat, es multiplica el pes d’una biga 

calculat anteriorment per la longitud mitja de les bigues i pel nombre de bigues que hi

en la sala, obtenint així el pes de les bigues en el sostre estudiat.  

Posteriorment, es divideix el valor anterior per la superfícies de la sala, obtenint els kg/m

de les bigues en aquell sostre.  

el pes total del sostre es suma al valor anterior el pes dels elements que hi 

ha per sobre de les bigues calculat en el punt 1.  

Per últim s’agafa com a valor vàlid el més alt de tots els obtinguts de les diferents sales 

que disposen el mateix tipus de sostre.  

per al càlcul del pes propi d’un sostre existent fet a base de biguetes de formigó 

prefabricat i revoltó ceràmic, el que es fa és treure el seu pes propi a partir del Catàleg d’elements 

constructius del CTE i sumar el pes de les rajoles i el morter.  
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són els següents: 

(Kg/m2) 

5 

50 

50 

100 

305 

, de totes les capes que hi hagi per sobre de la biga. (Rajola, 

del material de l’element.  

estudiat, es multiplica el pes d’una biga 

calculat anteriorment per la longitud mitja de les bigues i pel nombre de bigues que hi ha 

superfícies de la sala, obtenint els kg/m2 

es suma al valor anterior el pes dels elements que hi 

el més alt de tots els obtinguts de les diferents sales 

existent fet a base de biguetes de formigó 

u pes propi a partir del Catàleg d’elements 
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I.3.1 SOSTRE TIPUS A 

 

    densitat 
(kg/m3)

Rajola ceràmica + morter (0,03 
mm) 0 
Replè de guix de alta duresa 1200

    
densitat 
(kg/m3)

Bigues rectangulars de 15x20 
cm 350

 
Superfície 

(m2) Nº bigues

Entrada 22,43 9 
Garatge A 47,66 24
Menjador A 23,31 9 
Habitació A 21,50 10
Rebost A + 
Habitació B 19,13 9 
Rebost B+ Bany+ 
Passadís A 23,76 8 
Sala C 23,31 9 
Habitació C 22,43 11
Habitació D 18,07 10
Habitació E + 
PassadÍs B 23,51 9 

Com a pes propi del sostre A s'agafarà el màxim dels valors obtinguts anteriorment, per tant,
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Imatge I.3.1. Sostre Tipus A 

densitat 
(kg/m3) gruix (m) pes(kg/m2)   

 0 50 
1200 0,04 48 

secció (m2) 

densitat 
(kg/m3) b h pes/ biga (kg/m) 

350 0,15 0,2 10,5 

Nº bigues Longitud 
biga (m) 

pes/ biga 
(kg/m) 

pes (kg 
bigues/sostre) 

Pes bigues/ 
m2 (kg/m2)

 3,85 10,50 363,83 16,22
24 3,44 10,50 866,88 18,19

 3,00 10,50 283,50 12,16
10 3,00 10,50 315,00 14,65

 4,00 10,50 378,00 19,76

 4,00 10,50 336,00 14,14
 4,00 10,50 378,00 16,22

11 3,00 10,50 346,50 15,45
10 3,30 10,50 346,50 19,18

 4,30 10,50 406,35 17,28

A s'agafarà el màxim dels valors obtinguts anteriorment, per tant, 

 Pes FA= 
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Pes bigues/ 
m2 (kg/m2) 

TOTAL 
(kg/m2) 

16,22 114,22 
18,19 116,19 
12,16 110,16 
14,65 112,65 

19,76 117,76 

14,14 112,14 
16,22 114,22 
15,45 113,45 
19,18 117,18 

17,28 115,28 

117,76 kg/m2 
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I.3.2 SOSTRE TIPUS B 

  
  

Rajola ceràmica + morter (0,03 
mm) 
Replè de guix de alta duresa 

  
  

Bigues circulars de n 20 cm 

 
Superfície sala 

(m2) 

Habitació 
escala B,1 17,05 
Magatzem C 23,03 
Garatge B,1 32,88 
Garatge B,2 45,18 
Celler 25,45 

Com a pes propi del sostre B s'agafarà el màxim dels valors obtinguts anteriorment, per tant, 
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Imatge I.3.2. Sostre Tipus B 

densitat 
(kg/m3) 

gruix (m) pes(kg/m2) 
 

0 0 50 
1200 0,04 48 

densitat 
(kg/m3) secció (m2) pes/ biga 

(kg/m)  

350 0,03 11,00 

Nº bigues 
longitud 
biga (m) 

pes/ biga 
(kg/m) 

pes (kg 
bigues/sostre) 

7 3,85 11,00 296,33 
9 3,44 11,00 340,42 
9 3,00 11,00 296,88 
15 3,00 11,00 494,80 
9 4,00 11,00 395,84 

B s'agafarà el màxim dels valors obtinguts anteriorment, per tant,  

Pes FB= 
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Pes 
bigues/ m2 

(kg/m2) 

TOTAL 
(kg/m2) 

17,38 115,38 
14,78 112,78 
9,03 107,03 

10,95 108,95 
15,55 113,55 

 

115,38 kg/m2 
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I.3.3 SOSTRE TIPUS C 

 

  
  

Rajola ceràmica + morter (0,03 mm) 
Replè de guix de alta duresa 

  
  

Bigues circulars de n 15 cm 

 
Superfície 
sala (m2)

Habitació escala A 7,34 
Porxo 14,57 
Magatzem B 6,05 
Menjador B 17,74 
Cuina Antiga 4,13 
Sala B 57,57 
Despatx 9,53 
Vestidor 6,15 

Com a pes propi del sostre C s'agafarà el màxim dels valors obtinguts anteriorment, per tant, 
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Imatge I.3.3. Sostre Tipus C 

densitat 
(kg/m3) gruix (m) pes(kg/m2)   

0 0 50 
 1200 0,04 48 

densitat 
(kg/m3) 

secció 
(m2) 

pes/ biga 
(kg/m)  

350 0,02 6,19 

Superfície 
sala (m2) 

Nº bigues longitud 
biga (m) 

pes/ biga 
(kg/m) 

pes (kg 
bigues/sostre) 

Pes bigues/ 
m2 (kg/m2)

8 1,76 6,19 87,08 
14 2,35 6,19 203,49 
7 1,62 6,19 70,14 
7 4,12 6,19 178,38 
5 1,60 6,19 49,48 

19 5,00 6,19 587,58 
5 3,00 6,19 92,78 
4 3,00 6,19 74,22 

C s'agafarà el màxim dels valors obtinguts anteriorment, per tant,  

Pes FC= 
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Pes bigues/ 
m2 (kg/m2) 

TOTAL 
(kg/m2) 

11,86 109,86 
13,97 111,97 
11,59 109,59 
10,06 108,06 
11,98 109,98 
10,21 108,21 
9,74 107,74 
12,07 110,07 

111,97 kg/m2 
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I.3.4 SOSTRE TIPUS D 

    

Rajola ceràmica + morter (0,03 
mm) 
Replé de guix de alta duresa 

  

Bigues circulars de n 10 cm 

 
Superfície sala 

(m2) Nº bigues

Habitació 
escala B.2 7,14 

Com a pes propi del sostre D s'agafarà 
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Imatge I.3.4. Sostre Tipus D 

 

densitat 
(kg/m3) gruix (m) pes(kg/m2)  

50 
1200 0,04 48 

densitat 
(kg/m3) secció (m2) 

pes/ biga 
(kg/m)  

350 0,01 2,75 

Nº bigues longitud biga 
(m) 

pes/ biga 
(kg/m) 

pes (kg 
bigues/sostre) 

11 1,72 2,75 52,01 

D s'agafarà l’únic valor obtingut, per tant,  

Pes FD= 
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Pes 
bigues/ m2 

(kg/m2) 

TOTAL 
(kg/m2) 

7,28 105,28 

105,28 kg/m2 
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I.3.5 SOSTRE TIPUS E 

  

Sostre unidireccional amb entrebigat ceràmic i cantell 250 mm

  
densitat (kg/m3)

Rajola ceràmica + morter (0,03 mm) 
Total 

 

I.3.6 COBERTA TIPUS A  

 

  

Maó buit gran format (encadellat) 
Rajola ceràmica + morter (0,03 mm) 

  

Bigues de formigó prefabricat boble T 

 
Superfície 
sala (m2)

Terrassa 14,07 

Com a pes propi de la coberta A s'agafarà l’únic valor obtingut, per tant,
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Imatge I.3.5. Sostre Tipus E 

    pes(kg/m2)  
unidireccional amb entrebigat ceràmic i cantell 250 mm 305,00 

 
densitat (kg/m3) gruix (m) pes(kg/m2) 

    50 
Total sostre tipus E (kg/m2) 355,00 kg/m2  

Imatge I.3.6. Coberta Tipus A 

densitat 
(kg/m3) gruix (m) pes(kg/m2) 

650 0,04 26 
50 

densitat 
(kg/m3) secció (m2) pes/ biga 

(kg/m) 

2500 0,01 31,50 

Superfície 
sala (m2) 

Nº bigues longitud 
biga (m) 

pes/ biga 
(kg/m) 

pes (kg 
bigues/sostre) 

8,00 3,00 31,50 756,00 

propi de la coberta A s'agafarà l’únic valor obtingut, per tant, 

 Pes CA= 
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Pes bigues/ 
m2 (kg/m2) 

TOTAL 
(kg/m2) 

53,73 129,73 

129,73 kg/m2 
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I.3.7 COBERTA TIPUS B  

  

Maó buit gran format (encadellat) 
Morter de ciment 
Teula ceràmica àrab 

  

Bigues de formigó prefabricat boble T

 
Superfície 
sala (m2)

Galeria 25,66
Golfa A,1 24,48
Golfa A,2 15,91

Com a pes propi de la coberta B s'agafarà el màxim dels valors obtinguts anteriorment, per tant,
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Imatge I.3.7. Coberta Tipus B 

 

densitat 
(kg/m3) gruix (m) pes(kg/m2) 

650 0,04 26 
2000 0,01 20 

50 

densitat 
(kg/m3) secció (m2) 

pes/ biga 
(kg/m) 

Bigues de formigó prefabricat boble T 2500 0,01 31,50 

Superfície 
sala (m2) Nº bigues 

longitud 
biga (m) 

pes/ biga 
(kg/m) 

pes (kg 
bigues/sostre)

25,66 13,00 2,61 31,50 1068,80 
24,48 10 4,24 31,50 1335,60 
15,91 10 3,22 31,50 1014,30 

s'agafarà el màxim dels valors obtinguts anteriorment, per tant,

 Pes CB=
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bigues/sostre) 
Pes bigues/ 
m2 (kg/m2) 

TOTAL 
(kg/m2) 

 41,65 137,65 
 54,56 150,56 
 63,75 159,75 

s'agafarà el màxim dels valors obtinguts anteriorment, per tant, 

Pes CB= 159,75 kg/m2 
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I.3.8 COBERTA TIPUS C 

 

Cabiró de fusta de 5x5 cm 
Canyís 
Teula ceràmica àrab 

  

Bigues de fusta de 18x18 cm 

  Superfície 
sala (m2)

Golfes D + E 26,73 

Com a pes propi de la coberta C s'agafarà l’únic valor obtingut, per tant, 

I.3.9 COBERTA TIPUS D 

  

Cabiró de fusta de 5x5 cm 
Canyís 
Guix 
Teula ceràmica àrab 

  

Bigues de fusta de 18x18 cm 

 
Superfície 
sala (m2)

Golfes B + C 35,47 

Com a pes propi de la coberta D s'agafarà l’únic valor obtingut, per tant,
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Imatge I.3.8. Coberta Tipus C 

densitat 
(kg/m3) 

gruix (m) pes(kg/m2) 

350 0,00 0,88 
200 0,01 2 

50 

densitat 
(kg/m3) secció (m2) pes/ biga 

(kg/m) 

350 0,03 11,34 

Superfície 
sala (m2) 

Nº bigues longitud 
biga (m) 

pes/ biga 
(kg/m) 

pes (kg 
bigues/sostre) 

4,00 4,50 11,34 204,12 

Com a pes propi de la coberta C s'agafarà l’únic valor obtingut, per tant,   

Pes CC= 

 
Imatge I.3.9. Coberta Tipus D 

densitat 
(kg/m3) gruix (m) pes(kg/m2) 

350 0,00 0,88 
200 0,01 2,00 
1200 0,01 12,00 

50,00 

densitat 
(kg/m3) secció (m2) pes/ biga 

(kg/m) 

350 0,03 11,34 

Superfície 
sala (m2) Nº bigues 

longitud 
biga (m) 

pes/ biga 
(kg/m) 

pes (kg 
bigues/sostre) 

7,00 3,25 11,34 257,99 

Com a pes propi de la coberta D s'agafarà l’únic valor obtingut, per tant,  

Pes CD= 
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Pes bigues/ 
m2 (kg/m2) 

TOTAL 
(kg/m2) 

7,64 60,51 

60,51 kg/m2 

Pes bigues/ 
m2 (kg/m2) 

TOTAL 
(kg/m2) 

7,27 72,15 

72,15 kg/m2 
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I.3.10 COBERTA TIPUS E 

  

Canyís 
Guix 
Teula ceràmica àrab 

  

Bigues de fusta de  n20 cm 

 
Superfície 
sala (m2)

Sala A 22,73
Sala B 57,57

Com a pes propi de la coberta E s'agafarà el màxim dels valors obtinguts anteriorment, per tant, 

I.3.11 COBERTA TIPUS F  

  

Cabiró de fusta de n10 cm 

Canyís 
Guix 
Teula ceràmica àrab 

  

Bigues de fusta de 20X20 cm 

 
Superfície 
sala (m2)

Traster 21,77

Com a pes propi de la coberta F s'agafarà l’únic valor obtingut, per 
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Imatge I.3.10. Coberta Tipus E 

densitat 
(kg/m3) 

gruix (m) pes(kg/m2) 

200 0,01 2,00 
1200 0,01 12,00 

50,00 

densitat 
(kg/m3) secció (m2) 

pes/ biga 
(kg/m) 

350 0,03 11,00 

Superfície 
sala (m2) Nº bigues longitud 

biga (m) 
pes/ biga 

(kg/m) 
pes (kg 

bigues/sostre)

22,73 10,00 4,50 11,00 494,80 
57,57 19,00 4,90 11,00 1023,69 

s'agafarà el màxim dels valors obtinguts anteriorment, per tant, 

Pes CE=

 

Imatge I.3.11. Coberta Tipus F 

densitat 
(kg/m3) 

gruix (m) pes(kg/m2) 

350 0,01 2,75 
200 0,01 2,00 
1200 0,01 12,00 

50,00 

densitat 
(kg/m3) secció (m2) pes/ biga 

(kg/m) 

350 0,04 14,00 

Superfície 
sala (m2) 

Nº bigues longitud 
biga (m) 

pes/ biga 
(kg/m) 

pes (kg 
bigues/sostre)

21,77 2,00 4,40 14,00 123,20 

Com a pes propi de la coberta F s'agafarà l’únic valor obtingut, per tant, 

Pes CF= 
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bigues/sostre) 
Pes bigues/ 
m2 (kg/m2) 

TOTAL 
(kg/m2) 

 21,77 85,77 
 17,78 81,78 

s'agafarà el màxim dels valors obtinguts anteriorment, per tant,  

Pes CE= 85,77 kg/m2 

 

bigues/sostre) 
Pes bigues/ 
m2 (kg/m2) 

TOTAL 
(kg/m2) 

 5,66 72,41 

 72,41 kg/m2 
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I.4 ESTRUCTURA HORITZONT

I.4.1 CÀLCUL EN ESTAT LÍMI T ÚLTIM

Els Estats Límits Últims són aquells que produeixen una posta fora de servei de l’estructura, ja 

sigui per col·lapse o ruptura de la mateixa o d’una part d’ella. En aquest treball es comprovarà 

únicament la resistència a flexió dels elements horitzontals.  

Es considera que l’element analitzat

 

Sent: 

 Ed valor de càlcul de l’efecte de les accions. 

 Rd valor de càlcul de la resistència de l’element analitzat. 

I.4.1.1 COMBINACIÓ DE LES AC

Els ELU es comprovaran amb combinació d’accions en situació permanent o transitòria segons la 

següent expressió: 

 
G,

1j

γ∑
≥

Sent: 

G jk,jG,γ  accions permanents en valor de 

Qk,1Q,1γ  accions variables en valor de càlcul

Q ik,i0,iQ,ψγ  accions variables en valor de combinació

I.4.1.2 VALOR DE CÀLCUL DE L

El valor de càlcul de les accions s’obté a partir del valor representatiu multi

parcial de seguretat, segons la formula següent:

 

Sent: 

Fd valor representatiu de l’acció F. 

γf coeficient parcial de seguretat de l’acció considerada. 
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ESTRUCTURA HORITZONTAL DE FUSTA  

T ÚLTIM 

són aquells que produeixen una posta fora de servei de l’estructura, ja 

sigui per col·lapse o ruptura de la mateixa o d’una part d’ella. En aquest treball es comprovarà 

únicament la resistència a flexió dels elements horitzontals.   

ment analitzat té suficient resistència si: 

Ed ≤ Rd 

valor de càlcul de l’efecte de les accions.  

valor de càlcul de la resistència de l’element analitzat.  

COMBINACIÓ DE LES ACCIONS 

combinació d’accions en situació permanent o transitòria segons la 

Q+Q+PG ik,i0,iQ,
1i>

k,1Q,1kPjk,jG, ψγγγ ∑+  

accions permanents en valor de càlcul. 

accions variables en valor de càlcul. 

accions variables en valor de combinació. 

VALOR DE CÀLCUL DE L’EFECTE DE LES ACCIONS 

El valor de càlcul de les accions s’obté a partir del valor representatiu multiplicat per un coeficient 

parcial de seguretat, segons la formula següent: 

Fd=γf·Yi·Fk 

valor representatiu de l’acció F.  

coeficient parcial de seguretat de l’acció considerada.  
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són aquells que produeixen una posta fora de servei de l’estructura, ja 

sigui per col·lapse o ruptura de la mateixa o d’una part d’ella. En aquest treball es comprovarà 

 (I.4.1) 

combinació d’accions en situació permanent o transitòria segons la 

(I.4.2) 

 

plicat per un coeficient 

(I.4.3) 
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Com a coeficients parcials de seguretat de les accions per a 

valors següents: 

Taula I.4.1. Coeficients parcials de seguretat per a les accions. Extret de la taula 4.1 

Anant per la banda de la seguretat 

parcials de seguretat: 

Per a càrregues permanents (

Per a càrregues variables (
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Com a coeficients parcials de seguretat de les accions per a la comprovació en ELU s’agafen

. Coeficients parcials de seguretat per a les accions. Extret de la taula 4.1 

Anant per la banda de la seguretat es suposa l’efecte desfavorable i s’obté

Per a càrregues permanents (γ G ) � 1,35 

Per a càrregues variables (γQ) � 1,50 
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la comprovació en ELU s’agafen els 

 
. Coeficients parcials de seguretat per a les accions. Extret de la taula 4.1 del DB-SE.  

s’obté com a coeficients 
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Com a coeficients de simultaneïtat s’agafen

Taula I.4.2. Coeficients de simultaneïtat (

I.4.1.3 PROPIETATS DELS MATE

Segons els criteris de les normes de classificació visual de la fusta es

coníferes i tenen una classificació de C

nusos, atacs de fongs o insectes

resistència característica a flexió (f

En la taula següent es poden veure els valors de les propietats de resistència, rigidesa i densitat 

associades a cada classe resistent per a les coníferes. 
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ents de simultaneïtat s’agafen els següents: 

. Coeficients de simultaneïtat (ψ ). Extret de la taula 4.2 del DB-AE. 

PROPIETATS DELS MATERIALS 

les normes de classificació visual de la fusta es suposarà que les bigues 

coníferes i tenen una classificació de C-18, ja que en general no presenten defectes de clivelles, 

nusos, atacs de fongs o insectes xilofags importants, amb la qual cosa sabem qu

resistència característica a flexió (fm,k) és de 18 N/mm2. 

En la taula següent es poden veure els valors de les propietats de resistència, rigidesa i densitat 

associades a cada classe resistent per a les coníferes.  
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AE.  

uposarà que les bigues són 

defectes de clivelles, 

amb la qual cosa sabem que la seva 

En la taula següent es poden veure els valors de les propietats de resistència, rigidesa i densitat 
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Taula I.4.3. Propietats de la fusta asserrada. Extret de la taula E.1 del BD

Per a la correcció de la resistència en fustes massisses es multiplica la resistència característica 

(fm,k) per un factor d’alçada (k

 

Sent: 

 h cantell en flexió o major dimensió de la secció en tracció (mm). 

I.4.1.4 FACTORS QUE AFECTEN 

Per a les accions que sol·liciten

segons la següent taula: 

Taula I.4.4. Classes de duració de les accions. 

Es considera que la fusta estru

ambient interior i el contingut d’humitat de la fusta correspon a una temperatura de 20 ± 2ºC i una 

humitat relativa de l’aire que sol supera el 65 % poques setmanes a l’any. En aquesta classe 

d‘exposició la humitat d’equilibri higroscòpic de les coníferes no excedeix del 12%. 
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. Propietats de la fusta asserrada. Extret de la taula E.1 del BD-SE

Per a la correcció de la resistència en fustes massisses es multiplica la resistència característica 

h) el qual es calcula de la forma següent: 

Kh=(150/h)0,2
≤ 1,3 

cantell en flexió o major dimensió de la secció en tracció (mm). 

FACTORS QUE AFECTEN AL COMPORTAMENT DE LA FUSTA 

Per a les accions que sol·liciten els elements estructurals s’ha d’assignar una classe de duració 

. Classes de duració de les accions. Extret de la taula 2.2 del DB-SE

Es considera que la fusta estructural té una classe de servei 1, ja que està exposada en un 

ambient interior i el contingut d’humitat de la fusta correspon a una temperatura de 20 ± 2ºC i una 

humitat relativa de l’aire que sol supera el 65 % poques setmanes a l’any. En aquesta classe 

exposició la humitat d’equilibri higroscòpic de les coníferes no excedeix del 12%. 
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SE-M 

Per a la correcció de la resistència en fustes massisses es multiplica la resistència característica 

(I.4.4) 

cantell en flexió o major dimensió de la secció en tracció (mm).  

d’assignar una classe de duració 

 
SE-M-5. 

una classe de servei 1, ja que està exposada en un 

ambient interior i el contingut d’humitat de la fusta correspon a una temperatura de 20 ± 2ºC i una 

humitat relativa de l’aire que sol supera el 65 % poques setmanes a l’any. En aquesta classe 

exposició la humitat d’equilibri higroscòpic de les coníferes no excedeix del 12%.  
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I.4.1.5 VALOR DE CÀLCUL DE L

El valor de càlcul (Rd) de la resistència a flexió es calcula de la següent manera:

 

Sent: 

Rd  valor característic de la resistència a flexió.

γM  coeficient parcial de seguretat. 

Kmod factor de modificació.

S’agafarà com a coeficient parcial de seguretat el definit en la taula 2.3 del DB

Taula I.4.5. Coeficients parcials de seguretat 
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VALOR DE CÀLCUL DE LA RESISTÈNCIA DE L’ELEMENT  

) de la resistència a flexió es calcula de la següent manera: 

�� � ���� � � �	
� 

valor característic de la resistència a flexió. 

coeficient parcial de seguretat.  

factor de modificació. 

S’agafarà com a coeficient parcial de seguretat el definit en la taula 2.3 del DB-SE

. Coeficients parcials de seguretat γM. Extret de la taula 2.3 del DB-SE-M
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(I.4.5) 

SE-M-5 del CTE.   

 
M-5.  
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El factor de modificació Kmod s’extreu de la taula 2.4 del DB

la fusta massissa.  

Taula I.4.6. Valors del factor kmod. Extret de la taula 2.4 del DB

De manera que el factor de modificació de la fusta massissa per una classe de servei 1 és:

- Per una duració curta (neu>1000m) 

- Per una duració mitja (sobrecàrrega d’ús) 

- Per una duració permanent (Permane
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s’extreu de la taula 2.4 del DB-SE-M del CTE. Com a material s’agafa 

. Valors del factor kmod. Extret de la taula 2.4 del DB-SE-M-5. 

de modificació de la fusta massissa per una classe de servei 1 és:

Per una duració curta (neu>1000m) � 0,9 

Per una duració mitja (sobrecàrrega d’ús) � 0,8 

Per una duració permanent (Permanents) � 0,6 
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M del CTE. Com a material s’agafa 

 
5.  

de modificació de la fusta massissa per una classe de servei 1 és: 
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I.4.1.6 CÀLCUL DE LA RESISTÈ

Un cop calculats els apartats anteriors, e

partir de la següent expressió: 

 

Sent: 

 Mmax  moment màxim.

 W  mòdul resistent. 

Degut a que les seccions de les bigues varien

Per a seccions circulars: 

 

Sent: 

 d  diàmetre de l’element

Per a seccions rectangulars: 

 

Sent: 

 b base de l’element

 h alçada de l’element
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CÀLCUL DE LA RESISTÈNCIA A FLEXIÓ 

apartats anteriors, el que es fa es calcular la resitència a flexió de l’element a 

� � ����  

. 

 

seccions de les bigues varien, el mòdul resistent també variarà. De manera que:

� � � · ��32  

diàmetre de l’element. 

� � � · ��6  

base de l’element 

alçada de l’element 
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ència a flexió de l’element a 

(I.4.6) 

, el mòdul resistent també variarà. De manera que: 

(I.4.7) 

(I.4.8) 
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I.4.2 CÀLCUL EN ESTATS LÍM

Són totes aquelles situacions de l’estructura per a les que no es compleixen els requisits de 

funcionalitat, de comoditat, de durabilitat o d’aspecte requerits. En aquest treball es comprovaran 

únicament les deformacions dels elements horitzontals. 

I.4.2.1 COMBINACIÓ DE LES AC

Els efectes de les accions es determinen a partir de la corresponent combinació d’accions 

influències simultànies.  

Els efectes deguts a les accions de curta durada

amb la combinació d’accions 

 

Sent: 

 Gk accions permanents en valor característic

 Qk accions variables en valor característic

 ��  coeficients de simultaneïtat de les accions variables

Els efectes deguts a les accions de curta durada

amb la combinació d’accions 

 

Sent: 

 Gk  accions permanents en valor 
 ��,� � � ,�  accions variables en valor característic
 ��," � � ,"  accions variables en valor casi permanent

Els efectes de les accions de llarga durada

permanents  a partir de l’express

 

Sent: 

Gk  accions permanents en valor característic

 ��," � � ,"  accions variables en valor casi permanent
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CÀLCUL EN ESTATS LÍM ITS DE SERVEI 

Són totes aquelles situacions de l’estructura per a les que no es compleixen els requisits de 

omoditat, de durabilitat o d’aspecte requerits. En aquest treball es comprovaran 

únicament les deformacions dels elements horitzontals.  

COMBINACIÓ DE LES ACCIONS 

Els efectes de les accions es determinen a partir de la corresponent combinació d’accions 

accions de curta durada que puguin resultar irreversibles,

amb la combinació d’accions característica  a partir de l’expressió: 

# $ ,% & � ,% &%'� # ��," � � ,""'�  

accions permanents en valor característic. 

accions variables en valor característic. 

coeficients de simultaneïtat de les accions variables. 

accions de curta durada que puguin resultar reversibles

amb la combinació d’accions freqüent  a partir de l’expressió: 

# $ ,% & ��,� � � ,� &%'� # ��," � � ,""'�  

accions permanents en valor característic. 
accions variables en valor característic. 
accions variables en valor casi permanent. 

accions de llarga durada es determinen amb la combinació d’accions 

a partir de l’expressió: 

# $ ,%%'� & # ��," � � ,""'�  

accions permanents en valor característic. 

accions variables en valor casi permanent. 
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Són totes aquelles situacions de l’estructura per a les que no es compleixen els requisits de 

omoditat, de durabilitat o d’aspecte requerits. En aquest treball es comprovaran 

Els efectes de les accions es determinen a partir de la corresponent combinació d’accions i 

irreversibles, es determinaran 

(I.4.9) 

reversibles, es determinaran 

(I.4.10) 

es determinen amb la combinació d’accions quasi  

(I.4.11) 
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I.4.2.2 DEFORMACIONS 

Pel que fa a la integritat dels elements constructius

planta o coberta es suficientment rígida, si davant de qualsevol combinació d’accions 

característiques, considerant només les deformacions que es produeixen després de la posta en 

obra de l’element, la fletxa relativa és inferior que:

- 1/500 en les plantes amb envans fràgils o paviments rígids sense junts. 

- 1/400 en plantes amb envans ordinaris o paviments rígids amb junts.

- 1/300 la resta dels cassos.  

Per al confort dels usuaris  s’admet que l

de qualsevol combinació d’accions característiques, considerant només les 

durada, la fletxa relativa és inferior a 1/350. 

Per l’aparença en obra , s’admet que l’estructura es sufic

combinació d’accions quasi permanent, la fletxa relativa és menor que 1/300. 

I.4.2.3 LA FLETXA DIFERIDA D

Per tal de considerar l’efecte de la fluència, el qual genera un increment de les deformacions 

inicials al llarg del temps per l’acció de les càrregues, es considera una fletxa final incrementada a 

partir de la inicial segons la següent expressió:

 

Sent  

kdef factor de fluència que

contingut d’humitat en la fusta.
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elements constructius  s’admet que l’estructura horitzontal d’una 

planta o coberta es suficientment rígida, si davant de qualsevol combinació d’accions 

característiques, considerant només les deformacions que es produeixen després de la posta en 

lement, la fletxa relativa és inferior que: 

1/500 en les plantes amb envans fràgils o paviments rígids sense junts.  

1/400 en plantes amb envans ordinaris o paviments rígids amb junts. 

1/300 la resta dels cassos.   

s’admet que l’estructura horitzontal és suficientment rígida

de qualsevol combinació d’accions característiques, considerant només les 

, la fletxa relativa és inferior a 1/350.  

, s’admet que l’estructura es suficientment rígida si, per a qualsevol 

combinació d’accions quasi permanent, la fletxa relativa és menor que 1/300.  

LA FLETXA DIFERIDA DE LA FUSTA 

Per tal de considerar l’efecte de la fluència, el qual genera un increment de les deformacions 

g del temps per l’acció de les càrregues, es considera una fletxa final incrementada a 

partir de la inicial segons la següent expressió: 

δfin= δini (1+kdef) 

factor de fluència que té en compte l’existència de càrregues permanents i el 

humitat en la fusta. Es pot treure de la Taula I.4.7.  
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s’admet que l’estructura horitzontal d’una 

planta o coberta es suficientment rígida, si davant de qualsevol combinació d’accions 

característiques, considerant només les deformacions que es produeixen després de la posta en 

 

’estructura horitzontal és suficientment rígida si, davant 

de qualsevol combinació d’accions característiques, considerant només les accions de curta 

ientment rígida si, per a qualsevol 

Per tal de considerar l’efecte de la fluència, el qual genera un increment de les deformacions 

g del temps per l’acció de les càrregues, es considera una fletxa final incrementada a 

(I.4.12) 

compte l’existència de càrregues permanents i el 
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Taula I.4.7. Valors de kdef per a fusta i productes derivats de la fusta. Extret de la taula 5.1 del DB

Segons el CTE en les estructur

de rigidesa sota càrrega estàtica

tampoc ho serà la comprovació de la fatiga. 

I.4.2.4 CÀLCUL DE LA DEFORMA

Per al càlcul de la deformació de les bigues es consideraran totes com a bi

càrrega uniformement repartida i la deformació s’obtindrà a partir de la següent expressió:

 

Sent: 

 Q càrrega distribuïda sobre la biga

 Ud  deformació de l’element

I llum. 

E mòdul d’elasticitat en

I moment d’inèrcia
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per a fusta i productes derivats de la fusta. Extret de la taula 5.1 del DB

Segons el CTE en les estructures convencionals de fusta, en les que es compleixin les condicions 

de rigidesa sota càrrega estàtica, no serà necessari la comprovació de les vibracions, així com 

tampoc ho serà la comprovació de la fatiga.  

CÀLCUL DE LA DEFORMACIÓ 

rmació de les bigues es consideraran totes com a bi

càrrega uniformement repartida i la deformació s’obtindrà a partir de la següent expressió:

δ� � 5 � ) � *+384 � . � / 

càrrega distribuïda sobre la biga. 

deformació de l’element. 

mòdul d’elasticitat en funció de la classe resistent. 

moment d’inèrcia. 
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per a fusta i productes derivats de la fusta. Extret de la taula 5.1 del DB-SE-M 

en les que es compleixin les condicions 

no serà necessari la comprovació de les vibracions, així com 

rmació de les bigues es consideraran totes com a bi-recolzades amb 

càrrega uniformement repartida i la deformació s’obtindrà a partir de la següent expressió: 

(I.4.13) 
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Per a les bigues circulars:

 

Sent: 

 r radi

 

Per a bigues rectangulars:

 

Sent: 

 b base

 h  cantell
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Per a les bigues circulars: / � �4 � 0+ 

radi. 

Per a bigues rectangulars: / � � � ��12   
base. 

cantell. 
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(I.4.14) 

(I.4.15) 
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I.5 ESTRUCTURA HORITZONT

En aquest apartat es desenvolupen els càlculs necessaris

es troben en una situació més desfavorable

bigues per saber si és necessari el seu reforç. 

I.5.1 SOSTRE TIPUS A 

Comprovació Sostre Tipus A. BIGA= M

Situació:  Sostre planta primera (Passadís A, Bany i Rebost B)

Coeficients de seguretat (g) 
Permanents

Variables

Coeficient de Simultaneïtat (y0) 
Ús 

Neu h<1000m

CÀRREGUES PERMANENTS

Pes propi del sostre  

Envans 

Total Càrregues Permanents

CÀRREGUES VARIABLES

Sobrecàrrega d'ús habitatge 

Sobrecàrrega d'ús passadís 

Sobrecàrrega d'ús en traster 

Sobrecàrrega d'ús en coberta 

Coberta 

Balcó 

Total Càrregues Variables

Total Càrregues Neu
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ESTRUCTURA HORITZONTAL DE FUSTA – CÀLCUL DE L’ ESTRUCTURA EXISTENT

es desenvolupen els càlculs necessaris per a la comprovació de les bigues 

es troben en una situació més desfavorable, i a més, s’incorporen els resultats de la resta de 

és necessari el seu reforç.   

Imatge I.5.1. Sostre Tipus A 

Tipus A. BIGA= M -P1-P-02 

Sostre planta primera (Passadís A, Bany i Rebost B) 

Permanents 1,35 

  

Variables 1,50 

 0,70 

Neu h<1000m 0,50 

CÀRREGUES PERMANENTS 

1,18 kN/m2 

1,00 kN/m2 

Total Càrregues Permanents 2,18 kN/m2 

CÀRREGUES VARIABLES 

2,00 kN/m2 

0,00 kN/m2 

0,00 kN/m2 

0,00 kN/m2 

0,00 kN/m2 

0,00 kN/m2 

Total Càrregues Variables 2,00 kN/m2 

Total Càrregues Neu 0,00 kN/m2   
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ESTRUCTURA EXISTENT 

per a la comprovació de les bigues que 

els resultats de la resta de 
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Combinació d'accions: 

 

 

Sense variables:

Ús dominant:

Neu dominant:

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de

Característiques de la Biga

Resistència a flexió                           fck=

Mòdul d'elasticitat                                        E=

Àrea tributària At=

Llum L=

Base b=

Altura h=

Correcció de la resistència característica 

Kh=(150/h)0,2
≤ 1,3 

Per tant la resistència característica aplicada amb un factor de correcció és de 

Tensió admissible de la biga 

 

 

Factor de modificació

Coeficient parcial de seguretat

Tensió admissible de la Biga= fd adm=

Tensió a flexió de la biga 

 

 

Càlcul del moment màxim

Considerem que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant:

Càrrega                           q= 

Moment màxim     
Mmàx= 
(q·L2)/8= 

Mòdul resistent          W = (b·h2)/6= 

Tensió a flexió de la biga  f=
 
 
 
 

PG kPjk,jG,
1j

γγ∑ +
≥
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CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS 

Sense variables: 2,94 kN/m2 

Ús dominant: 5,94 kN/m2 

Neu dominant: 5,04 kN/m2 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de 5,94 kN/m2

Característiques de la Biga 

fck= 18 N/mm2 

E= 9000 N/mm2 

At= 0,65 m 

L= 4,5 m 

b= 0,15 m 

h= 0,2 m 

 

fck'=kck · kh 

Kh= 0,94 ok! 

Per tant la resistència característica aplicada amb un factor de correcció és de  16,99

Factor de modificació kmod= 0,8 

Coeficient parcial de seguretat gM= 1,3 

Tensió admissible de la Biga= fd adm= 10,46 N/mm2   

Càlcul del moment màxim 

Considerem que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant: 

3,86 Kn/m 

9,77 kN·m 

 0,001 m3 

Tensió a flexió de la biga  f= 9772,75 KN/m2 9,77 N/mm2

Q+Q+ ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1k ψγγ ∑
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kN/m2   

16,99 N/mm2 

N/mm2   
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Comparació 

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga. 

Tensió admissible de la Biga= fd adm=

Tensió a flexió de la biga  f=

 

Coeficients de 
seguretat (g) 

Permanents

Variables 

Coeficient de 
Simultaneïtat (y) 

Ús 

Neu h<1000m

Total Càrregues Permanents 

Total Càrregues Variables 

Total Càrregues Neu 

Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega

Dades: 

L= 4,5 

E= 9000000000

I= 0,0001

Càrregues 
permanents= 1,42

Càrregues variables= 1,30

Càrregues de neu= 0,00

Fletxa admissible= L/400 =

 
Combinació característica 
 

Permanents:

Ús dominant:

Neu dominant:

S'agafa el màxim dels valors anteriors:

 
 
 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga. 

Tensió admissible de la Biga= fd adm= 10,46 N/mm2 
Compleix!

Tensió a flexió de la biga  f= 9,77 N/mm2 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS DE SERVEI 

Permanents 1,35 

  1,50 

y0 y1 y2 

0,70 0,5 0,3 

Neu h<1000m 0,50 0,2 0 

2,18 kN/m2 1,42 KN/ml

2,00 kN/m2 1,30 KN/ml

0,00 kN/m2 0,00 KN/ml

Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega 

 
m 
 

9000000000 N/m2 

0,0001 m4 

1,42 kN/ml UG= 0,00840 m 

1,30 kN/ml Uq1= 0,00771 m 

0,00 kN/ml Uq2= 0,00000 m 

Integritat dels elements constructius 

Fletxa admissible= L/400 = 0,0113 m es a dir, 11,25 mm

Permanents: 8,40 mm 

Ús dominant: 16,11 mm 

Neu dominant: 13,80 mm 

màxim dels valors anteriors: 16,11 mm No compleix!
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Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga.  

Compleix!  

  

KN/ml  

KN/ml  

KN/ml  

Fletxes   

8,40 mm 

  

7,71 mm 

0,00 mm 

mm   

No compleix!  
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Fletxa admissible= L/350 =

 
Combinació característica 
 

Permanents:

Ús dominant:

Neu dominant:

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 

Fletxa admissible= L/300 =

 

 

Combinació casi permanent 

Permanents:

Ús dominant:

Neu dominant:

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 

 

 

Nota: Es pot observar que l’element analitzat no compleix a ELS, amb la qual cosa serà necessari 

plantejar una solució per tal de reduir les fletxes. 
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Confort dels usuaris 

Fletxa admissible= L/350 = 0,0129 m es a dir, 12,86 mm 

Permanents: 8,40 mm 

Ús dominant: 16,11 mm 

Neu dominant: 13,80 mm 

16,11 mm No compleix!
 
 

Aparença en obra 

Fletxa admissible= L/300 = 0,0150 m es a dir, 15,00 mm 

 

Permanents: 8,40 mm 

Ús dominant: 10,71 mm 

Neu dominant: 8,40 mm 

10,71 mm Compleix!

Nota: Es pot observar que l’element analitzat no compleix a ELS, amb la qual cosa serà necessari 

plantejar una solució per tal de reduir les fletxes.  
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No compleix!  

  

Compleix!  

Nota: Es pot observar que l’element analitzat no compleix a ELS, amb la qual cosa serà necessari 
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ALTRES RESULTATS: 

Sostres Planta baixa: 

Entrada 

Area 
tributaria 

0,60 m 

Llum 3,80 m 
 

Garatge A 

Area 
tributaria 

0,65 m 

Llum 3,00 m 
 
Area 
tributaria 

0,65 m 

Llum 3,70 m 
 

Sostre Planta Primera: 

Passadís A + Bany + Rebost B 

Area 
tributaria 

0,65 m 

Llum 4,50 m 
 
Area 
tributaria 

0,70 m 

Llum 4,00 m 
 

- Aquest sostre ha de ser reforçat.

Menjador A 

Area 
tributaria 

0,60 m 

Llum 4,00 m 
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Laia Anna Feliu Piñol 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris

� � � 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris

� � � 

� � � 

Passadís A + Bany + Rebost B  ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris

� � � 

� � � 

Aquest sostre ha de ser reforçat. 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris

� � � 
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Confort dels 
usuaris 

Aparença a 
l’obra 

� 

 

dels 
usuaris 

Aparença a 
l’obra 

� 

� 

 

Confort dels 
usuaris 

Aparença a 
l’obra 

� 

� 

 

Confort dels 
usuaris 

Aparença a 
l’obra 

� 
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Habitació A 

Area 
tributaria 

0,65 m 

Llum 2,85 m 
 

Rebost A + Hab. B 

Area 
tributaria 

0,75 m 

Llum 3,65 m 
 

Sostre Planta Segona: 

Sala C 

Area 
tributaria 

0,60 m 

Llum 4,00 m 
 

Habitació C 

Area 
tributaria 

0,70 m 

Llum 2,80 m 
 

Habitació D 

Area 
tributaria 

0,60 m 

Llum 3,60 m 
 

 

 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris 

� � � 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris 

� � � 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris 

� � � 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris 

� � � 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris 

� � � 
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Confort dels Aparença a 
l’obra 

� 

Confort dels Aparença a 
l’obra 

� 

Confort dels Aparença a 
l’obra 

� 

Confort dels Aparença a 
l’obra 

� 

Confort dels Aparença a 
l’obra 

� 



Escola Politècnica Superior 
 

                                  

Annex 1 

 

Passadís B + Habitació E  

Area 
tributaria 

0,60 m 

Llum 4,55 m 
 
Area 
tributaria 

0,65 m 

Llum 4,00 m 
 

- Aquest sostre ha de ser reforçat, però sols en la part on les bigues són més llargues. 
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ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris

� � � 

� � � 

Aquest sostre ha de ser reforçat, però sols en la part on les bigues són més llargues. 
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Confort dels 
usuaris 

Aparença a 
l’obra 

� 

� 

Aquest sostre ha de ser reforçat, però sols en la part on les bigues són més llargues.  
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I.5.2 SOSTRE TIPUS B 

Comprovació Sostre Tipus B. BIGA= M

Situació:  Sostre planta baixa (Garatge B)

Coeficients de seguretat (g) 
Permanents

Variables

Coeficient de Simultaneïtat (y0) 
Ús 

Neu h<1000m

CÀRREGUES PERMANENTS
Pes propi del sostre  
Envans 

Total Càrregues Permanents 

CÀRREGUES VARIABLES
Sobrecàrrega d'ús habitatge 
Sobrecàrrega d'ús passadís 
Sobrecàrrega d'ús en traster 
Sobrecàrrega d'ús en coberta 
Coberta 
Balcó 

Total Càrregues Variables 

Total Càrregues Neu 
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Imatge I.5.2. Sostre Tipus B 

Tipus B. BIGA= M -P0-J-07 

Sostre planta baixa (Garatge B) 

Permanents 1,35 

  

Variables 1,50 

0,70 

Neu h<1000m 0,50 

CÀRREGUES PERMANENTS 
1,15 kN/m2 
1,00 kN/m2 

2,15 kN/m2 

CÀRREGUES VARIABLES 
2,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 

2,00 kN/m2 

0,00 kN/m2   
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Combinació d'accions: 

 

 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de

Característiques de la Biga
Resistència a flexió                            
Mòdul d'elasticitat                                        
Àrea tributària 
Llum 
Base/ Diàmetre 
Altura 

Correcció de la resistència característica

Kh=(150/h)0,2

Per tant la resistència característica aplicada amb un factor de correcció és de 

Tensió admissible de la biga 

 

 

Tensió admissible de la Biga= fd adm=

Tensió a flexió de la biga 

 

 

Càlcul del moment màxim
Considerem que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant:

Comparació 

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga. 

Tensió admissible de la Biga= fd adm=

G Pjk,jG,
1j

γγ∑ +
≥
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CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS 

Sense variables: 2,91 kN/m2 
Ús dominant: 5,91 kN/m2 

Neu dominant: 5,01 kN/m2 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de 

Característiques de la Biga 
 fck= 18 N/mm2 

              E= E= 9000 N/mm2 
At= 0,65 m 
L= 4,65 m 
b= 0,2 m 
h= 0 m 

Correcció de la resistència característica 

fck'=kck · kh 

0,2
≤ 1,3 Kh= 0,94 ok! 

Per tant la resistència característica aplicada amb un factor de correcció és de  

Factor de modificació  kmod= 0,8 
Coeficient parcial de seguretat gM= 1,3 

Tensió admissible de la Biga= fd adm= 10,46 N/mm2 

Càlcul del moment màxim 
Considerem que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant: 

q= 3,84 Kn/m 
M màx= (q·L2)/8= 10,38 kN·m 

W =( p·d3)/32 0,000785 m3 

Tensió a flexió de la biga  f= 13214,56 KN/m2 

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga. 

Tensió admissible de la Biga= fd adm= 10,46 N/mm2 

Tensió a flexió de la biga  f= 13,21 N/mm2 
 
 

 
 

Q+Q+P ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1kP ψγγ ∑
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5,91 kN/m2   

16,99 N/mm2 

  

13,21 N/mm2   

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga.  

No compleix! 
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CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS DE SERVEI

 
Coeficients de 
seguretat (g) 

Permanents 

Variables 

Coeficient de 
Simultaneïtat (y) 

Ús 
Neu 
h<1000m 

Total Càrregues Permanents 

Total Càrregues Variables 

Total Càrregues Neu 

Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega

Dades: 

L= 4,65 

E= 9000000000 

I= 7,85398E-05 

Càrregues 
permanents= 1,40 

Càrregues variables= 1,30 

Càrregues de neu= 0,00 

Fletxa admissible= L/400 = 

 
Combinació característica 
 

 
Permanents: 

Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 

Fletxa admissible= L/350 = 

 

 

Combinació característica 

 
Permanents: 

Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS DE SERVEI  

1,35 

  1,50 

y0 y1 y2 

0,70 0,5 0,3 

0,50 0,2 0 

2,15 kN/m2 1,40 KN/ml

2,00 kN/m2 1,30 KN/ml

0,00 kN/m2 0,00 KN/ml

Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega 

 
m 
 

N/m2 

m4 

 kN/ml UG= 0,01206 m 

 kN/ml Uq1= 0,01120 m 

 kN/ml Uq2= 0,00000 m 

Integritat dels elements constructius 

 0,0116 m es a dir, 11,63 mm

12,06 mm 

23,25 mm 

19,89 mm 

23,25 mm No compleix!

Confort dels usuaris 

 0,0133 m es a dir, 13,29 mm

12,06 mm 

23,25 mm 

19,89 mm 

23,25 mm No compleix!
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KN/ml  

KN/ml  

KN/ml  

12,06 mm 

  

11,20 mm 

0,00 mm 

mm   

No compleix!  

mm   

No compleix!  
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Fletxa admissible= L/300 =

 

 

Combinació casi permanent 

Permanents: 

Ús dominant: 
Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors:

 

Nota: Es pot observar que en aquets cas 

aquest tipus de sostre.  

 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

Aparença en obra 

Fletxa admissible= L/300 = 0,0155 m es a dir, 15,50 

 

12,06 mm 

15,42 mm 
12,06 mm 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 15,42 mm Compleix!

Nota: Es pot observar que en aquets cas no compleix a ELU ni a ELS, per 

Universitat de Lleida 
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mm   

Compleix!  

a ELS, per tant, caldrà reforçar 
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ALTRES RESULTATS: 

Sostre Planta Soterrani: 

Celler 

Area 
tributaria 

0,70 m 

Llum 4,40 m 
 

- Aquest sostre ha de ser 

Sostres Planta baixa: 

Habitació escala B.1 

Area 
tributaria 

0,57 m 

Llum 3,70 m 
 

Magatzem C 

Area 
tributaria 

0,60 m 

Llum 2,00 m 
 
Area 
tributaria 

0,60 m 

Llum 2,25 m 
 

Garatge B 

Area 
tributaria 

0,65 m 

Llum 4,65 m 
 
Area 
tributaria 

0,70 m 

Llum 5,00 m 

- Aquest sostre ha de ser reforçat.
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ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris 

� � � 

reforçat. 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris 

� � � 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris 

� � � 

� � � 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris 

� � � 

� � � 

Aquest sostre ha de ser reforçat. 
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Confort dels Aparença a 
l’obra 

� 

Confort dels Aparença a 
l’obra 

� 

Confort dels Aparença a 
l’obra 

� 

� 

Confort dels Aparença a 
l’obra 

� 

� 



Escola Politècnica Superior 
 

                                  

Annex 1 

 

I.5.3 SOSTRE TIPUS C 

Comprovació Sostre Tipus C. BIGA= M

Situació:  Sostre planta primera (Despatx)

Coeficients de seguretat (g) 
Permanents

Variables

Coeficient de Simultaneïtat (y0) 
Ús

Neu h<1000m

CÀRREGUES PERMANENTS
Pes propi del sostre  
Envans 

Total Càrregues Permanents

CÀRREGUES VARIABLES
Sobrecàrrega d'ús habitatge 
Sobrecàrrega d'ús passadís 
Sobrecàrrega d'ús en traster 
Sobrecàrrega d'ús en coberta 
Coberta 
Balcó 

Total Càrregues Variables

Total Càrregues Neu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

Imatge I.5.3. Sostre Tipus C 

Tipus C. BIGA= M -P1-N-02 

Sostre planta primera (Despatx) 

Permanents 1,35 

  

Variables 1,50 

Ús 0,70 

Neu h<1000m 0,50 

CÀRREGUES PERMANENTS 
1,12 kN/m2 
0,00 kN/m2 

Total Càrregues Permanents 1,12 kN/m2 

CÀRREGUES VARIABLES 
2,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 

Total Càrregues Variables 2,00 kN/m2 

0,00 kN/m2   
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Combinació d'accions: 

 

 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de

Característiques de la Biga
Resistència a flexió                            
Mòdul d'elasticitat                                        
Àrea tributària 
Llum 
Base/ Diàmetre 
Altura 

Correcció de la resistència característica 

Kh=(150/h)0,2
≤ 1,3

Per tant la resistència característica aplicada amb un factor de correcció és de 

Tensió admissible de la biga 

 

 

Coeficient parcial de seguretat

Tensió admissible de la Biga= fd adm=

Tensió a flexió de la biga 

 

 

Càlcul del moment màxim
Considerem que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant:

Comparació 

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga. 

Tensió admissible de la Biga= fd adm=

 

 

PG kPjk,jG,
1j

γγ∑ +
≥
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CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS 

Sense variables: 1,51 kN/m2 
Ús dominant: 4,51 kN/m2 

Neu dominant: 3,61 kN/m2 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de 4,51

Característiques de la Biga 
fck= 18 N/mm2 

                               E= 9000 N/mm2 
At= 0,65 m 
L= 3 m 
b= 0,15 m 
h= 0 m 

 

fck'=kck · kh 

≤ 1,3 Kh= 1,00 ok! 

Per tant la resistència característica aplicada amb un factor de correcció és de  

Factor de modificació  kmod= 0,8 
Coeficient parcial de seguretat gM= 1,3 

Tensió admissible de la Biga= fd adm= 11,08 N/mm2 

Càlcul del moment màxim 
Considerem que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant: 

q= 2,93 Kn/m 
M màx= (q·L2)/8= 3,30 kN·m 

W =( p·d3)/32 0,000331 m3 

Tensió a flexió de la biga  f= 9956,74 KN/m2 9,96

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga. 

Tensió admissible de la Biga= fd adm= 11,08 N/mm2 

Tensió a flexió de la biga  f= 9,96 N/mm2 

Q+Q+ ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1 ψγγ ∑
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4,51 kN/m2   

18,00 N/mm2 

  

9,96 N/mm2   

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga.  

Compleix! 
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Coeficients de 
seguretat (g) 

Permanents

Variables 

Coeficient de 
Simultaneïtat (y) 

Ús 
Neu 
h<1000m 

Total Càrregues Permanents 

Total Càrregues Variables 

Total Càrregues Neu 

Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega

Dades: 

L= 3 

E= 9000000000

I= 2,48505E-
Càrregues 
permanents= 0,73

Càrregues variables= 1,30

Càrregues de neu= 0,00

Fletxa admissible= L/400 =

 

Combinació característica 
 

 
Permanents: 

Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors:

Fletxa admissible= L/350 =
 

 

Combinació característica 

 
Permanents: 

Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors:
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CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS DE SERVEI 

Permanents 1,35 

  1,50 

y0 y1 y2 

0,70 0,5 0,3 

 0,50 0,2 0 

1,12 kN/m2 0,73 

2,00 kN/m2 1,30 

0,00 kN/m2 0,00 

Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega 

 

m 
 

9000000000 N/m2 

-05 m4 

0,73 kN/ml UG= 0,00343 m 

1,30 kN/ml Uq1= 0,00613 m 

0,00 kN/ml Uq2= 0,00000 m 

Integritat dels elements constructius 

Fletxa admissible= L/400 = 0,0075 m es a dir, 7,50 

3,43 mm 

9,56 mm 

7,72 mm 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 9,56 mm No compleix!

Confort dels usuaris 

Fletxa admissible= L/350 = 0,0086 m es a dir, 8,57 

3,43 mm 

9,56 mm 

7,72 mm 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 9,56 mm No compleix!
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KN/ml 

KN/ml 

KN/ml 

3,43 mm 

  

6,13 mm 

0,00 mm 

mm   

No compleix!  

mm   

No compleix!  



Escola Politècnica Superior 
 

                                  

54 

 

Fletxa admissible= L/300 = 
 

 

Combinació casi permanent 

 
Permanents: 

Ús dominant: 
Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 

 

Nota: Es pot observar que l’element analitzat no compleix a ELS, amb la qual cosa serà necessari 

plantejar una solució per tal de reduir les fletxes. 

ALTRES RESULTATS: 

Sostres Planta baixa: 

Habitació escala A 

Area 
tributaria 

0,50 m 

Llum 1,80 m 
 

Porxo 

Area 
tributaria 

0,45 m 

Llum 2,35 m 
 

Magatzem B 

Area 
tributaria 

0,35 m 

Llum 1,62 m 
 

 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

Aparença en obra 

 0,0100 m es a dir, 10,00 mm

3,43 mm 

5,27 mm 
3,43 mm 

5,27 mm Compleix!

Nota: Es pot observar que l’element analitzat no compleix a ELS, amb la qual cosa serà necessari 

plantejar una solució per tal de reduir les fletxes.  

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris 

� � � 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris 

� � � 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris 

� � � 

Universitat de Lleida 

 

Annex 1 

mm   

Compleix!  

Nota: Es pot observar que l’element analitzat no compleix a ELS, amb la qual cosa serà necessari 

Confort dels Aparença a 
l’obra 

� 

Confort dels Aparença a 
l’obra 

� 

Confort dels Aparença a 
l’obra 

� 
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Sostres Planta Primera: 

Menjador B 

Area 
tributaria 

0,60 m 

Llum 4,00 m 

- Aquest sostre ha de ser reforçat.

Cuina Antiga 

Area 
tributaria 

0,50 m 

Llum 1,60 m 
 

Despatx 

Area 
tributaria 

0,65 m 

Llum 3,00 m 

- Aquest sostre ha de ser reforçat.

Sostres Planta Segona: 

Vestidor 

Area 
tributaria 

0,60 m 

Llum 3,00 m 

- Aquest sostre ha de ser reforçat.

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris

� � � 

Aquest sostre ha de ser reforçat. 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris

� � � 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris

� � � 

Aquest sostre ha de ser reforçat. 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris

� � � 

Aquest sostre ha de ser reforçat. 
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Confort dels 
usuaris 

Aparença a 
l’obra 

� 

 

Confort dels 
usuaris 

Aparença a 
l’obra 

� 

 

Confort dels 
usuaris 

Aparença a 
l’obra 

� 

 

Confort dels 
usuaris 

Aparença a 
l’obra 

� 
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I.5.4 SOSTRE TIPUS D 

Situació:  Habitació 

Coeficients de seguretat (g) 
Permanents

Variables

Coeficient de Simultaneïtat (y0) 
Ús 

Neu h<1000m

CÀRREGUES PERMANENTS
Pes propi del Sostre  
Envans 

Total Càrregues Permanents 

CÀRREGUES VARIABLES
Sobrecàrrega d'ús habitatge 
Sobrecàrrega d'ús passadís 
Sobrecàrrega d'ús en traster 
Sobrecàrrega d'ús en coberta 
Coberta 
Balcó 

Total Càrregues Variables 

Total Càrregues Neu 
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Imatge I.5.4. Sostre Tipus D 

Habitació Escala B.2 

Permanents 1,35 

  

Variables 1,50 

0,70 

Neu h<1000m 0,50 

CÀRREGUES PERMANENTS 
1,05 kN/m2 
0,00 kN/m2 

1,05 kN/m2 

CÀRREGUES VARIABLES 
2,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 

2,00 kN/m2 

0,00 kN/m2   

Universitat de Lleida 
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Combinació d'accions: 

 

 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de

Característiques de la Biga
Resistència a flexió                           
Mòdul d'elasticitat                                  
Àrea tributària 
Llum 
Base/ Diàmetre 
Altura 

Correcció de la resistència característica

Kh=(150/h)0,2
≤ 1,3

Per tant la resistència característica aplicada amb un factor de correcció és de 

Tensió admissible de la biga 

 

 

Factor de modificació 
Coeficient parcial de seguretat

Tensió admissible de la Biga= fd adm=

Tensió a flexió de la biga 

 

 

Càlcul del moment màxim
Considerem que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant:

W =( p

Tensió a flexió de la biga  f=

Comparació 

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga. 

Tensió admissible de la Biga= fd adm=

Tensió a flexió de la biga  f=

 

 

G jk,jG,
1j

γγ∑ +
≥

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS 

Sense variables: 1,42 kN/m2 
Ús dominant: 4,42 kN/m2 

Neu dominant: 3,52 kN/m2 

desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de 4,42

Característiques de la Biga 
fck= 18 N/mm2 

E= 9000 N/mm2 
At= 0,4 m 
L= 1,72 m 
b= 0,1 m 
h= 0 m 

Correcció de la resistència característica 

fck'=kck · kh 

≤ 1,3 Kh= 1,08 ok! 

Per tant la resistència característica aplicada amb un factor de correcció és de  

Factor de modificació  kmod= 0,8 
Coeficient parcial de seguretat gM= 1,3 

Tensió admissible de la Biga= fd adm= 12,01 N/mm2 

Càlcul del moment màxim 
Considerem que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant:

q= 1,77 Kn/m 
M màx= (q·L2)/8= 0,65 kN·m 

p·d3)/32 9,82E-05 m3 

Tensió a flexió de la biga  f= 6661,63 KN/m2 6,66

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga. 

Tensió admissible de la Biga= fd adm= 12,01 N/mm2 

Tensió a flexió de la biga  f= 6,66 N/mm2 

Q+Q+P ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1kP ψγγγ ∑
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4,42 kN/m2   

19,52 N/mm2 

  

Considerem que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant: 

6,66 N/mm2   

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga.  

Compleix! 
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Coeficients de 
seguretat (g) 

Permanents 

Variables 

Coeficient de 
Simultaneïtat (y) 

Ús 
Neu 
h<1000m 

Total Càrregues Permanents 

Total Càrregues Variables 

Total Càrregues Neu 

Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega

Dades: 

L= 1,72 

E= 9000000000 

I= 4,90874E-06 

Càrregues 
permanents= 0,42

Càrregues variables= 0,80

Càrregues de neu= 0,00

Fletxa admissible= L/400 =

 
Combinació característica 
 

 
Permanents: 

Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 

Fletxa admissible= L/350 =

 

 

Combinació característica 

 
Permanents: 

Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS DE SERVEI 

1,35 

  1,50 

y0 y1 y2 

0,70 0,5 0,3 

0,50 0,2 0 

1,05 kN/m2 0,42 KN/ml

2,00 kN/m2 0,80 KN/ml

0,00 kN/m2 0,00 KN/ml

Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega 

 
m 
 

 N/m2 

 m4 

 kN/ml UG= 0,00109 m 

 kN/ml Uq1= 0,00206 m 

 kN/ml Uq2= 0,00000 m 

Integritat dels elements constructius 

 0,0043 m es a dir, 4,30 mm

1,09 mm 

3,15 mm 

2,53 mm 

 3,15 mm Compleix!

Confort dels usuaris 

 0,0049 m es a dir, 4,91 mm

1,09 mm 

3,15 mm 

2,53 mm 

 3,15 mm Compleix!
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KN/ml  

KN/ml  

KN/ml  

1,09 mm 

  

2,06 mm 

0,00 mm 

mm   

Compleix!  

mm   

Compleix!  
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Fletxa admissible= L/300 =

 

 

Combinació casi permanent 

Permanents: 

Ús dominant: 
Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors:

 

 

ALTRES RESULTATS: 

 

Sostres Planta Baixa: 

Hab. Escala B.2 

Area 
tributaria 

0,40 m 

Llum 1,70 m 
 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

Aparença en obra 

Fletxa admissible= L/300 = 0,0057 m es a dir, 5,73 

 

1,09 mm 

1,71 mm 
1,09 mm 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 1,71 mm Compleix!

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris

� � � 
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mm   

Compleix!  

 

Confort dels 
usuaris 

Aparença a 
l’obra 

� 
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I.5.5 COBERTA TIPUS C 

Comprovació Coberta Tipus C. BIGA= M

Situació:  golfes D+E

Coeficients de seguretat (g) 
Permanents

Variables

Coeficient de Simultaneïtat (y0) 
Ús 

Neu h<1000m

CÀRREGUES PERMANENTS
Pes propi de la coberta 
Envans 

Total Càrregues Permanents 

CÀRREGUES VARIABLES
Sobrecàrrega d'ús habitatge 
Sobrecàrrega d'ús passadís 
Sobrecàrrega d'ús en traster 
Sobrecàrrega d'ús en coberta 
Coberta 
Balcó 

Total Càrregues Variables 

Total Càrregues Neu 

  

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

Imatge I.5.5. Coberta Tipus C 

Comprovació Coberta Tipus C. BIGA= M -P3-Z-12 

golfes D+E 

Permanents 1,35 

  

Variables 1,50 

0,70 

Neu h<1000m 0,50 

CÀRREGUES PERMANENTS 
0,61 kN/m2 
0,00 kN/m2 

0,61 kN/m2 

CÀRREGUES VARIABLES 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
1,00 kN/m2 
1,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 

2,00 kN/m2 

0,60 kN/m2   
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Combinació d'accions: 

  

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és 

Característiques de la Biga
Resistència a flexió                           
Mòdul d'elasticitat                                        
Àrea tributària 
Llum 
Base 
Altura 
Correcció de la resistència característica

Kh=(150/h)0,2
≤ 1,3

Per tant la resistència característica aplicada amb un factor de correcció és de 

Tensió admissible de la biga 

 

 

Coeficient parcial de seguretat

Tensió admissible de la Biga= fd adm=

Tensió a flexió de la biga 

 

 

Càlcul del moment màxim
Considerem que és una biga birecolzada amb càrrega 

Càrrega                           q=
Moment màxim    Mmàx= (q·L2)/8=
Mòdul resistent         W = (b·h2)/6=

Tensió a flexió de la biga  f=

 
 
 
 

G k,jG,
1j

γ∑
≥
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Laia Anna Feliu Piñol 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS 

Sense variables: 0,82 kN/m2 
Ús dominant: 4,27 kN/m2 

Neu dominant: 3,82 kN/m2 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de 

Característiques de la Biga 
fck= 18 N/mm2 

E= 9000 N/mm2 
At= 1,6 m 
L= 4,5 m 
b= 0,18 m 
h= 0,18 m 

Correcció de la resistència característica 

fck'=kck · kh 

≤ 1,3 Kh= 0,96 ok! 

Per tant la resistència característica aplicada amb un factor de correcció és de  

Factor de modificació kmod= 0,8 
Coeficient parcial de seguretat gM= 1,3 

Tensió admissible de la Biga= fd adm= 10,68 N/mm2 

Càlcul del moment màxim 
Considerem que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant:
q= 6,83 Kn/m 
Mmàx= (q·L2)/8= 17,28 kN·m 
W = (b·h2)/6= 0,000972 m3 

Tensió a flexió de la biga  f= 17778,76 KN/m2 17,78 N/mm2

Q+Q+P ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1kPjk, ψγγγ ∑+
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4,27 kN/m2   

17,36 N/mm2 

  

lineal. Per tant: 

17,78 N/mm2   
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Comparació 

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga. 

Tensió admissible de la Biga= fd adm=

Tensió a flexió de la biga  f=

 

Coeficients de seguretat (g) 
Permanents

Variables

Coeficient de Simultaneïtat (y) 
Ús

Neu h<1000m

Total Càrregues Permanents 

Total Càrregues Variables 

Total Càrregues Neu 

Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega

Dades: 

L= 4,5 

 
m 
 

E= 9000000000 N/m2

I= 0,00008748 m4 

Càrregues 
permanents= 0,97 kN/ml 
Càrregues 
variables= 3,20 kN/ml 

Càrregues de neu= 0,96 kN/ml 

Integritat dels elements constructius

Fletxa admissible= L/400 = 0,0113

 
Combinació característica 
 

 
Permanents: 6,57

Ús dominant: 31,52

Neu dominant: 28,27

S'agafa el màxim dels valors 
anteriors: 31,52

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga. 

Tensió admissible de la Biga= fd adm= 10,68 N/mm2 
No compleix!

Tensió a flexió de la biga  f= 17,78 N/mm2 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS DE SERVEI 

Permanents 1,35 

  Variables 1,50 

y0 y1 y2 

Ús 0,70 0,5 0,3 

Neu h<1000m 0,50 0,2 0 

0,61 kN/m2 0,97

2,00 kN/m2 3,20

0,60 kN/m2 0,96

Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega 

N/m2 

 

 UG= 0,00657 m 

 Uq1= 0,02170 m 

 Uq2= 0,00651 m 

Integritat dels elements constructius  

0,0113 m es a dir, 11,25 

6,57 mm 

31,52 mm 

28,27 mm 

31,52 mm No compleix! 
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Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga.  

No compleix!  

 

  

0,97 KN/ml  

3,20 KN/ml  

0,96 KN/ml  

Fletxes   

6,57 mm 

  

21,70 mm 

6,51 mm 

mm   
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Fletxa admissible= L/350 =

 
Combinació característica 
 

 
Permanents:

Ús 

Neu dominant:

S'agafa el màxim dels valors anteriors:

Fletxa admissible= L/300 =

Combinació casi 
permanent 

 

 

 
Permanents:

Ús 

Neu dominant:

S'agafa el màxim dels valors anteriors:

 

Nota: Es pot observar que l’element analitzat no compleix ni a ELU ni a ELS, per tant, caldrà 

realitzar una actuació en aquest tipus 

S’opta per substituir-la totalment

trobin en bon estat.  

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

Confort dels usuaris 

Fletxa admissible= L/350 = 0,0129 m es a dir, 

Permanents: 6,57 mm 

Ús dominant: 31,52 mm 

Neu dominant: 28,27 mm 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 31,52 mm No compleix! 

Aparença en obra 

Fletxa admissible= L/300 = 0,0150 m es a dir, 

 
Permanents: 6,57 mm 

Ús dominant: 13,08 mm 

Neu dominant: 6,57 mm 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 13,08 mm Compleix! 

Nota: Es pot observar que l’element analitzat no compleix ni a ELU ni a ELS, per tant, caldrà 

realitzar una actuació en aquest tipus de coberta per tal de complir amb les limitacions del CTE. 

totalment, adaptant-la a la normativa vigent i aprofitant les teu
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12,86 mm   

15,00 mm   

Nota: Es pot observar que l’element analitzat no compleix ni a ELU ni a ELS, per tant, caldrà 

per tal de complir amb les limitacions del CTE. 

aprofitant les teules que es 
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I.5.6 COBERTA TIPUS D 

Comprovació Coberta Tipus D. BIGA= M

Situació:  Golfes B+C

Coeficients de seguretat (g) 
Permanents

Variables

Coeficient de Simultaneïtat (y0) 
Ús 

Neu h<1000m

CÀRREGUES PERMANENTS
Pes propi de la coberta 
Envans 

Total Càrregues Permanents 

CÀRREGUES VARIABLES
Sobrecàrrega d'ús habitatge 
Sobrecàrrega d'ús passadís 
Sobrecàrrega d'ús en traster 
Sobrecàrrega d'ús en coberta 
Coberta 
Balcó 

Total Càrregues Variables 

Total Càrregues Neu 
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Imatge I.5.6. Coberta Tipus D 

Comprovació Coberta Tipus D. BIGA= M -P3-Z-05 

Golfes B+C 

Permanents 1,35 

  

Variables 1,50 

0,70 

Neu h<1000m 0,50 

CÀRREGUES PERMANENTS 
0,72 kN/m2 
0,00 kN/m2 

0,72 kN/m2 

CÀRREGUES VARIABLES 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
1,00 kN/m2 
1,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 

2,00 kN/m2 

0,60 kN/m2   
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Combinació d'accions: 

 

 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de

Característiques de la Biga
Resistència a flexió                           
Mòdul d'elasticitat                                        
Àrea tributària 
Llum 
Base/ Diàmetre 
Altura 

Correcció de la resistència característica

Kh=(150/h)

Per tant la resistència característica aplicada amb un factor de correcció és de 

Tensió admissible de la biga 

 

 

Tensió admissible de la Biga= fd adm=

Tensió a flexió de la biga 

 

 

Comparació 

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga. 

Tensió admissible de la Biga= fd adm=

 

G jk,jG,
1j

γγ∑ +
≥

G jk,jG,
1j

γγ∑ +
≥
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CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS 

Sense variables: 0,97 kN/m2 
Ús dominant: 4,42 kN/m2 

Neu dominant: 3,97 kN/m2 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de 

Característiques de la Biga 
Resistència a flexió                            fck= 18 N/mm2 

                                       E= E= 9000 N/mm2 
At= 1,6 m 
L= 3 m 
b= 0,2 m 
h= 0 m 

Correcció de la resistència característica 

fck'=kck · kh 

=(150/h)0,2
≤ 1,3 Kh= 0,94 ok!

Per tant la resistència característica aplicada amb un factor de correcció és de  

Factor de modificació  kmod= 0,8 
Coeficient parcial de seguretat gM= 1,3 

Tensió admissible de la Biga= fd adm= 10,46 N/mm2 

Càlcul del moment màxim 
Considerem que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant:

q= 7,08 Kn/m 
M màx= (q·L2)/8= 7,96 kN·m 

W =( p·d3)/32 0,000785 m3 

Tensió a flexió de la biga  f= 10139,07 KN/m2 

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga. 

Tensió admissible de la Biga= fd adm= 10,46 N/mm2 

Tensió a flexió de la biga  f= 10,14 N/mm2 
 

Q+Q+P ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1kP ψγγγ ∑ Q+Q+P ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1kP ψγγγ ∑
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4,42 kN/m2   

ok! 

16,99 N/mm2 

  

Considerem que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant: 

10,14 N/mm2   

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga.  

Compleix! 



Escola Politècnica Superior 
 

                                  

66 

 

 
Coeficients de 
seguretat (g) 

Permanents 

Variables 

Coeficient de 
Simultaneïtat (y) 

Ús 
Neu 
h<1000m 

Total Càrregues Permanents 

Total Càrregues Variables 

Total Càrregues Neu 

Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega

Dades: 

L= 3 

E= 9000000000 

I= 7,85398E-05 
Càrregues 
permanents= 1,15

Càrregues variables= 3,20

Càrregues de neu= 0,96

Fletxa admissible= L/400 =

 
Combinació característica 
 

 
Permanents: 

Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 

Fletxa admissible= L/350 =

 

 

Combinació característica 

 
Permanents: 

Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS DE SERVEI 

1,35 

  1,50 

y0 y1 y2 

0,70 0,5 0,3 

0,50 0,2 0 

0,72 kN/m2 1,15 KN/ml

2,00 kN/m2 3,20 KN/ml

0,60 kN/m2 0,96 KN/ml

Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega 

 
m 
 

 N/m2 

 m4 

 kN/ml UG= 0,00172 m 

 kN/ml Uq1= 0,00477 m 

 kN/ml Uq2= 0,00143 m 

Integritat dels elements constructius 

 0,0075 m es a dir, 7,50 mm

1,72 mm 

7,21 mm 

6,50 mm 

 7,21 mm Compleix!

Confort dels usuaris 

 0,0086 m es a dir, 8,57 mm

1,72 mm 

7,21 mm 

6,50 mm 

 7,21 mm Compleix!
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KN/ml  

KN/ml  

KN/ml  

1,72 mm 

  

4,77 mm 

1,43 mm 

mm   

Compleix!  

mm   

Compleix!  
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Fletxa admissible= L/300 =

 

 

Combinació casi permanent 

Permanents: 

Ús dominant: 
Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors:

 

 

Nota: Es pot observar que l’element analitzat

un reforç estructural en aquest tipus de coberta

de cobertura i s’ha d’adaptar la coberta a la normativa vigent, s’obtà per substituir també les 

biegues de fusta.  

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

Aparença en obra 

Fletxa admissible= L/300 = 0,0100 m es a dir, 10,00 

 

1,72 mm 

3,15 mm 
1,72 mm 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 3,15 mm Compleix!

ervar que l’element analitzat compleix a ELU i a ELS, per tant, 

aquest tipus de coberta, no obstant, ja que s’han de substituir els elements 

de cobertura i s’ha d’adaptar la coberta a la normativa vigent, s’obtà per substituir també les 
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mm   

Compleix!  

i a ELS, per tant, no seria necessàri 

, ja que s’han de substituir els elements 

de cobertura i s’ha d’adaptar la coberta a la normativa vigent, s’obtà per substituir també les 
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I.5.7 COBERTA TIPUS E 

Comprovació Coberta Tipus E. BIGA= M

Situació:  Sala B

Coeficients de seguretat (g) 
Permanents

Variables

Coeficient de Simultaneïtat (y0) 
Ús 

Neu h<

CÀRREGUES PERMANENTS
Pes propi de la coberta 
Envans 

Total Càrregues Permanents 

CÀRREGUES VARIABLES
Sobrecàrrega d'ús habitatge 
Sobrecàrrega d'ús passadís 
Sobrecàrrega d'ús en traster 
Sobrecàrrega d'ús en coberta 
Coberta 
Balcó 

Total Càrregues Variables 

Total Càrregues Neu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

 
Imatge I.5.7Coberta Tipus E 

Comprovació Coberta Tipus E. BIGA= M -P1-S-05 

Sala B 

Permanents 1,35 

  

Variables 1,50 

0,70 

Neu h<1000m 0,50 

CÀRREGUES PERMANENTS 
0,86 kN/m2 
0,00 kN/m2 

0,86 kN/m2 

CÀRREGUES VARIABLES 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
1,00 kN/m2 
1,00 kN/m2 
0,00 kN/ml 

2,00 kN/m2 

0,60 kN/m2   

Universitat de Lleida 
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Combinació d'accions: 

 

 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de

Característiques de la Biga
Resistència a flexió                           
Mòdul d'elasticitat                                        E=
Àrea tributària 
Llum 
Base/ Diàmetre 
Altura 

Correcció de la resistència característica

Kh=(150/h)

Per tant la resistència característica aplicada amb un factor de correcció és de 

Tensió admissible de la biga 

 

 

Tensió admissible de la Biga= fd adm=

Tensió a flexió de la biga 

 

 

Comparació 

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga. 

Tensió admissible de la Biga= fd adm=

 

 

G jk,jG,
1j

γγ∑ +
≥

G jk,jG,
1j

γγ∑ +
≥

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS 

Sense variables: 1,16 kN/m2 
Ús dominant: 4,61 kN/m2 

Neu dominant: 4,16 kN/m2 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de 

Característiques de la Biga 
Resistència a flexió                            fck= 18 N/mm2 
Mòdul d'elasticitat                                        E= E= 9000 N/mm2 

At= 0,6 m 
L= 4,9 m 
b= 0,2 m 
h= 0 m 

resistència característica 

fck'=kck · kh 

=(150/h)0,2
≤ 1,3 Kh= 0,94 ok! 

Per tant la resistència característica aplicada amb un factor de correcció és de  

Factor de modificació  kmod= 0,8 
Coeficient parcial de seguretat gM= 1,3 

Tensió admissible de la Biga= fd adm= 10,46 N/mm2 

Càlcul del moment màxim 
Considerem que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant:

q= 2,76 Kn/m 
M màx= (q·L2)/8= 8,30 kN·m 

W =( p·d3)/32 0,000785 m3 

Tensió a flexió de la biga  f= 10564,88 KN/m2 

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga. 

Tensió admissible de la Biga= fd adm= 10,46 N/mm2 

Tensió a flexió de la biga  f= 10,56 N/mm2 

Q+Q+P ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1kP ψγγγ ∑ Q+Q+P ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1kP ψγγγ ∑
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4,61 kN/m2   

16,99 N/mm2 

  

Considerem que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant: 

10,56 N/mm2   

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga.  

No compleix! 
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Coeficients de 
seguretat (g) 

Permanents 

Variables 

Coeficient de 
Simultaneïtat (y) 

Ús 
Neu 
h<1000m 

Total Càrregues Permanents 

Total Càrregues Variables 

Total Càrregues Neu 

Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega

Dades: 

L= 4,9 

E= 9000000000 

I= 7,85398E-05 
Càrregues 
permanents= 0,51

Càrregues variables= 1,20

Càrregues de neu= 0,36

Fletxa admissible= L/400 =

 
Combinació característica 
 

 
Permanents: 

Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 

Fletxa admissible= L/350 =

 

 

Combinació característica 

 
Permanents: 

Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS DE SERVEI 

1,35 

  1,50 

y0 y1 y2 

0,70 0,5 0,3 

0,50 0,2 0 

0,86 kN/m2 0,51 KN/ml

2,00 kN/m2 1,20 KN/ml

0,60 kN/m2 0,36 KN/ml

de càrrega 

 
m 
 

 N/m2 

 m4 

 kN/ml UG= 0,00546 m 

 kN/ml Uq1= 0,01274 m 

 kN/ml Uq2= 0,00382 m 

Integritat dels elements constructius 

 0,0123 m es a dir, 12,25 mm

5,46 mm 

20,12 mm 

18,21 mm 

 20,12 mm No compleix!

Confort dels usuaris 

 0,0140 m es a dir, 14,00 mm

5,46 mm 

20,12 mm 

18,21 mm 

 20,12 mm No compleix!
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KN/ml  

KN/ml  

KN/ml  

5,46 mm 

  

12,74 mm 

3,82 mm 

mm   

No compleix!  

mm   

No compleix!  
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Fletxa admissible= L/300 =

 

 

Combinació casi permanent 

Permanents: 

Ús dominant: 
Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors:

 

 

Nota: Es pot observar que l’element analitzat no compleix ni a ELU ni a ELS, per tant, caldrà 

realitzar una actuació en aquest tipus de 

 

ALTRES RESULTATS: 

Sala A 

Area 
tributaria 

0,60 m 

Llum 4,42 m 
 

Sala B 

Area 
tributaria 

0,60 m 

Llum 4,90 m 
 

- L’estructura serà reforçada i es substituiran els elements de cobertura adaptant la coberta 

a la normativa vigent.

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

Aparença en obra 

Fletxa admissible= L/300 = 0,0163 m es a dir, 16,33 

 

5,46 mm 

9,29 mm 
5,46 mm 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 9,29 mm Compleix!

Nota: Es pot observar que l’element analitzat no compleix ni a ELU ni a ELS, per tant, caldrà 

realitzar una actuació en aquest tipus de sostre per tal de complir amb les limitacions del CTE. 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris

� � � 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris

� � � 

L’estructura serà reforçada i es substituiran els elements de cobertura adaptant la coberta 

a la normativa vigent. 
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mm   

Compleix!  

Nota: Es pot observar que l’element analitzat no compleix ni a ELU ni a ELS, per tant, caldrà 

per tal de complir amb les limitacions del CTE.  

 

Confort dels 
usuaris 

Aparença a 
l’obra 

� 

 

Confort dels 
usuaris 

Aparença a 
l’obra 

� 

L’estructura serà reforçada i es substituiran els elements de cobertura adaptant la coberta 
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I.5.8 COBERTA TIPUS F  

Comprovació Coberta Tipus F. BIGA= 

Situació:  Traster

Coeficients de seguretat (g) 
Permanents

Variables

Coeficient de Simultaneïtat (y0) 
Ús 

Neu h<1000m

CÀRREGUES PERMANENTS
Pes propi de la coberta  
Envans 

Total Càrregues Permanents 

CÀRREGUES VARIABLES
Sobrecàrrega d'ús habitatge 
Sobrecàrrega d'ús passadís 
Sobrecàrrega d'ús en traster 
Sobrecàrrega d'ús en coberta 
Coberta 
Balcó 

Total Càrregues Variables 

Total Càrregues Neu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

Imatge I.5.8. Coberta Tipus F 

Comprovació Coberta Tipus F. BIGA= M-P2-Y-02 

Traster 

Permanents 1,35 

  

Variables 1,50 

0,70 

Neu h<1000m 0,50 

CÀRREGUES PERMANENTS 
0,72 kN/m2 
0,00 kN/m2 

0,72 kN/m2 

CÀRREGUES VARIABLES 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
1,00 kN/m2 
1,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 

2,00 kN/m2 

0,60 kN/m2   
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Combinació d'accions: 

 

 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de

Característiques de la Biga
Resistència a flexió                            
Mòdul d'elasticitat                                     
Àrea tributària 
Llum 
Base 
Altura 

Correcció de la resistència característica

Kh=(150/h)0,2

Per tant la resistència característica aplicada amb un factor de correcció és de 

Tensió admissible de la biga 

 

 

Tensió admissible de la Biga= fd adm=

Tensió a flexió de la biga 

 

 

Càrrega                            
Moment màxim     
Mòdul resistent          

Comparació 

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga. 

Tensió admissible de la Biga= fd adm=

 

 

G jk,jG,
1j

γγ∑ +
≥

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS 

Sense variables: 0,98 kN/m2 
Ús dominant: 4,43 kN/m2 

Neu dominant: 3,98 kN/m2 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de 

Característiques de la Biga 
 fck= 18 N/mm2 

                               E= 9000 N/mm2 
At= 2,1 m 
L= 4,42 m 
b= 0,2 m 
h= 0,2 m 

Correcció de la resistència característica 

fck'=kck · kh 

0,2
≤ 1,3 Kh= 0,94 ok! 

Per tant la resistència característica aplicada amb un factor de correcció és de  

Factor de modificació kmod= 0,8 
Coeficient parcial de seguretat gM= 1,3 

Tensió admissible de la Biga= fd adm= 10,46 N/mm2 

Càlcul del moment màxim 
Considerem que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant:
q= 9,30 Kn/m 
Mmàx= (q·L2)/8= 22,71 kN·m 
W = (b·h2)/6= 0,001333 m3 

Tensió a flexió de la biga  f= 17029,21 KN/m2 

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga. 

Tensió admissible de la Biga= fd adm= 10,46 N/mm2 

Tensió a flexió de la biga  f= 17,03 N/mm2 

Q+Q+P ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1kP ψγγγ ∑
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4,43 kN/m2   

16,99 N/mm2 

  

Considerem que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant: 

17,03 N/mm2   

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga.  

No compleix! 
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Coeficients de seguretat 

(g) 
Permanents 

Variables 

Coeficient de 
Simultaneïtat (y) 

Ús 

Neu h<1000m

Total Càrregues Permanents 

Total Càrregues Variables 

Total Càrregues Neu 

Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega

Dades: 

L= 4,42 

E= 9000000000

I= 0,000133333

Càrregues permanents= 

Càrregues variables= 

Càrregues de neu= 

Fletxa admissible= L/400 =

 
Combinació característica 
 

 
Permanents:

Ús dominant:

Neu dominant:

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 

Fletxa admissible= L/350 =

 
Combinació característica 
 

 
Permanents:

Ús dominant:

Neu dominant:

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS DE SERVEI 

 1,35 

  1,50 

y0 y1 y2 

0,70 0,5 0,3 

Neu h<1000m 0,50 0,2 0 

0,72 kN/m2 1,52 KN/ml

2,00 kN/m2 4,20 KN/ml

0,60 kN/m2 1,26 KN/ml

Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega 

 
m 
 

9000000000 N/m2 

0,000133333 m4 

1,52 kN/ml UG= 0,00630 m 

4,20 kN/ml Uq1= 0,01739 m 17,39

1,26 kN/ml Uq2= 0,00522 m 

Integritat dels elements constructius 

Fletxa admissible= L/400 = 0,0111 m es a dir, 11,05 mm

Permanents: 6,30 mm 

Ús dominant: 26,30 mm 

Neu dominant: 23,69 mm 

 26,30 mm No compleix!

Confort dels usuaris 

Fletxa admissible= L/350 = 0,0126 m es a dir, 12,63 mm

Permanents: 6,30 mm 

Ús dominant: 26,30 mm 

Neu dominant: 23,69 mm 

 26,30 mm No compleix!
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KN/ml  

KN/ml  

KN/ml  

Fletxes   

6,30 mm 

  

17,39 mm 

5,22 mm 

mm   

No compleix!  

mm   

No compleix!  
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Fletxa admissible= L/300 =

Combinació casi 
permanent 

 

 

Permanents:

Ús dominant:

Neu dominant:

S'agafa el màxim dels valors anteriors:

 

 

Nota: Es pot observar que l’element analitzat no compleix ni a ELU ni a ELS, per tant, caldrà 

realitzar una actuació en aquest tipus de coberta

S’opta per substituir-la totalment adaptant

trobin en bon estat.  

 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

Aparença en obra 

Fletxa admissible= L/300 = 0,0147 m es a dir, 14,73 

 

Permanents: 6,30 mm 

Ús dominant: 11,52 mm 

Neu dominant: 6,30 mm 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 11,52 mm Compleix!

Nota: Es pot observar que l’element analitzat no compleix ni a ELU ni a ELS, per tant, caldrà 

ctuació en aquest tipus de coberta per tal de complir amb les limitacions del CTE. 

otalment adaptant-la a la normativa vigent i aprofitant les teules que es 
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mm   

Compleix!  

Nota: Es pot observar que l’element analitzat no compleix ni a ELU ni a ELS, per tant, caldrà 

per tal de complir amb les limitacions del CTE. 

la a la normativa vigent i aprofitant les teules que es 



Escola Politècnica Superior 
 

                                  

76 

 

I.6 ESTRUCTURA HORITZONT

I.6.1 INTRODUCCIÓ 

En aquest apartat es desenvolupa el mètode de càlcul d’una estructura de formigó, segons la 

EHE-08, per a comprovar que compleix a Estats Límit 

I.6.2 ACCIONS 

I.6.2.1 ACCIONS PERMANENTS

S’agafarà com a densitat de la estructura de formigó prefabricat 2500 kg/m

armats i pretesats.  

I.6.2.2 ACCIÓ DEL PRETESAT

Les accions degudes al pretesat d’un element estructural es dedueixen de l’esforç del pretesat 

dels tendons que formen la seva armadura acti

transcurs del temps.  

El valor característic de la força del pretesat en una secció i fase qualsevol és:

 

Degut a la gran complexitat del càlcul del pretesat i a la falta de dades per desenvolupar

comprovarà l’estructura com si es tractes d’una estructura de formigó armat, sense pretesar. 

I.6.2.3 VALOR DE CÀLCUL DE L

Com ja s’ha dit en punts anteriors, el valor de càlcul d’

valor representatiu d’aquesta acció (

 

Sent: 

 Fd valor de càlcul de l’acció

   γ f coeficient parcial de seguretat

  

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

ESTRUCTURA HORITZONTAL DE FORMIGÓ PREFABRICAT  

En aquest apartat es desenvolupa el mètode de càlcul d’una estructura de formigó, segons la 

08, per a comprovar que compleix a Estats Límit Últim (ELS) i a Estats Límit de Servei (ELS). 

ACCIONS PERMANENTS 

de la estructura de formigó prefabricat 2500 kg/m3

ACCIÓ DEL PRETESAT 

Les accions degudes al pretesat d’un element estructural es dedueixen de l’esforç del pretesat 

dels tendons que formen la seva armadura activa. Aquestes accions varien al llarg del tendó i en el 

El valor característic de la força del pretesat en una secció i fase qualsevol és: 

PK= P0 DPI –DPdif 

del càlcul del pretesat i a la falta de dades per desenvolupar

comprovarà l’estructura com si es tractes d’una estructura de formigó armat, sense pretesar. 

VALOR DE CÀLCUL DE LES ACCIONS 

anteriors, el valor de càlcul d’una acció és el que esdevé de multiplicar el 

valor representatiu d’aquesta acció (Ψi Fk ) per un coeficient parcial de seguretat. 

Fd = γ f Ψi Fk 

valor de càlcul de l’acció. 

parcial de seguretat. 
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En aquest apartat es desenvolupa el mètode de càlcul d’una estructura de formigó, segons la 

ltim (ELS) i a Estats Límit de Servei (ELS).  

3 per a formigons 

Les accions degudes al pretesat d’un element estructural es dedueixen de l’esforç del pretesat 

llarg del tendó i en el 

(I.6.1) 

del càlcul del pretesat i a la falta de dades per desenvolupar-lo, es 

comprovarà l’estructura com si es tractes d’una estructura de formigó armat, sense pretesar.  

acció és el que esdevé de multiplicar el 

 

(I.6.2) 
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I.6.3 ANÀLISIS ESTRUCTURAL

I.6.3.1 DADES GEOMÈTRIQUES

En les bigues en T es suposa, per a les comprovacions a nivell de secció, que les tensions 

normals es distribueixen uniformement en un cert ample reduït de les ales 

En aquest treball no es tindrà en compte aquest ample eficaç

és rectangular amb unes dimensions

Es considerarà com a llum de càlcul de les peces la distància que hi ha entre eixos de 

recolzaments  

L’anàlisi de l’estructural es realitzarà utilitzant les seccions brutes de les peces, es a dir, tenint en 

compte les dimensions reals de la peca sense restar els espais corresponents a les armadures. 

I.6.3.2 MÈTODES DE CÀLCUL

Per a la comprovació de la estr

mètode d’anàlisis lineal, el qual es basa en la hipòtesis de comportament elàstico

materials que formen l’estructura i en la consideració de l’equilibri de la estructura sense deformar. 

Aquest mètode consisteix en substituir l’estructura estudiada per una estructura de barres 

articulades. Les barres comprimides s’anomenen bieles i representen la compressió del formigó. 

Les traccionades s’anomenen tirants i representen l’esforç de tracció de 

I.6.3.3 CAPACITAT RESISTENT 

Capacitat resistent dels tirants

En ELU es suposarà que les armadures assoleixen la tensió de càlcul, es adir:

- Per a armadures passives:  

La capacitat resistent de un tirant 

 

Sent: 

AS Secció de l’armadura passiva
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ANÀLISIS ESTRUCTURAL  

DADES GEOMÈTRIQUES 

En les bigues en T es suposa, per a les comprovacions a nivell de secció, que les tensions 

normals es distribueixen uniformement en un cert ample reduït de les ales anomenat ample eficaç.

aquest treball no es tindrà en compte aquest ample eficaç, ja que es considerarà que la peça 

dimensions de 7x20 cm.  

Es considerarà com a llum de càlcul de les peces la distància que hi ha entre eixos de 

l’estructural es realitzarà utilitzant les seccions brutes de les peces, es a dir, tenint en 

compte les dimensions reals de la peca sense restar els espais corresponents a les armadures. 

MÈTODES DE CÀLCUL 

Per a la comprovació de la estructura en Estats Límits Últims i Estats Límits de Servei

mètode d’anàlisis lineal, el qual es basa en la hipòtesis de comportament elàstico

materials que formen l’estructura i en la consideració de l’equilibri de la estructura sense deformar. 

est mètode consisteix en substituir l’estructura estudiada per una estructura de barres 

articulades. Les barres comprimides s’anomenen bieles i representen la compressió del formigó. 

Les traccionades s’anomenen tirants i representen l’esforç de tracció de les armadures. 

CAPACITAT RESISTENT DE BIELES, TIRANTS I NUSOS 

Capacitat resistent dels tirants 

En ELU es suposarà que les armadures assoleixen la tensió de càlcul, es adir:

Per a armadures passives:  ssd = fyd 

La capacitat resistent de un tirant constituït per armadura es pot expressar com:

ASFyd  

Secció de l’armadura passiva 
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En les bigues en T es suposa, per a les comprovacions a nivell de secció, que les tensions 

anomenat ample eficaç.  

ja que es considerarà que la peça 

Es considerarà com a llum de càlcul de les peces la distància que hi ha entre eixos de 

l’estructural es realitzarà utilitzant les seccions brutes de les peces, es a dir, tenint en 

compte les dimensions reals de la peca sense restar els espais corresponents a les armadures.  

i Estats Límits de Servei s’utilitzarà el 

mètode d’anàlisis lineal, el qual es basa en la hipòtesis de comportament elàstico-lineal dels 

materials que formen l’estructura i en la consideració de l’equilibri de la estructura sense deformar.  

est mètode consisteix en substituir l’estructura estudiada per una estructura de barres 

articulades. Les barres comprimides s’anomenen bieles i representen la compressió del formigó. 

les armadures.  

En ELU es suposarà que les armadures assoleixen la tensió de càlcul, es adir: 

constituït per armadura es pot expressar com: 

(I.6.3) 
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Capacitat resistent de les bieles 

La tensió màxima de l’acer comprimit es pot considerar com:

I.6.4 CÀLCUL EN ESTATS LÍM IT ÚLTIMS

Els Estats Límits Últims fan referència a tots aquells que produeixen la fallada de l’estructura, per 

pèrdua d’equilibri, col·lapse o ruptura de la mateixa o de una part d’ella. 

En la comprovació dels Estats Límits Últims que consideren la ruptura d’una secció o element, s’ha 

de satisfer: 

 

Sent: 

 Rd valor de càlcul de la resposta estructural

 Sd valor de càlcul de l’efecte de l’estructura

I.6.4.1 COMBINACIÓ DE LES AC

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d’accions es defineixen d’acord amb 

els següents criteris.  

- Situació permanent o transitòria:

 

- Situació accidental: 

1j
∑

≥

- Situació sísmica: 

Sent: 

G jk,   valor característic de les accions permanents

Qk,1   valor característic de les accions variables

G jk,jG,γ  accions permanents en valor de càlcul

Qk,1Q,1γ  accions variables en valor de càlcul

Q ik,i0,iQ,ψγ  accions variables en valor de combinació

En aquest treball només es comprovarà amb situació permanent i transitòria. 
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La tensió màxima de l’acer comprimit es pot considerar com: 

ssd,c = fyd= 400 N/mm2 

IT ÚLTIMS 

Els Estats Límits Últims fan referència a tots aquells que produeixen la fallada de l’estructura, per 

pèrdua d’equilibri, col·lapse o ruptura de la mateixa o de una part d’ella.  

Límits Últims que consideren la ruptura d’una secció o element, s’ha 

RD ≥ Sd 

valor de càlcul de la resposta estructural 

valor de càlcul de l’efecte de l’estructura 

COMBINACIÓ DE LES ACCIONS 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d’accions es defineixen d’acord amb 

Situació permanent o transitòria: 

Q+Q+G ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1jk,jG,
1j

ψγγγ ∑∑
≥

 

Q+Q+G ik,i,iQ,
1>i

k,1Q,1jk,jG,
1

ψγψγγ 21,1 ∑∑  

Q+G ik,i,iQ,
1>i

jk,jG,
1j

ψγγ 2∑∑
≥

 

característic de les accions permanents. 

valor característic de les accions variables. 

accions permanents en valor de càlcul. 

accions variables en valor de càlcul. 

accions variables en valor de combinació. 

només es comprovarà amb situació permanent i transitòria.  
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Els Estats Límits Últims fan referència a tots aquells que produeixen la fallada de l’estructura, per 

Límits Últims que consideren la ruptura d’una secció o element, s’ha 

(I.6.4) 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d’accions es defineixen d’acord amb 

(I.6.5) 

(I.6.6) 

(I.6.7) 
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I.6.4.2 COEFICIENTS PARCIALS

Per a la comprovació dels Estats Límits Últims es tindran en compte com a coeficients parcials de 

seguretat de les accions els valors següents:

Taula I.6.1. Coeficients parcials de seguretat per a les accions, aplicables per a la evaluació dels Estats Límits Últims. 
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COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT 

Per a la comprovació dels Estats Límits Últims es tindran en compte com a coeficients parcials de 

retat de les accions els valors següents: 

. Coeficients parcials de seguretat per a les accions, aplicables per a la evaluació dels Estats Límits Últims. 

Extret de: taula 12.1.a de la EHE-08. 
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Per a la comprovació dels Estats Límits Últims es tindran en compte com a coeficients parcials de 

 
. Coeficients parcials de seguretat per a les accions, aplicables per a la evaluació dels Estats Límits Últims. 
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I.6.4.3 COEFICIENTS DE SIMUL

Com a coeficients de simultaneïtat s’agafaran els següents:

Taula I.6.2. Coeficients de simultaneïtat (

I.6.4.4 COMPROVACIÓ DE LES P

Per a la comprovació dels Estats Límits Últims es seguirà l’article 42 del capítol X de la EHE

S’ha de comprovar que sota la hipòtesis de càrrega més desfavorable no es sobrepassen els límits 

d’equilibri.  

Per a la comprovació s’ha de tenir en compte una sèrie de hipòtesis: 

a. L’esgotament es caracteritza pel valor de la deformació en determinades fibres de la 

secció, definides pels dominis de deformació d’esgotament. 

b. Les deformacions del formigó segueixen una llei plana.

c. Les deformacions de l’armadura passiva es mantenen iguals a les del formigó que 

l’envolta.  

d. El diagrama de càlcul tensió

punt 39.5 de la EHE. No es considerarà resistència del formigó a tracció.  El diagrama de 

càlcul de tensió-deformació de l’acer de les armadures, considerades passives, és el que 

es defineix en el punt 38.4 de la EHE. 
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COEFICIENTS DE SIMULTANEÏTAT 

Com a coeficients de simultaneïtat s’agafaran els següents: 

. Coeficients de simultaneïtat (y). Extret de la taula 4.2 del DB-AE.  

COMPROVACIÓ DE LES PECES SOTMESES A FLEXIÓ SIMPLE 

Per a la comprovació dels Estats Límits Últims es seguirà l’article 42 del capítol X de la EHE

S’ha de comprovar que sota la hipòtesis de càrrega més desfavorable no es sobrepassen els límits 

enir en compte una sèrie de hipòtesis:  

L’esgotament es caracteritza pel valor de la deformació en determinades fibres de la 

secció, definides pels dominis de deformació d’esgotament.  

Les deformacions del formigó segueixen una llei plana. 

de l’armadura passiva es mantenen iguals a les del formigó que 

El diagrama de càlcul tensió-deformació del formigó és algun dels que es defineix en el 

punt 39.5 de la EHE. No es considerarà resistència del formigó a tracció.  El diagrama de 

deformació de l’acer de les armadures, considerades passives, és el que 

es defineix en el punt 38.4 de la EHE.  
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Per a la comprovació dels Estats Límits Últims es seguirà l’article 42 del capítol X de la EHE-08. 

S’ha de comprovar que sota la hipòtesis de càrrega més desfavorable no es sobrepassen els límits 

L’esgotament es caracteritza pel valor de la deformació en determinades fibres de la 

de l’armadura passiva es mantenen iguals a les del formigó que 

dels que es defineix en el 

punt 39.5 de la EHE. No es considerarà resistència del formigó a tracció.  El diagrama de 

deformació de l’acer de les armadures, considerades passives, és el que 
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e. S’aplicarà en les resultants de tensions en la secció les equacions generals d’equilibri de 

forces i moments. D’aquesta manera es

la integració de les tensions en el formigó i en les armadures actives i passives. 

Dominis de deformació 

Imatge I.6.1. Dominis de deformació. Extret 

La deformació límit de les seccions, segons el tipus de sol·licitació, defineix el següents dominis:

- Domini 1: Tracció simple o composta 

deformació giren al voltant del punt A corres

traccionada del 10‰. 

- Domini 2: Flexió simple o composta 

flexió.  Les rectes de deformació giren al voltant del punt A. 

- Domini 3: Flexió simple o composta 

corresponent a la deformació de ruptura per flexió del formigó. L’allargament de l’armadura 

més traccionada està compresa entre 0,01 i 

- Domini 4: Flexió simple o compo

L’allargament de l’armadura més traccionada està compresa entre 

- Domini 4a: Flexió composta 

zona de formigó traccionat. Les re

- Domini 5: Compressió simple o composta 

rectes de deformació giren al voltant del punt C. 

A partir de les hipòtesis bàsiques es possible plantejar les equacions d’equilibri de la secció, que 

constitueix un sistema d’equacions no lineals. Per a la comprovació, es coneix la forma i 

dimensions de la secció de formigó, la posició i la quantia d’arm

materials i són incògnites el plànol de deformació d’esgotament i els esforços resistents de la 

secció.  
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S’aplicarà en les resultants de tensions en la secció les equacions generals d’equilibri de 

forces i moments. D’aquesta manera es pot calcular la capacitat resistent última mitjançant 

la integració de les tensions en el formigó i en les armadures actives i passives. 

. Dominis de deformació. Extret de: Figura 42.1.3 de la EHE-08

La deformació límit de les seccions, segons el tipus de sol·licitació, defineix el següents dominis:

Domini 1: Tracció simple o composta � la secció està en tracció. Les rectes de 

deformació giren al voltant del punt A corresponent a un allargament de l’armadura més 

‰.  

Domini 2: Flexió simple o composta � el formigó assoleix la deformació de ruptura per 

flexió.  Les rectes de deformació giren al voltant del punt A.  

Domini 3: Flexió simple o composta � les rectes de deformació giren al voltant del punt B 

corresponent a la deformació de ruptura per flexió del formigó. L’allargament de l’armadura 

més traccionada està compresa entre 0,01 i ey , sent ey el límit elàstic de l’acer. 

Domini 4: Flexió simple o composta � les rectes de deformació giren al voltant del punt B. 

L’allargament de l’armadura més traccionada està compresa entre ey i 0. 

Domini 4a: Flexió composta � totes les armadures estan comprimides i existeix una petita 

zona de formigó traccionat. Les rectes de deformació giren al voltant del punt B. 

Domini 5: Compressió simple o composta � els dos materials treballes a compressió. Les 

rectes de deformació giren al voltant del punt C.  

A partir de les hipòtesis bàsiques es possible plantejar les equacions d’equilibri de la secció, que 

constitueix un sistema d’equacions no lineals. Per a la comprovació, es coneix la forma i 

dimensions de la secció de formigó, la posició i la quantia d’armadura i les característiques dels 

materials i són incògnites el plànol de deformació d’esgotament i els esforços resistents de la 
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S’aplicarà en les resultants de tensions en la secció les equacions generals d’equilibri de 

pot calcular la capacitat resistent última mitjançant 

la integració de les tensions en el formigó i en les armadures actives i passives.  

 

08 

La deformació límit de les seccions, segons el tipus de sol·licitació, defineix el següents dominis: 

la secció està en tracció. Les rectes de 

ponent a un allargament de l’armadura més 

el formigó assoleix la deformació de ruptura per 

ectes de deformació giren al voltant del punt B 

corresponent a la deformació de ruptura per flexió del formigó. L’allargament de l’armadura 

el límit elàstic de l’acer.  

les rectes de deformació giren al voltant del punt B. 

i 0.  

totes les armadures estan comprimides i existeix una petita 

ctes de deformació giren al voltant del punt B.  

els dos materials treballes a compressió. Les 

A partir de les hipòtesis bàsiques es possible plantejar les equacions d’equilibri de la secció, que 

constitueix un sistema d’equacions no lineals. Per a la comprovació, es coneix la forma i 

adura i les característiques dels 

materials i són incògnites el plànol de deformació d’esgotament i els esforços resistents de la 
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Flexió simple o composta 

En els casos en que l’esgotament d’una secció es produeixi per flexió simple o composta, 

l’armadura resistent longitudinal traccionada haurà de complir la següent limitació:

 

Sent: 

 As àrea de l’armadura passiva

 fyd resistència de càlcul de l’acer de l’armadura 

 fct,m,fl resistència mitja a flexiótracció del formigó

 W1 mòdul resistent de la secció bruta relativa a la fibra més traccionada

 ds  profunditat de l’armadura passiva des de la fibra més comprimida de la secció

 A area de secció br

 z  braç mecànic de la secció. Es pot agafar 0,8h. 

Quanties geomètriques mínimes 

En la següent taula es poden veure els valors de les quanties geomètriques mínimes que s’ha

disposar en els diferents tipus d’elements estructurals. 

Taula I.6.3. Quanties geomètriques mínimes, en tant per 1000, referides a secció total de formigó. Extret de: taula 42.3.5 de 
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En els casos en que l’esgotament d’una secció es produeixi per flexió simple o composta, 

rmadura resistent longitudinal traccionada haurà de complir la següent limitació:

AS fyd ≥ (W1/z) fct,m.fl 

àrea de l’armadura passiva. 

resistència de càlcul de l’acer de l’armadura activa en tracció. 

resistència mitja a flexiótracció del formigó. 

mòdul resistent de la secció bruta relativa a la fibra més traccionada

profunditat de l’armadura passiva des de la fibra més comprimida de la secció

area de secció bruta del formigó. 

braç mecànic de la secció. Es pot agafar 0,8h.  

 

En la següent taula es poden veure els valors de les quanties geomètriques mínimes que s’ha

disposar en els diferents tipus d’elements estructurals.  

. Quanties geomètriques mínimes, en tant per 1000, referides a secció total de formigó. Extret de: taula 42.3.5 de 

la EHE-08.  
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En els casos en que l’esgotament d’una secció es produeixi per flexió simple o composta, 

rmadura resistent longitudinal traccionada haurà de complir la següent limitació: 

(I.6.8) 

mòdul resistent de la secció bruta relativa a la fibra més traccionada. 

profunditat de l’armadura passiva des de la fibra més comprimida de la secció. 

En la següent taula es poden veure els valors de les quanties geomètriques mínimes que s’han de 

 
. Quanties geomètriques mínimes, en tant per 1000, referides a secció total de formigó. Extret de: taula 42.3.5 de 
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Per tal de simplificar la comprovació no es seguirà aquest mètode, sinó

moment màxim de la biga i es compararà amb el m

característiques tècniques de la bigueta prefabricada que es pot veure en la 

Per a bigues birecolzades es considera que el moment màxim és:
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Per tal de simplificar la comprovació no es seguirà aquest mètode, sinó 

la biga i es compararà amb el moment últim especificat en la fitxa de 

ues de la bigueta prefabricada que es pot veure en la Taula 

Per a bigues birecolzades es considera que el moment màxim és: 
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 que es calcularà el 

oment últim especificat en la fitxa de 

Taula I.7.1. 
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I.6.4.5 COMPROVACIÓ DE LES 

En aquest apartat es segueix l’article 44 del capítol X de la EHE

Per a l’anàlisi de la capacitat resistent de l’estructura de formigó enfront esforços tallants, 

s’utilitzarà el mètode general de bieles i tirants. 

I.6.4.5.1 Resistència a esforç tallant 

Per a la comprovació dels ELU en tallant es considerarà la secció amb les seves dimensions reals.

L’esgotament a tallant es pot assolir per esgotament de la resistència a compressió de l’ànima, o 

bé, per esgotament de la resistència a tracció. Per tant, es necessari comprovar: 

 

Sent: 

 Vrd esforç tallent de càlcul.

 Vu1 esforç tallant d’esgotament per compressió obliqua de l’ànima. 

 Vu2 esforç tallant d’esgotament per tracció de l’ànima. 

Cal tenir en compte que en peces sense armadura a tallant no

d’esgotament per compressió obliqua de l’ànima. 

Per a determinar Vrd es fa a partir de la gràfica de tallants per a bigues birecolzades. 
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COMPROVACIÓ DE LES PECES SOTMESES A TALLANT 

En aquest apartat es segueix l’article 44 del capítol X de la EHE-08.  

tat resistent de l’estructura de formigó enfront esforços tallants, 

s’utilitzarà el mètode general de bieles i tirants.  

Resistència a esforç tallant  

Per a la comprovació dels ELU en tallant es considerarà la secció amb les seves dimensions reals.

ament a tallant es pot assolir per esgotament de la resistència a compressió de l’ànima, o 

bé, per esgotament de la resistència a tracció. Per tant, es necessari comprovar: 

Vrd ≤ Vu1 

Vrd ≤ Vu2 

esforç tallent de càlcul. 

esforç tallant d’esgotament per compressió obliqua de l’ànima.  

esforç tallant d’esgotament per tracció de l’ànima.  

Cal tenir en compte que en peces sense armadura a tallant no és necessari la comprovació 

esgotament per compressió obliqua de l’ànima.  

es fa a partir de la gràfica de tallants per a bigues birecolzades. 
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tat resistent de l’estructura de formigó enfront esforços tallants, 

Per a la comprovació dels ELU en tallant es considerarà la secció amb les seves dimensions reals. 

ament a tallant es pot assolir per esgotament de la resistència a compressió de l’ànima, o 

bé, per esgotament de la resistència a tracció. Per tant, es necessari comprovar:  

 

(I.6.9) 

és necessari la comprovació 

es fa a partir de la gràfica de tallants per a bigues birecolzades.  
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I.6.4.5.2 Obtenció de V

L’esforç tallant d’esgotament per

resistència val: 

 

Amb un valor mínim de: 

 

Sent: 

 fck resistència afectiva del formigó a tallant en N/mm

                2 �
d  cantell útil de la secció.

r1 quantia geomètrica de l’armadura longitudinal principal de tracció. 

 

Per últim, es compararà el tallant màxim de la biga amb el tallant últim

característiques tècniques de la bigueta prefabricada

I.6.5 CÀLCUL EN ESTATS LÍM

En aquest apartat es comprovarà únicament els estats límits de deformació, amb la qual cosa es 

seguirà l’article 50 del capítol XI de la EHE

La deformació total produïda en un element de formigó és suma de diferents deformacions parcials 

que es produeixen al llarg del temps per efecte de les càrregues que s’introdueixen, de la fluència i 

retracció del formigó i de la relaxació de les armadures actives. Les fletxes s’hauran de mantenir 

dins dels límits establers pel reglament específic vigent. 
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Obtenció de Vu2 en peces sense armadura de tallant en regions fissurades a flexió

L’esforç tallant d’esgotament per tracció en l’ànima per a peces de formigó convencional i d’

34� � 50,18	7 281009��7 :�/�< ��� 

34� � 50,075	7 2�/��7 �/�< ���  

resistència afectiva del formigó a tallant en N/mm2. S’agafa el valor de 25 N/mm

� >1 & ?200� @  A 2,0 BC� � DE CC 

cantell útil de la secció. 

quantia geomètrica de l’armadura longitudinal principal de tracció. 

9� � FG & FH��� A 0,02 

Per últim, es compararà el tallant màxim de la biga amb el tallant últim especificat en la fitxa de 

característiques tècniques de la bigueta prefabricada que es pot veure en la Taula 

CÀLCUL EN ESTATS LÍM IT DE SERVEI 

En aquest apartat es comprovarà únicament els estats límits de deformació, amb la qual cosa es 

seguirà l’article 50 del capítol XI de la EHE-08.  

La deformació total produïda en un element de formigó és suma de diferents deformacions parcials 

eixen al llarg del temps per efecte de les càrregues que s’introdueixen, de la fluència i 

retracció del formigó i de la relaxació de les armadures actives. Les fletxes s’hauran de mantenir 

dins dels límits establers pel reglament específic vigent.  
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en peces sense armadura de tallant en regions fissurades a flexió 

ces de formigó convencional i d’alta 

(I.6.10) 

(I.6.11) 

. S’agafa el valor de 25 N/mm2. 

 

(I.6.12) 

quantia geomètrica de l’armadura longitudinal principal de tracció.  

(I.6.13) 

especificat en la fitxa de 

Taula I.7.1. 

En aquest apartat es comprovarà únicament els estats límits de deformació, amb la qual cosa es 

La deformació total produïda en un element de formigó és suma de diferents deformacions parcials 

eixen al llarg del temps per efecte de les càrregues que s’introdueixen, de la fluència i 

retracció del formigó i de la relaxació de les armadures actives. Les fletxes s’hauran de mantenir 
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I.6.5.1 COMBINACIÓ DE LES ACCIONS

En aquest cas es consideren nomes les situacions persistents i transitòries.  

- Combinació poc favorable o característica:

- Combinació freqüent: 

1j
∑

≥

- Combinació quasi permanent:

Sent: 

G jk,   valor característic de les accions 

Qk,1   valor característic de les accions variables

G jk,jG,γ  accions permanents en valor de càlcul

Qk,1Q,1γ  accions variables en valor de càlcul

Q ik,i0,iQ,ψγ  accions variables en valor 

 

En aquest treball només es comprovarà amb combinació característica. 

I.6.5.2 COEFICIENTS PARCIALS

Com a coeficients de seguretat de les accions per a la comprovació dels Estats Límits de Servei 

s’adoptaran els valors de la següent 

Taula I.6.4. Coeficients parcials de seguretat per a les accions, aplicables per a la avaluació dels Estats Límits de Servei. 

Extret de la Taula 12.2 del capítol XI de la EHE
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ACIÓ DE LES ACCIONS 

En aquest cas es consideren nomes les situacions persistents i transitòries.   

Combinació poc favorable o característica: 

Q+Q+G ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1jk,jG,
1j

ψγγγ ∑∑
≥

 

Q+Q+G ik,i,iQ,
1>i

k,1Q,1jk,jG,
1

ψγψγγ 21,1 ∑∑  

Combinació quasi permanent: 

Q+G ik,i,iQ,
1>i

jk,jG,
1j

ψγγ 2∑∑
≥

 

valor característic de les accions permanents. 

valor característic de les accions variables. 

accions permanents en valor de càlcul. 

accions variables en valor de càlcul. 

accions variables en valor de combinació. 

només es comprovarà amb combinació característica.  

COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT 

Com a coeficients de seguretat de les accions per a la comprovació dels Estats Límits de Servei 

s’adoptaran els valors de la següent taula: 

. Coeficients parcials de seguretat per a les accions, aplicables per a la avaluació dels Estats Límits de Servei. 

Extret de la Taula 12.2 del capítol XI de la EHE-08. 
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(I.6.14) 

(I.6.15) 

(I.6.16) 

Com a coeficients de seguretat de les accions per a la comprovació dels Estats Límits de Servei 

 
. Coeficients parcials de seguretat per a les accions, aplicables per a la avaluació dels Estats Límits de Servei. 
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I.6.5.3 COEFICIENTS DE SIMULTANEÏTAT

Com a coeficients de simultaneïtat s’agafaran els següents:

Taula I.6.5. Coeficients de simultaneïtat (

I.6.5.4 MÈTODE SIMPLIFICAT

Per a la comprovació dels ELS 

simplificat.  

La fletxa es considera la suma de una fletxa instantània i una fletxa diferida, deguda a les 

càrregues permanents.  

I.6.5.4.1 Cantells mínims

En bigues i lloses d’edificació, no serà nec

llum/cantell útil de l’element estudiat sigui igual o inferior al valor indicat en la 
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SIMULTANEÏTAT 

Com a coeficients de simultaneïtat s’agafaran els següents: 

. Coeficients de simultaneïtat (y). Extret de la taula 4.2 del DB-AE. 

MÈTODE SIMPLIFICAT 

Per a la comprovació dels ELS en elements sol·licitats a flexió simple es farà servir el mètode 

La fletxa es considera la suma de una fletxa instantània i una fletxa diferida, deguda a les 

Cantells mínims 

En bigues i lloses d’edificació, no serà necessària la comprovació de fletxes quan la relació 

llum/cantell útil de l’element estudiat sigui igual o inferior al valor indicat en la Taula 
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AE.  

en elements sol·licitats a flexió simple es farà servir el mètode 

La fletxa es considera la suma de una fletxa instantània i una fletxa diferida, deguda a les 

essària la comprovació de fletxes quan la relació 

Taula I.6.6.  
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Taula I.6.6. Relacions L/d en bigues i lloses de formigó armat sotmeses a flexió simple. Extret de: la taula 50.2.2.1a de la 

En el cas de sostres amb biguetes amb llums inferiors a 7 m i de 

pretesades amb llums menors a 12 m, i sobrecàrrega no major a 4 kN/m

comprovar si la fletxa compleix amb les limitacions de

es major que el mínim hmin donat per:

 

Sent: 

δ1 factor que depèn de la càrrega total i que

total, en kN/m2.  

δ2 factor que té el valor de 

 L llum de càlcul del 

 C coeficient extret de la 
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. Relacions L/d en bigues i lloses de formigó armat sotmeses a flexió simple. Extret de: la taula 50.2.2.1a de la 

EHE-08.  

s amb biguetes amb llums inferiors a 7 m i de sostres de lloses alveolars 

pretesades amb llums menors a 12 m, i sobrecàrrega no major a 4 kN/m2, no es necessari 

comprovar si la fletxa compleix amb les limitacions del punt 50.1 de la EHE-08, si el cantell total h 

donat per: 

Hmin= δ1 δ2L/C 

factor que depèn de la càrrega total i que té el valor de I)/7, sent q la  càrrega 

 

el valor de 8J/6:�/+. 

llum de càlcul del sostre, en m. 

coeficient extret de la Taula I.6.7. 
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. Relacions L/d en bigues i lloses de formigó armat sotmeses a flexió simple. Extret de: la taula 50.2.2.1a de la 

de lloses alveolars 

, no es necessari 

, si el cantell total h 

(I.6.17) 

, sent q la  càrrega 
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Taula I.6

I.6.5.5 CÀLCUL DE LA FLETXA 

Es considera com a fletxa total la suma d’una fletxa instantània i una fletxa diferida.  

La EHE-08 estableix com a límit orientatiu per fletxa total, el menor valor de:

- L/250 

- L/500 + 0,5 cm. 

Sent: 

L longitud de la biga. 

Càlcul de la fletxa instantània

Es considera com a fletxa instantània la que és deguda a la flexió produïda pel moment flector, 

sense tenir en compte l’efecte del tallant. 

Per teoria d’elasticitat sabem que la fletxa elàstica d’una barra biarticulada en 

sotmesa a càrrega lineal distribuïda és:

 

Sent: 

 q  càrrega lineal distribuïda

 l longitud de la biga

 E  mòdul de deformació longitudinal

 I  moment d’inèrcia de la secció
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I.6.7. Coeficient C. Extret de: Taula 50.2.2.1.b de la EHE-08.  

CÀLCUL DE LA FLETXA TOTAL 

Es considera com a fletxa total la suma d’una fletxa instantània i una fletxa diferida.  

08 estableix com a límit orientatiu per fletxa total, el menor valor de: 

ongitud de la biga.  

Càlcul de la fletxa instantània  

Es considera com a fletxa instantània la que és deguda a la flexió produïda pel moment flector, 

sense tenir en compte l’efecte del tallant.  

Per teoria d’elasticitat sabem que la fletxa elàstica d’una barra biarticulada en 

sotmesa a càrrega lineal distribuïda és: 

K � 5)*+384./ L1 & 24.25$ ��* ��M 

càrrega lineal distribuïda. 

longitud de la biga. 

mòdul de deformació longitudinal.  . � 8500 I�7�N  

moment d’inèrcia de la secció. 
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Es considera com a fletxa total la suma d’una fletxa instantània i una fletxa diferida.   

Es considera com a fletxa instantània la que és deguda a la flexió produïda pel moment flector, 

Per teoria d’elasticitat sabem que la fletxa elàstica d’una barra biarticulada en el centre del vano 

(I.6.18) 
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 G mòdul d’elasticitat transversal

 h  cantell. 

El moment d’inèrcia d’una secció homogènia només depèn de les dimensions geomètriques 

transversals. En el cas del formigó armat es tracta d’una secció compos

qual cosa, el moment d’inèrcia s’ha d’

La EHE-08 dona un moment d’inèrcia equivalent (I

 

Sent: 

Ma moment flector màxim aplicat, per a la secció característica, a la secció fins 

l’instant en que es s’avalua la fletxa.

 

Mf moment flector nominal de fissuració de la secció, 

l’expressió: 

 O � �7P�,OQ�R  on:

 �7P� � 0,30�S�7 
  Wb mòdul resistent de la secció bruta respecte a la fibra extrema en                  

tracció, extret de la fitxa tècnica de la biga prefabricada. 

 

Ib moment d’inèrcia de la secció bruta. Degut a que no es tenen dades de la inèrcia 

bruta de peça es consider

 

 If moment d’inèrcia de la secció fissurada que estableix l’annex 8 de la EHE

 T� � E9� �1 & 99
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mòdul d’elasticitat transversal. 

El moment d’inèrcia d’una secció homogènia només depèn de les dimensions geomètriques 

transversals. En el cas del formigó armat es tracta d’una secció composta (formigó i acer), amb la 

sa, el moment d’inèrcia s’ha d’homogeneïtzar abans de ser aplicat.  

08 dona un moment d’inèrcia equivalent (Ie): 

/U � �O��� /R & L1 V �O���M /OA /R  

moment flector màxim aplicat, per a la secció característica, a la secció fins 

l’instant en que es s’avalua la fletxa. 

� � )*�8  

moment flector nominal de fissuració de la secció, que es calcula mitjançant 

O � �7P�,OQ�R 

on: S 7 �; per fck≤ 50 N/mm2. 

mòdul resistent de la secció bruta respecte a la fibra extrema en                  

tracció, extret de la fitxa tècnica de la biga prefabricada.  

moment d’inèrcia de la secció bruta. Degut a que no es tenen dades de la inèrcia 

bruta de peça es considerarà com si fos una peça rectangular: 

/R � W� � ��12 X 

moment d’inèrcia de la secció fissurada que estableix l’annex 8 de la EHE

� 9�9�� YZ
[V1 & \1 & 2 �1 & 9� �]9� � �E9� ^1 & 9� 9� _�àb 

9� � FG���  
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El moment d’inèrcia d’una secció homogènia només depèn de les dimensions geomètriques 

ta (formigó i acer), amb la 

(I.6.19) 

moment flector màxim aplicat, per a la secció característica, a la secció fins 

(I.6.20) 

que es calcula mitjançant 

(I.6.21) 

(I.6.22) 

mòdul resistent de la secció bruta respecte a la fibra extrema en                  

moment d’inèrcia de la secció bruta. Degut a que no es tenen dades de la inèrcia 

(I.6.23) 

moment d’inèrcia de la secció fissurada que estableix l’annex 8 de la EHE-08.  

 

(I.6.24) 
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 /O �
 

Càlcul de la fletxa diferida

Aquestes fletxes són produïdes per les càrregues de llarga durada. Es pot estimar multiplicant la 

fletxa instantània per un factor 

 

Sent: 

 p’  quantia geomètrica de l’armadura a 

la secció de referència.  

 

 2 coeficient en funció de la durada de la càrrega, en aquest cas s’agafarà el valor 

corresponent a 5 o més anys, que és de 2. 
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9� � FG���  

E � .G.7 

EFG�8� V T: ^� V T3_ & EFG�8T V �c: ^T3 V �c_ 

Càlcul de la fletxa diferida  

Aquestes fletxes són produïdes per les càrregues de llarga durada. Es pot estimar multiplicant la 

fletxa instantània per un factor l. 

d � 21 & 50e] 

quantia geomètrica de l’armadura a compressió As’ referida a la secció útil, b

e] � FcG��� 

coeficient en funció de la durada de la càrrega, en aquest cas s’agafarà el valor 

corresponent a 5 o més anys, que és de 2.  
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(I.6.25) 

Aquestes fletxes són produïdes per les càrregues de llarga durada. Es pot estimar multiplicant la 

(I.6.26) 

’ referida a la secció útil, b0d, en 

(I.6.27) 

coeficient en funció de la durada de la càrrega, en aquest cas s’agafarà el valor 



Escola Politècnica Superior 
 

                                  

92 

 

I.7 ESTRUCTURA HORITZONT

L’ESTRUCTURA EXISTENT

I.7.1 FITXA DE CARACTERÍST IQUES TÈCNIQUES

Per a la comprovació en ELU i ELS s’hauran de comparar els valors calculats amb els valors 

establerts en la fitxa de característiques tècniques de la bigueta pretesada TIPUS: ALEMAN

fabricant VIGAS ALEMÁN S.A., que es pot veure a continuació:
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ESTRUCTURA HORITZONTAL DE FORMIGÓ PREFABRICAT –

ESTRUCTURA EXISTENT 

IQUES TÈCNIQUES 

ovació en ELU i ELS s’hauran de comparar els valors calculats amb els valors 

establerts en la fitxa de característiques tècniques de la bigueta pretesada TIPUS: ALEMAN

fabricant VIGAS ALEMÁN S.A., que es pot veure a continuació: 
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– CÀLCUL DE 

ovació en ELU i ELS s’hauran de comparar els valors calculats amb els valors 

establerts en la fitxa de característiques tècniques de la bigueta pretesada TIPUS: ALEMAN-20 del 
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Taula I.7.1 Fitxa de característiques tècniques de la bigueta pretesada TIPUS: ALEMAN
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Fitxa de característiques tècniques de la bigueta pretesada TIPUS: ALEMAN-20 del fabricant VIGAS ALEMÁN 

S.A. 
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20 del fabricant VIGAS ALEMÁN 
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I.7.2 SOSTRE TIPUS E 

Nom biga: 
Situació:  

Longitud de la biga 
Àrea tributària 
Ample jàssera 
Cantell jàssera 
Recobriment 
Cantell útil secció 

nº barres long. Tracció 
diàmetres barres long. 

nº barres long. Compressió 
diàmetres barres long. 

Moment flector últim 
Tallant últim 
Resistència característica de formigó

CÀRREGUES PERMANENTS
Pes propi del sostre  
Envans 

Total Càrregues Permanents

CÀRREGUES VARIABLES
Sobrecàrrega d'ús habitatge 
Sobrecàrrega d'ús passadís 
Sobrecàrrega d'ús en traster 
Sobrecàrrega d'ús en coberta
Coberta 

Total Càrregues Variables

Total Càrregues Neu
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Imatge I.7.1. Sostre Tipus E 

DADES DE LA BIGA 

F-P0-I-02 
Balcó 

l= 5 m 
At= 0,7 m 
b= 11 cm 
h= 20 cm 
r= 2 cm 
d= 18 cm 

= 3 barres 
= 5 mm area = 19,63

= 0 barres 
= 0 mm area = 

Mu= 12,18 kN·m 
Vu= 16,75 KN 

característica de formigó fck= 25 N/mm2 

CÀRREGUES 

CÀRREGUES PERMANENTS 
3,55 kN/m2 
0,00 kN/m2 

Total Càrregues Permanents 3,55 kN/m2 

CÀRREGUES VARIABLES 
 0,00 kN/m2 

0,00 kN/m2 
 0,00 kN/m2 

Sobrecàrrega d'ús en coberta 1,00 kN/m2 
1,00 kN/m2 

Total Càrregues Variables 2,00 kN/m2 

Total Càrregues Neu 0,60 kN/m2 
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19,63 mm A1= 58,9 

0 mm A2= 0 
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CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS

Combinació d'accions 

Coeficients de seguretat (g) 
Permanents
Variables

Coeficient de Simultaneïtat 
(y0) 

Ús
Neu h<1000m

Combinació característica: 

 

 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega 
majorada és de 

Moment màxim  

Es considera que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant:

M màx.= (q·L2)/8=

Comparació 

Per a que la biga compleixi el moment calculat ha de ser inferior al moment admissible establert 
per les característiques tècniques de la biga.

Moment Últim= Mu=
Moment flector màxim  M màx.=

Ja que aquets càlculs s’han realitzat suposant una biga birecolzada, i en la realitat el dos 
recolzaments es troben en una situació de semiempotrament, es pot considerà que el moment 
flector màxim real serà inferior que el calculat. 
Amb lo expressat anteriorment, i tenint en compte que la biga es relativament nova i no presenta 
cap patologia, es creu oportú donar per vàlida la comprovació en ELU a flexió, amb la qual cosa, 
no serà necessari el reforç d’aquesta biga. 
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CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS  

Permanents 1,35 
Variables 1,50 
Ús 0,70 
Neu h<1000m 0,50 

Sense variables: 4,79 kN/m2 
Ús dominant: 8,24 kN/m2 

Neu dominant: 7,79 kN/m2 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega 
8,24 

FLEXIÓ 

Es considera que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant: 

q= 5,77 KN/m 

M màx.= (q·L2)/8= 18,03 kN·m 

Per a que la biga compleixi el moment calculat ha de ser inferior al moment admissible establert 
per les característiques tècniques de la biga. 

Moment Últim= Mu= 12,18 kN·m 
No compleix!

Moment flector màxim  M màx.= 18,03 kN·m 
 

Ja que aquets càlculs s’han realitzat suposant una biga birecolzada, i en la realitat el dos 
recolzaments es troben en una situació de semiempotrament, es pot considerà que el moment 
flector màxim real serà inferior que el calculat.  

iorment, i tenint en compte que la biga es relativament nova i no presenta 
cap patologia, es creu oportú donar per vàlida la comprovació en ELU a flexió, amb la qual cosa, 
no serà necessari el reforç d’aquesta biga.  

 

Q+Q+PG i0,iQ,
1>i

k,1Q,1kPjk,jG,
1j

ψγγγγ ∑∑ +
≥
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 kN/m2 

  

Per a que la biga compleixi el moment calculat ha de ser inferior al moment admissible establert 

No compleix!  

Ja que aquets càlculs s’han realitzat suposant una biga birecolzada, i en la realitat el dos 
recolzaments es troben en una situació de semiempotrament, es pot considerà que el moment 

iorment, i tenint en compte que la biga es relativament nova i no presenta 
cap patologia, es creu oportú donar per vàlida la comprovació en ELU a flexió, amb la qual cosa, 

Q ik,
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Tallant màxim 

Es considera que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant:
V màx.= (q·L)/2= 

Comparació 

Per a que la biga compleixi el tallant calculat ha de ser inferior al tallant admissible establert per 
les característiques tècniques de la

Tallant Últim= Vu=
Tallant màxim=   V màx.=

 

 
 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS DE SERVEI

Combinació d'accions 

Coeficients de seguretat (g)

Coeficient de Simultaneïtat (y)

Combinació característica: 

 

 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega 
de 

Mètode simplificat 

En bigues i lloses d’edificació, no serà necessària la comprovació de fletxes quan la relació 
llum/cantell útil de l’element estudiat sigui igual o inferior al valor indicat en la taula 50.2.2.1a de la 
EHE-08. En aquest treball es considerarà que aquesta r

Relació llum/cantell útil =

 

 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

TALLANT 

considera que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant: 
14,42 KN

Per a que la biga compleixi el tallant calculat ha de ser inferior al tallant admissible establert per 
les característiques tècniques de la biga. 

Tallant Últim= Vu= 16,75 kN·m 
Tallant màxim=   V màx.= 8,96 kN·m 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS DE SERVEI  

Coeficients de seguretat (g) 
Permanents 1,00 
Variables 1,00 

y0 y1 y2 

Simultaneïtat (y) 
Ús 0,70 

0,
5 

0,
3 

Neu h<1000m 0,50 
0,
2 0 

Sense variables: 3,55 kN/m2 
Ús dominant: 5,85 kN/m2 

Neu dominant: 5,55 kN/m2 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és 
5,85

En bigues i lloses d’edificació, no serà necessària la comprovació de fletxes quan la relació 
llum/cantell útil de l’element estudiat sigui igual o inferior al valor indicat en la taula 50.2.2.1a de la 

es considerarà que aquesta relació ha de ser igual o inferior a 14.
 

Relació llum/cantell útil = 27,78 Cal comprovar les fletxes
 

Q+Q+G i0,iQ,
1>i

k,1Q,1jk,jG,
1j

ψγγγ ∑∑
≥
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KN   

Per a que la biga compleixi el tallant calculat ha de ser inferior al tallant admissible establert per 

Compleix! 

  

  

5,85 kN/m2 

En bigues i lloses d’edificació, no serà necessària la comprovació de fletxes quan la relació 
llum/cantell útil de l’element estudiat sigui igual o inferior al valor indicat en la taula 50.2.2.1a de la 

elació ha de ser igual o inferior a 14. 

Cal comprovar les fletxes 

ik,
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Càlcul de la fletxa instantània 

 

 

Mf (moment flector nominal de fissuració de la secció):

 

 

Ma (moment flector màxim aplicat a la secció fins avaluar la fletxa):
 

 

Ma= 

Ib (Inèrcia bruta) 
 

 

Ec (mòdul d'elasticitat del formigó):

 

 

If (moment d'inèrcia fissurat): 

 

 

 

 

 compressió 
 

 

tracció 

 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

Mf (moment flector nominal de fissuració de la secció): 

fctm= 2,56 N/mm2

Wb= 733333,33 mm3 

Mf= 1880973,54 N/mm 

Ma (moment flector màxim aplicat a la secció fins avaluar la fletxa): 

12,80 kNm 12796875,00 

Ib= 73333333,33 mm4   

Ec (mòdul d'elasticitat del formigó): 

Ec= 24854,15 N/mm2 

 
 rrrr2=    0 

  
r1r1r1r1=    0,0027 

Universitat de Lleida 
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N/mm2 

   

 Nmm 
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x/d= 0,19 

 

 

Ie (moment d'inèrcia equivalent)=

 

 

 

FLETXA INSTANTÀNIA:

Càlcul de la fletxa diferida 
 

 

 

x=x=x=x=    

llll= 

FLETXA DIFERIDA:

Càlcul de la fletxa total 

Fletxa total= 1,2972E-11

Limitacions de EHE 08 per avaluar la fletxa total a termini infinit

L/250 

L/500 + 1 cm  
 

 

NOTA: Es pot observar que la biga analitzada compleix tant a ELU com a ELS, amb la qual cosa, 

no és necessari reforçar.  

 

 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

x= 34,43 mm 

If= 12209467,88 mm4 

Ie (moment d'inèrcia equivalent)= 

Ie= 12403577,51 mm4 < Ib

 FLETXA INSTANTÀNIA: 4,32401E-12 mm 

 

2,00 

2,00   

FLETXA DIFERIDA: 8,64802E-12 mm 

11 mm   

EHE 08 per avaluar la fletxa total a termini infinit 

20 mm 

20 mm 1,2972E-11 < 20 

NOTA: Es pot observar que la biga analitzada compleix tant a ELU com a ELS, amb la qual cosa, 
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< Ib ok 

  

  

 
Compleix EHE 

08 

NOTA: Es pot observar que la biga analitzada compleix tant a ELU com a ELS, amb la qual cosa, 
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ALTRES RESULTATS: 

Planta Baixa: 

Balcó 

Area 
tributaria 

0,70 m 

Llum 5,00 m 
 

Planta primera: 

Menjador C + Cuina 
nova 
Area 
tributaria 

1,60 m 

Llum 4,50 m 
 

 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

ELU 
Flexió Tallant 

� � 

ELU 
Flexió Tallant 

� � 

Universitat de Lleida 
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I.7.3 COBERTA TIPUS A  

Nom biga: 
Situació:  

Longitud de la biga 
Àrea tributària 
Ample jàssera 
Cantell jàssera 
Recobriment 
Cantell útil secció 

nº barres long. Tracció 
diàmetres barres long. 

nº barres long. Compressió 
diàmetres barres long. 

Moment flector últim 
Tallant últim 
Resistència característica de formigó

 

Pes propi del sostre  
Envans 

Total Càrregues Permanents

Sobrecàrrega d'ús habitatge 
Sobrecàrrega d'ús passadís 
Sobrecàrrega d'ús en traster 
Sobrecàrrega d'ús en coberta
Coberta 
Balcó 

Total Càrregues Variables

Total Càrregues Neu

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

Imatge I.7.2. Coberta Tipus A 

DADES DE LA BIGA 

F-P0-I-10 
Terrassa 

l= 3,05 m 
At= 0,6 m 
b= 11 cm 
h= 20 cm 
r= 2 cm 
d= 18 cm 

= 3 barres 
= 5 mm area = 19,63 mm

= 0 barres 
= 0 mm area = 0 mm

Mu= 12,18 kN·m 
Vu= 16,75 KN 

Resistència característica de formigó fck= 25 N/mm2 

CÀRREGUES 

CÀRREGUES PERMANENTS 
1,30 
0,00 

Total Càrregues Permanents 1,30 

CÀRREGUES VARIABLES 
 0,00 

0,00 
 0,00 

Sobrecàrrega d'ús en coberta 1,00 
1,00 
0,00 

Total Càrregues Variables 2,00 

Total Càrregues Neu 0,60 
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mm A1= 58,9 

mm A2= 0 

kN/m2 
kN/m2 
kN/m2 

kN/m2 
kN/m2 
kN/m2 
kN/m2 
kN/m2 
kN/m2 
kN/m2 

kN/m2   
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CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS 

Combinació d'accions 

Coeficients de seguretat 
(g) 

Permanents
Variables

Coeficient de Simultaneïtat 
(y0) 

Ús 
Neu h<1000m

Combinació característica: 

 

 

Sense variables:
Ús dominant:

Neu dominant:

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de

Moment màxim  

Es considera que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant:

M màx.= (q·L2)/8=

Comparació 

Per a que la biga compleixi el moment calculat ha de ser inferior al moment admissible establert 
per les característiques tècniques de 

Moment Últim= Mu=
Moment flector màxim  M màx.=

Tallant màxim 

Es considera que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant:
V màx.= (q·L)/2= 

Esgotament per compressió obliqua de l'ànima

En peces sense armadura de tallant no és necessari la comprovació de esgotament per 
compressió obliqua de l’ànima.  
 
 
 
 

GjG,
1j

γ∑
≥
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Laia Anna Feliu Piñol 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS  

Permanents 1,35 
Variables 1,50 

 0,70 
Neu h<1000m 0,50 

Sense variables: 1,75 kN/m2 
Ús dominant: 5,20 kN/m2 

Neu dominant: 4,75 kN/m2 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de 5,20 kN/m2

FLEXIÓ 

que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant: 
q= 3,12 KN/m 

M màx.= (q·L2)/8= 3,63 kN·m  

Per a que la biga compleixi el moment calculat ha de ser inferior al moment admissible establert 
per les característiques tècniques de la biga. 

Moment Últim= Mu= 12,18 kN·m 
Compleix!

Moment flector màxim  M màx.= 3,63 kN·m 

TALLANT 

Es considera que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant: 
4,76 KN   

obliqua de l'ànima Vrd  

En peces sense armadura de tallant no és necessari la comprovació de esgotament per 
 

Q+Q+PG ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1kPjk, ψγγγ ∑+
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5,20 kN/m2 

  

Per a que la biga compleixi el moment calculat ha de ser inferior al moment admissible establert 

Compleix!  

Vrd  ≤  Vu1     

En peces sense armadura de tallant no és necessari la comprovació de esgotament per 
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Esgotament per tracció de l'ànima

 L’esforç tallant d’esgotament per tracció en l’ànima per a peces de formigó convencional i de alta 
resistència val: 
 

 

Amb un valor mínim de: 

 

 

Valor de èpsilon x =

Comparació 

Per a que la biga compleixi el tallant calculat ha de ser inferior al tallant admissible establert per les 
característiques tècniques de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

Esgotament per tracció de l'ànima   Vrd ≤ Vu2   

L’esforç tallant d’esgotament per tracció en l’ànima per a peces de formigó convencional i de alta 

Valor de èpsilon x = 2,05 

< 
2,0
0 

S'agafa el valor 
de 2 

r= 0,0027 

≤ 
0,0
2 ok! 

Vcu= 8,96 kN 

Vcu min= 7,86 kN Vcu= 

  
 

Per a que la biga compleixi el tallant calculat ha de ser inferior al tallant admissible establert per les 
característiques tècniques de la biga. 

Tallant Últim= Vu= 16,75 kN·m 
Tallant màxim=   V màx.= 4,76 kN·m 
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L’esforç tallant d’esgotament per tracció en l’ànima per a peces de formigó convencional i de alta 

S'agafa el valor 
epsilon= 2,00 

r= 
0,002
7 

8,96 
K
N 

 

    
Ok 

Per a que la biga compleixi el tallant calculat ha de ser inferior al tallant admissible establert per les 

Compleix! 
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CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS DE SERVEI

Combinació d'accions 

Coeficients de 
seguretat (g) 

Permanents
Variables

Coeficient de 
Simultaneïtat (y) 

Ús 
Neu h<1000m

Combinació característica: 

 

 

Sense variables:
Ús dominant:

Neu dominant:
 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega 

Mètode simplificat 

En bigues i lloses d’edificació, no serà necessària la comprovació de fletxes quan la relació 
llum/cantell útil de l’element estudiat sigui igual o inferior al valor indicat en la taula 50.2.2.1a de la 
EHE-08. En aquest treball es considerarà que aquesta r

Relació llum/cantell útil =

Càlcul de la fletxa instantània 
 

 

Mf (moment flector nominal de fissuració de la secció):

 

 

Ma (moment flector màxim aplicat a la secció fins avaluar la fletxa):
 

 

Ma= 

 
 

j
∑

≥

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS DE SERVEI  

Permanents 1,00 
  Variables 1,00 

y0 y1 y2 
0,70 0,5 0,3 

Neu h<1000m 0,50 0,2 0 

Sense variables: 1,30 kN/m2 
Ús dominant: 3,60 kN/m2 

Neu dominant: 3,30 kN/m2 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de 

En bigues i lloses d’edificació, no serà necessària la comprovació de fletxes quan la relació 
llum/cantell útil de l’element estudiat sigui igual o inferior al valor indicat en la taula 50.2.2.1a de la 

es considerarà que aquesta relació ha de ser igual o inferior a 14.
 

Relació llum/cantell útil = 16,94 Cal comprovar les fletxes
 

Mf (moment flector nominal de fissuració de la secció): 

fctm= 2,56 N/mm2

Wb= 733333,33 mm3 

Mf= 1880973,54 N/mm

Ma (moment flector màxim aplicat a la secció fins avaluar la fletxa): 

2,51 kNm 2509800,62 

Q+Q+G ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1jk,jG,
1

ψγγγ ∑∑
≥
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3,60 kN/m2 

En bigues i lloses d’edificació, no serà necessària la comprovació de fletxes quan la relació 
llum/cantell útil de l’element estudiat sigui igual o inferior al valor indicat en la taula 50.2.2.1a de la 

elació ha de ser igual o inferior a 14. 

Cal comprovar les fletxes 

N/mm2 

 

N/mm   

 Nmm 
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Ib (Inèrcia bruta) 
 

 

Ec (mòdul d'elasticitat del formigó):

 

 

If (moment d'inèrcia fissurat): 

 

 

 

 

 compressió

º 

x/d= 0,19 

 

 

Ie (moment d'inèrcia equivalent)=

 

 

 

FLETXA INSTANTÀNIA:

 
 
 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

Ib= 73333333,33 mm4   

Ec (mòdul d'elasticitat del formigó): 

Ec= 24854,15 N/mm2 

 

 
compressió rrrr2=    0 

  
tracció r1r1r1r1=    0,0027 

n= 8,45 

 x= 34,43 mm 

If= 12209467,88 mm4 

Ie (moment d'inèrcia equivalent)= 

Ie= 37939552,02 mm4 < Ib

 FLETXA INSTANTÀNIA: 2,77253E-13 mm 
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< Ib ok 
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Càlcul de la fletxa diferida 
 

 

 

x=x=x=x=

llll

FLETXA DIFERIDA:

Càlcul de la fletxa total 

Fletxa total= 8,3176E

Limitacions de EHE 08 per avaluar la fletxa total a termini infinit

L/250 

L/500 + 1 cm  
 

 

NOTA: Es pot observar que la biga analitzada compleix tant a ELU com a ELS, amb la qual cosa, 

no és necessari reforçar.  

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

x=x=x=x=    2,00 

llll= 2,00   

FLETXA DIFERIDA: 5,54507E-13 mm 

8,3176E-13 mm   

Limitacions de EHE 08 per avaluar la fletxa total a termini infinit 

12,2 mm 

16,1 mm 8,3176E-13 < 12,2 

NOTA: Es pot observar que la biga analitzada compleix tant a ELU com a ELS, amb la qual cosa, 
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Compleix EHE 

08 

NOTA: Es pot observar que la biga analitzada compleix tant a ELU com a ELS, amb la qual cosa, 
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I.7.4 COBERTA TIPUS B  

Nom biga: 
Situació:  

Longitud de la biga 
Àrea tributària 
Ample jàssera 
Cantell jàssera 
Recobriment 
Cantell útil secció 

nº barres long. Tracció 
diàmetres barres long. 

nº barres long. Compressió 
diàmetres barres long. 

Moment flector últim 
Tallant últim 
Resistència característica de formigó

CÀRREGUES PERMANENTS
Pes propi del sostre  
Envans 

Total Càrregues Permanents

CÀRREGUES VARIABLES
Sobrecàrrega d'ús habitatge 
Sobrecàrrega d'ús passadís 
Sobrecàrrega d'ús en traster 
Sobrecàrrega d'ús en coberta
Coberta 

Total Càrregues Variables

Total Càrregues Neu
 
 
 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

Imatge I.7.3. Coberta Tipus B 

DADES DE LA BIGA 

F-P2-AB-09 
Galeria 

l= 3 m 
At= 0,7 m 
b= 11 cm 
h= 20 cm 
r= 2 cm 
d= 18 cm 

= 3 barres 
= 5 mm area = 19,63

= 0 barres 
= 0 mm area = 

Mu= 12,18 kN·m 
Vu= 16,75 KN 

Resistència característica de formigó fck= 25 N/mm2 

CÀRREGUES 

CÀRREGUES PERMANENTS 
1,60 kN/m2 
0,00 kN/m2 

Total Càrregues Permanents 1,60 kN/m2 

CÀRREGUES VARIABLES 
 0,00 kN/m2 

0,00 kN/m2 
 0,00 kN/m2 

Sobrecàrrega d'ús en coberta 1,00 kN/m2 
1,00 kN/m2 

Total Càrregues Variables 2,00 kN/m2 

Total Càrregues Neu 0,60 kN/m2 
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19,63 mm A1= 58,9 

0 mm A2= 0 
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CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS 

Combinació d'accions 

Coeficients de seguretat (g) 
Permanents
Variables

Coeficient de Simultaneïtat 
(y0) 

Ús
Neu h<1000m

Combinació característica: 

 

 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada 
és de 

Moment màxim  

Es considera que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant:

Comparació 

Per a que la biga compleixi el moment calculat ha de ser inferior al moment admissible establert 
per les característiques tècniques de la biga.

Moment Últim= Mu=
Moment flector màxim  M màx.=

 
 

Tallant màxim 

Es considera que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant:
V màx.= (q·L)/2= 5,89 

Esgotament per compressió obliqua de l'ànima

En peces sense armadura de tallant no és necessari la comprovació de esgotament per 
compressió obliqua de l’ànima.  
 
 
 

∑∑

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS  

Permanents 1,35 
Variables 1,50 
Ús 0,70 
Neu h<1000m 0,50 

Sense variables: 2,16 kN/m2 
Ús dominant: 5,61 kN/m2 

Neu dominant: 5,16 kN/m2 

combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada 
5,61

FLEXIÓ 

Es considera que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant: 
q= 3,92 KN/m 

M màx.= (q·L2)/8= 4,42 kN·m 

biga compleixi el moment calculat ha de ser inferior al moment admissible establert 
per les característiques tècniques de la biga. 

Moment Últim= Mu= 12,18 kN·m 
Compleix!

Moment flector màxim  M màx.= 4,42 kN·m 

TALLANT 

considera que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant: 
KN   

Esgotament per compressió obliqua de l'ànima Vrd  ≤  Vu1

En peces sense armadura de tallant no és necessari la comprovació de esgotament per 
 

Q+Q+PG i0,iQ,
1>i

k,1Q,1kPjk,jG,
1j

ψγγγγ ∑∑ +
≥

Q+Q+PG i0,iQ,
1>i

k,1Q,1kPjk,jG,
1j

ψγγγγ ∑∑ +
≥
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5,61 kN/m2 

  

biga compleixi el moment calculat ha de ser inferior al moment admissible establert 

Compleix!  

≤  Vu1     

En peces sense armadura de tallant no és necessari la comprovació de esgotament per 

Q ik,Q ik,



Escola Politècnica Superior 
 

                                  

Annex 1 

 

Esgotament per tracció de l'ànima

 L’esforç tallant d’esgotament per tracció en l’ànima per a peces de formigó convencional i de alta 
resistència val: 

 

 

Amb un valor mínim de: 

 

 

Valor de èpsilon x =

Vcu min=

Comparació 

Per a que la biga compleixi el tallant calculat ha de ser inferior al tallant admissible establert per les 
característiques tècniques de la 

Tallant Últim= Vu=
Tallant màxim=   V màx.=

 

 

 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

Esgotament per tracció de l'ànima   Vrd ≤ Vu2     

L’esforç tallant d’esgotament per tracció en l’ànima per a peces de formigó convencional i de alta 

Valor de èpsilon x = 2,05 < 2,00 
S'agafa el valor de 
2 

r= 0,0027 ≤ 0,02 ok! 
Vcu= 8,96 kN 

Vcu min= 7,86 kN Vcu= 

   
 

Per a que la biga compleixi el tallant calculat ha de ser inferior al tallant admissible establert per les 
característiques tècniques de la biga. 

Tallant Últim= Vu= 16,75 kN·m 
Tallant màxim=   V màx.= 5,89 kN·m 
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L’esforç tallant d’esgotament per tracció en l’ànima per a peces de formigó convencional i de alta 

epsilon= 2,00 
r= 0,0027 

8,96 KN 
 

   
Ok 

Per a que la biga compleixi el tallant calculat ha de ser inferior al tallant admissible establert per les 

Compleix! 



Escola Politècnica Superior 
 

                                  

110 

 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS DE SERVEI

Combinació d'accions 

Coeficients de seguretat 
(g) 

Permanents
Variables

Coeficient de 
Simultaneïtat (y) 

Ús 
Neu h<1000m

Combinació característica: 

 

 

Sense variables:
Ús dominant:

Neu dominant:

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega 

Mètode simplificat 

En bigues i lloses d’edificació, no serà necessària la comprovació de fletxes quan la relació 
llum/cantell útil de l’element estudiat sigui igual o inferior al valor indicat en la taula 50.2.2.1a de la 
EHE-08. En aquest treball es considerarà que aquesta r

Relació llum/cantell útil =

Càlcul de la fletxa instantània 
 

 

Mf (moment flector nominal de fissuració de la secció):

 

 

j
∑

≥
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CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS DE SERVEI  

Permanents 1,00 
  Variables 1,00 

y0 y1 y2 
0,70 0,5 0,3 

Neu h<1000m 0,50 0,2 0 

Sense variables: 1,60 kN/m2 
Ús dominant: 3,90 kN/m2 

Neu dominant: 3,60 kN/m2 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de 

En bigues i lloses d’edificació, no serà necessària la comprovació de fletxes quan la relació 
llum/cantell útil de l’element estudiat sigui igual o inferior al valor indicat en la taula 50.2.2.1a de la 

es considerarà que aquesta relació ha de ser igual o inferior a 14.

 
Relació llum/cantell útil = 16,67 Cal comprovar les fletxes

 

Mf (moment flector nominal de fissuració de la secció): 

fctm= 2,56 N/mm2

Wb= 733333,33 mm3

Mf= 1880973,54 N/mm
 
 
 
 
 

Q+Q+G ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1jk,jG,
1

ψγγγ ∑∑
≥
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3,90 kN/m 2 

En bigues i lloses d’edificació, no serà necessària la comprovació de fletxes quan la relació 
llum/cantell útil de l’element estudiat sigui igual o inferior al valor indicat en la taula 50.2.2.1a de la 

elació ha de ser igual o inferior a 14. 

Cal comprovar les fletxes 

N/mm2 

mm3 

N/mm   
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Ma (moment flector màxim aplicat a la secció fins avaluar la fletxa):
 

 

Ma=

Ib (Inèrcia bruta) 
 

 

Ec (mòdul d'elasticitat del formigó):

 

 

If (moment d'inèrcia fissurat): 

 

 

 

º 

x/d= 0,19

 

 

Ie (moment d'inèrcia equivalent)=

 

 

 
 

FLETXA INSTANTÀNIA:
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Ma (moment flector màxim aplicat a la secció fins avaluar la fletxa): 

Ma= 3,07 kNm 3069299,81

Ib= 73333333,33 mm4   

Ec (mòdul d'elasticitat del formigó): 

Ec= 24854,15 N/mm2 

 

 

 

compressió rrrr2=    0 

  

tracció r1r1r1r1=    0,0027 

n= 8,45 

0,19 x= 34,43 mm 

If= 12209467,88 mm4 
Ie (moment d'inèrcia equivalent)= 

Ie= 26277745,59 mm4 < Ib

FLETXA INSTANTÀNIA: 4,89532E-13 mm 
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3069299,81 Nmm 

 

  

  

  

< Ib ok 
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Càlcul de la fletxa diferida 

 

 
 

FLETXA DIFERIDA:

Càlcul de la fletxa total 

Fletxa total= 1,4686E

Limitacions de EHE 08 per avaluar la fletxa total a termini infinit

L/250 

L/500 + 1 cm  
 

NOTA: Es pot observar que la biga analitzada compleix tant a ELU com a ELS, amb la qual cosa, 

no és necessari reforçar.  

 

ALTRES RESULTATS: 

Galeria 

Area 
tributaria 

0,70 m 

Llum 3,00 m 
 

Golfes A 

Area 
tributaria 

0,60 m 

Llum 4,30 m 
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x=x=x=x=    2,00 

llll= 2,00   

FLETXA DIFERIDA: 9,79064E-13 mm 

1,4686E-12 mm   

de EHE 08 per avaluar la fletxa total a termini infinit 

12 mm 

16 mm 1,4686E-12 < 12 

NOTA: Es pot observar que la biga analitzada compleix tant a ELU com a ELS, amb la qual cosa, 

ELU 
Flexió Tallant 

� � 

ELU 
Flexió Tallant 

� � 
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Compleix EHE 
08 

NOTA: Es pot observar que la biga analitzada compleix tant a ELU com a ELS, amb la qual cosa, 

ELS 

� 

ELS 

� 
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I.8 ESTRUCTURA VERTICAL 

En aquest apartat no s’analitzaran totes les parets de càrrega, sinó que es comprovarà aquella 

que estigui més sol·licitada, que en aquets cas és

si aquesta compleix a estats límit últim, comprovant la resistència a

compliran. Per fer-ho es seguirà el Document Bàsic de Seguretat Estructural

del CTE.  

I.8.1 CÀLCUL DE LES SOL·LI

El primer pas per a la comprovació del mur de càrrega serà el càlcul de les sol·licitacions que li 

graviten a sobre. Per fer-ho es tindran en compte els valors de l’apartat 

dels materials i els sistemes constructius. 

I.8.2 CÀLCUL DELS ESTATS LÍMITS ÚLTIMS

Per a que la paret de fàbrica compleixi s’ha de c

 

Sent: 

 Nrd compressió vertical de càlcul (obtingut a partir de les accions)

 Nrd capacitat resistent vertical de càlcul

I.8.2.1 RESISTÈNCIA CARACTER

Es defineix com resistència característica a compressió de 

mitjançant assaigs sobre provetes de la fàbrica segons els criteris de l’annex C del DB

CTE. Segons aquest annex la resistència característic a compressió 

amb morter ordinari es pot calcular amb la següent expressió:  

 

Sent: 

 K constant de valor: 

   a) En mur de una fulla:

    

    

    

    

 fb resistència normalitzada a la compressió de les peces de fàbrica (N/mm

fm resistència a la compressió del morter ordinari (N/mm

N/mm2 i a fb. 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

ESTRUCTURA VERTICAL DE FÀBRICA DE PEDRA  

apartat no s’analitzaran totes les parets de càrrega, sinó que es comprovarà aquella 

, que en aquets cas és la paret de càrrega interior,

si aquesta compleix a estats límit últim, comprovant la resistència a compressió, la resta també 

ho es seguirà el Document Bàsic de Seguretat Estructural

CÀLCUL DE LES SOL·LI CITACIONS 

El primer pas per a la comprovació del mur de càrrega serà el càlcul de les sol·licitacions que li 

ho es tindran en compte els valors de l’apartat I.2, on es defineix el pes 

dels materials i els sistemes constructius.  

ESTATS LÍMITS ÚLTIMS : RESISTÈNCIA A COMP RESSIÓ

Per a que la paret de fàbrica compleixi s’ha de comprovar que: 

Nsd<Nrd 

compressió vertical de càlcul (obtingut a partir de les accions).

capacitat resistent vertical de càlcul. 

RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSIÓ 

Es defineix com resistència característica a compressió de la fàbrica, fk, a la que es pot determinar 

mitjançant assaigs sobre provetes de la fàbrica segons els criteris de l’annex C del DB

CTE. Segons aquest annex la resistència característic a compressió (fk) d’una fàbrica realitzada 

es pot calcular amb la següent expressió:   � � f � �R�.hi � ���.�i 

constant de valor:  

a) En mur de una fulla: 

K=0,60 � Peces massisses. 

K=0,55 � Peces perforades. 

K=0,50 � Peces alleugerides. 

K=0,40 � Peces buides. 

resistència normalitzada a la compressió de les peces de fàbrica (N/mm

resistència a la compressió del morter ordinari (N/mm2). Ha de ser inferior a 20 
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apartat no s’analitzaran totes les parets de càrrega, sinó que es comprovarà aquella 

de càrrega interior, i es considerarà que 

compressió, la resta també 

ho es seguirà el Document Bàsic de Seguretat Estructural - Fàbrica (DB-SE-F) 

El primer pas per a la comprovació del mur de càrrega serà el càlcul de les sol·licitacions que li 

, on es defineix el pes 

RESSIÓ 

(I.8.1) 

. 

, a la que es pot determinar 

mitjançant assaigs sobre provetes de la fàbrica segons els criteris de l’annex C del DB-SE-F del 

d’una fàbrica realitzada 

(I.8.2) 

resistència normalitzada a la compressió de les peces de fàbrica (N/mm2). 

). Ha de ser inferior a 20 
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En el cas que ens ocupa el valor de K serà de 0,60 ja que el mur que 

massissa.  

Una altra forma d’obtenir la resistència característica a la compressió de la fàbrica estudiada és a 

partir de la Taula 4.4 del DB-SE-

tipus especificats en ella, amb la qual cosa la taula

Taula I.8.1. Resistència característica a la compressió de fàbriques usuals fk (N/mm2). Extret de la taula

Per tant, per calcular la resistència característica a compressió de la fàbrica serà necessari utilitzar 

la primera expressió, cosa que obliga a fer un assaig de la fàbrica. Ja que l’objecte del treball no 

és fer un anàlisis exhaustiu del comportament estructural de l’edifici, sinó que només es vol fer un 

càlcul global s’agafaran uns valors aproximats, tant de la resistència a la compressió del morter 

(fm) com de les peces de la fàbrica (f

considera que: 

- Resistència a la compressió de les peces de

- Resistència a la compressió del morter 

I.8.2.2 RESISTÈNCIA DE CÀLCU

Per a la realització dels càlculs pertinents es farà servir la resistència de càlcul, és a dir, la 

resistència característica dividit per un coeficient de seguretat. 

 

  Sent: 

 �  resistència característica	
 coeficient parcial de seguretat que es pot exterure de la taula 4.8 del DB

CTE.  
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el valor de K serà de 0,60 ja que el mur que es comprova

Una altra forma d’obtenir la resistència característica a la compressió de la fàbrica estudiada és a 

-F del CTE, no obstant el mur que es vol comprovar 

ella, amb la qual cosa la taula no es podrà utilitzar.  

. Resistència característica a la compressió de fàbriques usuals fk (N/mm2). Extret de la taula

del CTE.  

Per tant, per calcular la resistència característica a compressió de la fàbrica serà necessari utilitzar 

la primera expressió, cosa que obliga a fer un assaig de la fàbrica. Ja que l’objecte del treball no 

ustiu del comportament estructural de l’edifici, sinó que només es vol fer un 

càlcul global s’agafaran uns valors aproximats, tant de la resistència a la compressió del morter 

) com de les peces de la fàbrica (fb), a partir d’assaigs fets en altres projectes. 

esistència a la compressió de les peces de la fàbrica � fb= 60 N/mm2. 

esistència a la compressió del morter � fm= 2,5 N/mm2. 

RESISTÈNCIA DE CÀLCUL 

Per a la realització dels càlculs pertinents es farà servir la resistència de càlcul, és a dir, la 

resistència característica dividit per un coeficient de seguretat.  

�� � � 	
 

resistència característica. 

coeficient parcial de seguretat que es pot exterure de la taula 4.8 del DB
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es comprova és de pedra 

Una altra forma d’obtenir la resistència característica a la compressió de la fàbrica estudiada és a 

mprovar no és cap dels 

 
. Resistència característica a la compressió de fàbriques usuals fk (N/mm2). Extret de la taula 4.4 del DB-SE-F 

Per tant, per calcular la resistència característica a compressió de la fàbrica serà necessari utilitzar 

la primera expressió, cosa que obliga a fer un assaig de la fàbrica. Ja que l’objecte del treball no 

ustiu del comportament estructural de l’edifici, sinó que només es vol fer un 

càlcul global s’agafaran uns valors aproximats, tant de la resistència a la compressió del morter 

ectes. Per tant, es 

Per a la realització dels càlculs pertinents es farà servir la resistència de càlcul, és a dir, la 

(I.8.3) 

coeficient parcial de seguretat que es pot exterure de la taula 4.8 del DB-SE-F del                                     
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Taula I.8.2. Coeficients parcials de seguretat

Es suposa un tipus d’execució C amb una categoria de control d’execució II per aplicar el 

coeficient parcial de seguretat més restrictiu, que és de 3. 

I.8.2.3 ESTIMACIÓ DE L’EXCEN

Per tal d’estimar l’excentricitat de la càrrega, que és el quocient entre el moment i l’axil que 

apliquem en una secció, es necessari determinar prèviament aquetes dues incògnites.

 

El valor de l’axil s’obté de la baixada de càrregues, mentre que per determinar el valor del moment 

s’ha de seguir l’apartat 5.2.1 del DB

murs de càrrega i sostres com pòrtics rígids de manera 

Defineix el moment com: 

 

Sent: U�H,"    U�H,% moments d’empotrament perfecte del 

amb la càrrega total i l’altre amb la càrrega permanent. 

 K suma de les rigideses dels elements verticals (

   E 

   I 

   H 

 KT suma de les rigideses de tots els elements. Per als 

n 

   EI 

   L 
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. Coeficients parcials de seguretat( g). Extret de la taula 4.8 del DB

Es suposa un tipus d’execució C amb una categoria de control d’execució II per aplicar el 

coeficient parcial de seguretat més restrictiu, que és de 3.  

ESTIMACIÓ DE L’EXCENTRICITAT DE LA CÀRREGA 

’excentricitat de la càrrega, que és el quocient entre el moment i l’axil que 

apliquem en una secció, es necessari determinar prèviament aquetes dues incògnites.

D � jG��  

El valor de l’axil s’obté de la baixada de càrregues, mentre que per determinar el valor del moment 

s’ha de seguir l’apartat 5.2.1 del DB-SE-F, el qual diu que es podran interpretar les estructures de 

s com pòrtics rígids de manera que se’ls pot aplicar el càlcul elàstic. 

� � kU�H," V U�H,%l � f/fm 

moments d’empotrament perfecte del sostre als dos costats, un                                                     

amb la càrrega total i l’altre amb la càrrega permanent. 

suma de les rigideses dels elements verticals (f � 4.//�: 

mòdul d’elasticitat dels mur (E=1000·fk) 

moment d’inèrcia del mur 

alçada lliure del pany 

suma de les rigideses de tots els elements. Per als sostres K=nEI/L 

n=3 si el nus oposat és de façana; n=4 si és interior; n=0 si és un 

vol 

rigidesa del sostre  

llum lliure del sostre  
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). Extret de la taula 4.8 del DB-SE-F.  

Es suposa un tipus d’execució C amb una categoria de control d’execució II per aplicar el 

’excentricitat de la càrrega, que és el quocient entre el moment i l’axil que 

apliquem en una secció, es necessari determinar prèviament aquetes dues incògnites. 

(I.8.4) 

El valor de l’axil s’obté de la baixada de càrregues, mentre que per determinar el valor del moment 

F, el qual diu que es podran interpretar les estructures de 

que se’ls pot aplicar el càlcul elàstic. 

(I.8.5) 

als dos costats, un                                                     

amb la càrrega total i l’altre amb la càrrega permanent.  

s K=nEI/L  

n=3 si el nus oposat és de façana; n=4 si és interior; n=0 si és un 
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O bé: 
 

On “e” en cas de mur interior és:

 D �
  Sent: 

   t gruix 

   j" , j% càrrega de cada costat

En els càlculs s’utilitzarà aquest sego

I.8.2.4 VALORS MÀXIMS 

Segons el capítol 11.1.1 del llibre “La seguridad en las estructuras de obra de fàbrica” de Fructuós 

Manyà es defineix el moment màxim de la secció com:

 

Sent: 

 Mmàx moment màxim que pot suportar el mur

 Nssd compressió vertical de càlcul (calculada a partir de les accions)

 fd resistència de càlcul a compressió (N/mm

 t gruix de la secció

A partir del valor anterior es pot obtenir també el valor de la excentricitat màxima.

 

Sent: 

 emàx moment màxim que pot suportar el mur

 Nsd compressió vertical de càlcul (calculada a partir de les accions)

 emàx excentricitat màxima
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� � jG� � D 

On “e” en cas de mur interior és: � 0,25 � n � 8j" V j%:/8j" & j%: 

gruix de la secció 

càrrega de cada costat 

En els càlculs s’utilitzarà aquest segon mètode ja que en el primer falten dades.  

Segons el capítol 11.1.1 del llibre “La seguridad en las estructuras de obra de fàbrica” de Fructuós 

defineix el moment màxim de la secció com: 

�à� � 0,5 � jG� � �n V jG��� � 

moment màxim que pot suportar el mur. 

compressió vertical de càlcul (calculada a partir de les accions). 

resistència de càlcul a compressió (N/mm2). 

gruix de la secció. 

obtenir també el valor de la excentricitat màxima.

D�à� �  �à�jG�  

moment màxim que pot suportar el mur. 

compressió vertical de càlcul (calculada a partir de les accions). 

excentricitat màxima. 
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(I.8.6) 

(I.8.7) 

 

Segons el capítol 11.1.1 del llibre “La seguridad en las estructuras de obra de fàbrica” de Fructuós 

(I.8.8) 

obtenir també el valor de la excentricitat màxima. 

(I.8.9) 
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I.8.2.5 CAPACITAT PORTANT

Segons l’apartat 5.2.3 del DB

comprensió és igual a: 

 

Sent: o factor de reducció del gruix del mur per efecte de l’esveltesa i/o de l’excentricitat 

la càrrega que es

 t gruix del mur.

 fd resistència de càlcul a compressió de la fàbrica

I.8.2.5.1 Factor de reducció

Per al càlcul del factor de reducció

mur el factor val: 

En el cap 

En la base 

Sent: 

a la profunditat en que es retira el 

és 0.  

 e la excentricitat total de la 

 D � G�jG� &  D�
  Sent: 

   Msd 

   Nsd 

ea 

En aquest cas, degut a que es considera una categoria d’execució C l’excentricitat per execució e

serà de 20 mm.  
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CAPACITAT PORTANT 

Segons l’apartat 5.2.3 del DB-SE-F del CTE la capacitat portant d’un pany de paret de fàbrica a 

jp� � o � n � �� 

factor de reducció del gruix del mur per efecte de l’esveltesa i/o de l’excentricitat 

la càrrega que es calcula segons l’apartat 5.2.4. 

. 

resistència de càlcul a compressió de la fàbrica. 

Factor de reducció 

Per al càlcul del factor de reducció (F) es divideix el mur en tres parts. En el cap i en la base del 

Φ � 1 V 2 Dn 

Φ � 1 V 2 Dn V 2 Bn  

la profunditat en que es retira el sostre de la cara exterior del mur. Suposarem que 

la excentricitat total de la secció que es comprova. Es considera que:

� q 0,05 � n 

 el moment flector de càlcul de la secció que es comprova.

 l’esforç normal de càlcul en la secció que es comprova.

increment de l’excentricitat per execució. En el cas de que la 

categoria d’execució sigui de B, ea=hd/450. Si la categoria 

d’execució és de A, ea=hd/500. Si la categoria és la C, s’adoptarà 

el valor ea=20mm, si es tracta de trams entre 

si és un tram lliure en el seu extrem superior o la seva alçada sigui 

la total del edifici.  

cas, degut a que es considera una categoria d’execució C l’excentricitat per execució e
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F del CTE la capacitat portant d’un pany de paret de fàbrica a 

(I.8.10) 

factor de reducció del gruix del mur per efecte de l’esveltesa i/o de l’excentricitat de 

es divideix el mur en tres parts. En el cap i en la base del 

(I.8.11) 

(I.8.12) 

terior del mur. Suposarem que 

secció que es comprova. Es considera que: 

(I.8.13) 

el moment flector de càlcul de la secció que es comprova. 

es comprova. 

execució. En el cas de que la 

/450. Si la categoria 

/500. Si la categoria és la C, s’adoptarà 

=20mm, si es tracta de trams entre sostres i ea=50 mm, 

si és un tram lliure en el seu extrem superior o la seva alçada sigui 

cas, degut a que es considera una categoria d’execució C l’excentricitat per execució ea 



Escola Politècnica Superior 
 

                                  

118 

 

Imatge I.8.1. Excentricitat de recolzament en cap de mur superior. Extret de la Figura 5.3 del DB

 

En la meitat del mur 

Sent: 

 
em=e+ep 

 Sent: 

  e excentricitat deguda a les sol·licitacions 

  ep excentricitat deguda al pandeig 

   es � 0,00035
La excentricitat per fluència es considerarà nul·la tant en les parets de ceràmica com de pedra 

natural.  

 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

Excentricitat de recolzament en cap de mur superior. Extret de la Figura 5.3 del DB

Φ � 1 V 2 D�n  

excentricitat deguda a les sol·licitacions  

excentricitat deguda al pandeig  

00035 � n � 8��n� :� 

La excentricitat per fluència es considerarà nul·la tant en les parets de ceràmica com de pedra 
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Excentricitat de recolzament en cap de mur superior. Extret de la Figura 5.3 del DB-SE-F del CTE.  

(I.8.14) 

(I.8.15) 

(I.8.16) 

La excentricitat per fluència es considerarà nul·la tant en les parets de ceràmica com de pedra 
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I.9 ESTRUCTURA VERTICAL 

EXISTENT 

I.9.1 MUR MITGERA 

Característiques del mur

Alçada: 
Amplada: 
Gruix: 

Càlcul de les càrregues que graviten a sobre del mur

Coeficients de seguretat 
(g) 

Permanents
Variables

Fàbrica pedra sorrenca 
 

Sostre dret 
Area 
Tributarea 

  1,924 

Sostre 
Esquerra 

Area 
Tributarea 

  1,434 

TOTAL PLANTA BAIXA 
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ESTRUCTURA VERTICAL DE FÀBRICA DE PEDRA - CÀLCUL DE L’ESTRUCTU

Característiques del mur 

h= 3,14 m 
L= 5,93 m 
g= 0,50 m 

Càlcul de les càrregues que graviten a sobre del mur 

Permanents 1,35 
  Variables 1,50 

Pes propi del mur 
Densitat  
(Kg/m3) Gruix Majoració Alçada Càrrega sobre el mur

2400 0,5 1,35 13,357 216,38

Planta Baixa 

Permamnets 
Pes propi 
Sostre B 1,17 Kn/m2 

Majoració 
Àrea 

TributareaEnvans 1 Kn/m2 

Total CP=  2,17 Kn/m2  1,35 1,924
Variables 

Ús 2 Kn/m2 

Total CV=  2 Kn/m2  1,50 1,924

Permamnets 
Pes propi 
Sostre A 1,17 Kn/m2 

Majoració 
Àrea 

TributareaEnvans 1 Kn/m2 
Total CP=  2,17 Kn/m2  1,35 1,434

Variables 
Ús 2 Kn/m2 

Total CV=  2 Kn/m2  1,50 1,434
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CÀLCUL DE L’ESTRUCTU RA 

Càrrega sobre el mur 

216,38 KN/ml 

Àrea 
Tributarea 

1,924 5,63636 KN/ml 

1,924 5,772 KN/ml 

Àrea 
Tributarea 

1,434 4,2009 KN/ml 

1,434 4,302 KN/ml 

19,9113 KN/ml 
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Sostre 
dret 

Area 
Tributarea 

  1,924 
Pes propi 
Sostre
Envans

Total CP=

Ús 
Total CV=

Sostre 
Esquerra 

Area 
Tributarea 

  1,434 
Pes propi 
Sostre
Envans

Total CP=

Ús 
Total CV=

 Densitat 
(KN/m3)

Biga de fusta en la part 
superior del mur 3,5 

TOTAL PLANTA PIS 

Número de Pisos 

TOTAL PLANTES PIS 
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Plantes Pis 

Permamnets 
Pes propi 

 A 1,17 Kn/m2 
Majoració 

Àrea 
Tributarea Envans 1 Kn/m2 

Total CP=  2,17 Kn/m2  1,35 1,924 
Variables 

 2 Kn/m2 
Total CV=  2 Kn/m2  1,50 1,924 

Permamnets 
Pes propi 

 A 1,17 Kn/m2 
Majoració 

Àrea 
Tributarea Envans 1 Kn/m2 

Total CP=  2,17 Kn/m2  1,35 1,434 
Variables 

 2 Kn/m2 
Total CV=  2 Kn/m2  1,50 1,434 

   Densitat 
(KN/m3) Ample Alçada Majoració Càrrega sobre el mur

0,2 0,3 1,50 0,315 

2
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5,636 KN/ml 

5,772 KN/ml 

4,200 KN/ml 

4,302 KN/ml 

 
Càrrega sobre el mur 

 KN/ml 

20,22 KN/ml 

2 

40,45 KN/ml 
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Sostre 
dret 

Area 
Tributarea 

  1,924 
Pes propi Coberta 

Sostre 
esquerra 

Area 
Tributarea 

  1,434 
Pes propi Coberta 

Densitat 
(KN/m3)

Biga de fusta en la 
part superior del mur 3,5 

TOTAL PLANTA COBERTA 
 

CÀRREGA TOTAL A 
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Planta Coberta 

Permamnets 

Majoració 
Àrea 

Tributarea
Pes propi Coberta 

A 1,61 Kn/m2 

Total CP=  1,61 Kn/m2  1,35 1,924
Variables 

Ús 1 Kn/m2 

Total CV=  1 Kn/m2  1,50 1,924
Neu 

Neu 0,6 Kn/m2 
Total CN=  0,6 Kn/m2  1,50 1,924

    
Permamnets 

Majoració 
Àrea 

Tributarea
Pes propi Coberta 

A 1,61 Kn/m2 

Total CP=  1,61 Kn/m2  1,35 1,434
Variables 

Ús 1 Kn/m2 
Total CV=  1 Kn/m2  1,50 1,434

Neu 
Neu 0,6 Kn/m2 

Total CN=  0,6 Kn/m2  1,50 1,434

    Densitat 
(KN/m3) Amplada Alçada Majoració Càrrega sobre el mur

 0,3 0,35 1,50 0,55125

 

CÀRREGA TOTAL A SOBRE DEL MUR 
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Àrea 
Tributarea 

1,924 4,181 KN/ml 

1,924 2,886 KN/ml 

1,924 1,731 KN/ml 

 

Àrea 
Tributarea 

1,434 3,116 KN/ml 

1,434 2,151 KN/ml 

1,434 1,290 KN/ml 

 

Càrrega sobre el mur 

0,55125 KN/ml 

15,909 KN/ml 

292,66 KN/ml 
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CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS: RESISTÈNCIA A COMPR ESSIÓ DEL PANY DE FÀBRICA
 

 

S'ha de comprovar que: 

   Nsd<Nrd 

Resistènsia característica 
 

 

K= 0,60 

fb= 60,00 N/mm2
fm= 2,50 N/mm2

   Resistènsia de càlcul 

 

 

fk= 10,80 N/mm2

g = 3,00 

  Excentricitat de la càrrega 

 

 

Axil de càlcul= Nsd= 292,66
 

 

 

 
Gruix mur= t= 0,50

Ni= 43,02
Nj= 32,07

Moment= Md=  5,34
 

Es pot veure que l’excentricitat de la càrrega en el mur és molt petita, amb la qual cosa es pot dir 

que la distribució de les càrregues a sobre del mur no genera traccions a sobre d’ell i treballa 

exclusivament a compresió.  
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CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS: RESISTÈNCIA A COMPR ESSIÓ DEL PANY DE FÀBRICA

   

   
N/mm2 fk= 10,80 N/mm2  
N/mm2     

   

 N/mm2 fd= 3,60 N/mm2 

 
    

292,66 KN/ml 

e= 0,018 m 

0,50 m 
43,02 KN/ml 
32,07 KN/ml 

5,34 KNm/ml  

Es pot veure que l’excentricitat de la càrrega en el mur és molt petita, amb la qual cosa es pot dir 

que la distribució de les càrregues a sobre del mur no genera traccions a sobre d’ell i treballa 
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CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS: RESISTÈNCIA A COMPR ESSIÓ DEL PANY DE FÀBRICA  

 

 
 

Es pot veure que l’excentricitat de la càrrega en el mur és molt petita, amb la qual cosa es pot dir 

que la distribució de les càrregues a sobre del mur no genera traccions a sobre d’ell i treballa 
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Valors màxims 

Moment màxim:  

 

Nsd= 292,66
fd= 3600,09

Gruix mur= t= 0,50

Podem comprovar que: 

Md= 5,34

Excentricitat màxima: 
 

 

 
 
Moment màxim Mmax=
Axil de càlcul Nsd= 

Podem comprovar que: 

e= 0,018
 

Capacitat portant 

Capacitat portant d'un pany de paret de
 

 

Gruix mur=  t= 

Resistència de càlcul= fd= 

Cap del mur: 
 

 

 

Factor de reducció= 
 

Excentricitat total=

Msd=
Nsd=
e a=

e= 

Capacitat portant del mur en el Cap:
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292,66 KN/ml 
3600,09 KN/m2 Moment màxim= Mmàx=

0,50 m 

5,34 KNm/ml < Mmàx= 61,27 KNm/ml

 Mmax= 61,27 KNm/ml Excentricitat 
màxima=   292,66 KN/ml 

0,018 m < emàx= 0,209 m 

Capacitat portant d'un pany de paret de fàbrica: 

0,50 m 

 3,60 N/mm2 

 

 

Excentricitat total= 
 

Msd= 5,34 KNm/ml 
Nsd= 292,66 KN/ml 
e a= 20 mm categoria d'execució C

0,03824 > 0,025 
 

= 0,85 

Capacitat portant del mur en el Cap: Nrd= 1524,71 KN/ml
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Moment màxim= Mmàx=  61,27 KNm/ml  

KNm/ml Ok! 

emàx= 0,209 m 

Ok! 

categoria d'execució C 

Ok! 

KN/ml  
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Podem comprovar que: 

Nrd= 1524,71
 

Base del mur: 

 

 

 

Factor de reducció= 
 
 e= 
a= 
 
 

 

Capacitat portant del mur en la Base.

Podem comprovar que: 

Nrd= 

Mitg del Mur: 
 

 
 

Factor de reducció= 
 
 em=e+ep

 

 

 

 

Capacitat portant del mur en la Base.

Podem comprovar que: 

Nrd= 
 

NOTA: El mur compleix a ELU, 

compleix, els altres també compliran, ja que aquest és el que està més sol·licitat. Per tant, no 

caldrà reforçar cap element vertical.
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1524,71 KN/ml > Nsd= 292,66

 0,03824 m 
  0 m 

= 0,85 

Capacitat portant del mur en la Base. Nrd= 1524,71 KN/ml

1524,71 KN/ml > Nsd= 292,66

  em=e+ep 
  e= 0,038 m 

  
= 0,0069

em= 0,045 m 

= 0,819 

Capacitat portant del mur en la Base. Nrd= 1475,02 KN/ml

1475,02 KN/ml > Nsd= 292,66

l mur compleix a ELU, per tant no caldrà reforçar-lo. Es considera que si aquest mur 

compleix, els altres també compliran, ja que aquest és el que està més sol·licitat. Per tant, no 

eforçar cap element vertical. 
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292,66 KN/ml Ok! 

 

KN/ml  
 

292,66 KN/ml Ok! 

 
0,0069 m 

KN/ml  
 

292,66 KN/ml Ok! 

lo. Es considera que si aquest mur 

compleix, els altres també compliran, ja que aquest és el que està més sol·licitat. Per tant, no 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ANNEX 2 

 

Càlcul estructural del reforç
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II.1 COMPROVACIÓ TIPUS DE

A continuació es fa un resum de tots el càlculs que s’han realitzat en la comprovació 

cobertes. 

II.1.1 SOSTRE TIPUS A 

Sostres Planta baixa: 

Entrada 

Area 
tributaria 

0,60 m 

Llum 3,80 m 
 

Garatge A 

Area 
tributaria 

0,65 m 

Llum 3,00 m 
 
Area 
tributaria 

0,65 m 

Llum 3,70 m 
 

Sostre Planta Primera: 

Passadís A + Bany + Rebost B 

Area 
tributaria 

0,65 m 

Llum 4,50 m 
 
Area 
tributaria 

0,70 m 

Llum 4,00 m 

Aquest sostre ha de ser reforçat. 
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COMPROVACIÓ TIPUS DE SOSTRES I COBERTES 

A continuació es fa un resum de tots el càlculs que s’han realitzat en la comprovació 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris

� � � 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris

� � � 

� � � 

Passadís A + Bany + Rebost B  ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris

� � � 

� � � 

Aquest sostre ha de ser reforçat.  
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A continuació es fa un resum de tots el càlculs que s’han realitzat en la comprovació dels sostres i 

 

Confort dels 
usuaris 

Aparença a 
l’obra 

� 

 

Confort dels 
usuaris 

Aparença a 
l’obra 

� 

� 

 

Confort dels 
usuaris 

Aparença a 
l’obra 

� 

� 
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Menjador A ELU 

Area 
tributaria 

0,60 
m 

� Llum 4,00 
m 

 

Habitació A 

Area 
tributaria 

0,65 m 

Llum 2,85 m 
 

Rebost A + Hab. B 

Area 
tributaria 

0,75 m 

Llum 3,65 m 
 

Sostre Planta Segona: 

Sala C 

Area 
tributaria 

0,60 m 

Llum 4,00 m 
 

Habitació C 

Area 
tributaria 

0,70 m 

Llum 2,80 m 
 

Habitació D 

Area 
tributaria 

0,60 m 

Llum 3,60 m 
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ELS 
Integritat dels elements 

constructius 
Confort dels 

usuaris 

� � 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris 

� � � 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris 

� � � 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris 

� � � 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris 

� � � 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris 

� � � 
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Aparença a 
l’obra 

� 

Confort dels Aparença a 
l’obra 

� 

Confort dels Aparença a 
l’obra 

� 

Confort dels Aparença a 
l’obra 

� 

Confort dels Aparença a 
l’obra 

� 

Confort dels Aparença a 
l’obra 

� 
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Passadís B + Habitació E  

Area 
tributaria 

0,60 m 

Llum 4,55 m 
 
Area 
tributaria 

0,65 m 

Llum 4,00 m 

Aquest sostre ha de ser reforçat, però només en la part on les bigues són més llargues. 

 

II.1.2 SOSTRE TIPUS B 

Sostre Planta Soterrani: 

Celler 

Area 
tributaria 

0,70 m 

Llum 4,40 m 

Aquest sostre ha de ser reforçat. 

 

Sostres Planta baixa: 

Habitació escala 

Area 
tributaria 

0,57 m 

Llum 3,70 m 
 

Magatzem C 

Area 
tributaria 

0,60 m 

Llum 2,00 m 
 
Area 
tributaria 

0,60 m 

Llum 2,25 m 
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ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris

� � � 

� � � 

Aquest sostre ha de ser reforçat, però només en la part on les bigues són més llargues. 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris

� � � 

Aquest sostre ha de ser reforçat.  

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris

� � � 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris

� � � 

� � � 
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Confort dels 
usuaris 

Aparença a 
l’obra 

� 

� 

Aquest sostre ha de ser reforçat, però només en la part on les bigues són més llargues.  

 

Confort dels 
usuaris 

Aparença a 
l’obra 

� 

 

Confort dels 
usuaris 

Aparença a 
l’obra 

� 

 

Confort dels 
usuaris 

Aparença a 
l’obra 

� 

� 
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Garatge B 

Area 
tributaria 

0,65 m 

Llum 4,65 m 
 
Area 
tributaria 

0,70 m 

Llum 5,00 m 

Aquest sostre ha de ser reforçat. 

 

II.1.3 SOSTRE TIPUS C 

Sostres Planta baixa: 

Habitació escala A 

Area 
tributaria 

0,50 m 

Llum 1,80 m 
 

Porxo 

Area 
tributaria 

0,45 m 

Llum 2,35 m 
 

Magatzem B 

Area 
tributaria 

0,35 m 

Llum 1,62 m 
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ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris 

� � � 

� � � 

Aquest sostre ha de ser reforçat.  

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris 

� � � 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris 

� � � 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris 

� � � 
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Confort dels Aparença a 
l’obra 

� 

� 

Confort dels Aparença a 
l’obra 

� 

Confort dels Aparença a 
l’obra 

� 

Confort dels Aparença a 
l’obra 

� 
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Sostres Planta Primera: 

Menjador B 

Area 
tributaria 

0,60 m 

Llum 4,00 m 

Aquest sostre ha de ser reforçat.

 

Cuina Antiga 

Area 
tributaria 

0,50 m 

Llum 1,60 m 
 

Despatx 

Area 
tributaria 

0,65 m 

Llum 3,00 m 

Aquest sostre ha de ser reforçat. 

 

Sostres Planta Segona: 

Vestidor 

Area 
tributaria 

0,60 m 

Llum 3,00 m 

Aquest sostre ha de ser reforçat. 
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ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris

� � � 

Aquest sostre ha de ser reforçat. 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris

� � � 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris

� � � 

Aquest sostre ha de ser reforçat.  

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris

� � � 

Aquest sostre ha de ser reforçat.  
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Confort dels 
usuaris 

Aparença a 
l’obra 

� 

 

Confort dels 
usuaris 

Aparença a 
l’obra 

� 

 

Confort dels 
usuaris 

Aparença a 
l’obra 

� 

 

Confort dels 
usuaris 

Aparença a 
l’obra 

� 
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II.1.4 SOSTRE TIPUS D 

Sostres Planta Baixa: 

Hab. Escala B.2 

Area 
tributaria 

0,40 m 

Llum 1,72 m 
 

II.1.5 SOSTRE TIPUS E 

Sostre Planta Baixa: 

Balcó 

Area 
tributaria 

0,70 m 

Llum 5,00 m 
 

Sostre Planta primera: 

Menjador C + Cuina 
nova 
Area 
tributaria 

0,70 m 

Llum 2,36 m 
 

II.1.6 COBERTA TIPUS A  

Sostre Planta primera: 

Terrassa  

Area 
tributaria 

0,60 m 

Llum 3,05 m 
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ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris 

� � � 

ELU 
Flexió Tallant 

� � 

ELU 
Flexió Tallant 

� � 

ELU 
Flexió Tallant 

� � 
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Confort dels Aparença a 
l’obra 

� 

ELS 

� 

ELS 

� 

ELS 

� 
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II.1.7 COBERTA TIPUS B  

Sostre Planta Segona: 

Galeria 

Area 
tributaria 

0,70 m 

Llum 3,00 m 
 

Sostre Planta Sotacoberta: 

Golfes A 

Area 
tributaria 

0,60 m 

Llum 4,30 m 
 

II.1.8 COBERTA TIPUS C 

Sostre Planta Sotacoberta: 

Golfes D+E 

Area 
tributaria 

1,60 m 

Llum 4,50 m 

Aquesta coberta serà substituïda totalment, aprofitant les teules que es trobin en bon estat, 

adaptant-la a la normativa vigent. 

 

II.1.9 COBERTA TIPUS D 

Sostre Planta Sotacoberta: 

Golfes B+C 

Area 
tributaria 

1,60 m 

Llum 3,00 m 

Encara que les bigues no s’hagin de reforçar es substituirà tota la coberta per un sistema nou. 
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ELU 
Flexió Tallant 

� � 

ELU 
Flexió Tallant 

� � 

 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris

� � � 

Aquesta coberta serà substituïda totalment, aprofitant les teules que es trobin en bon estat, 

la a la normativa vigent.  

 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris

� � � 

Encara que les bigues no s’hagin de reforçar es substituirà tota la coberta per un sistema nou. 
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ELS 

� 

ELS 

� 

 

Confort dels 
usuaris 

Aparença a 
l’obra 

� 

Aquesta coberta serà substituïda totalment, aprofitant les teules que es trobin en bon estat, 

 

Confort dels 
usuaris 

Aparença a 
l’obra 

� 

Encara que les bigues no s’hagin de reforçar es substituirà tota la coberta per un sistema nou.  
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II.1.10 COBERTA TIPUS E 

Sostre Planta Primera: 

Sala A 

Area 
tributaria 

0,60 m 

Llum 4,42 m 
 

Sala B 

Area 
tributaria 

0,60 m 

Llum 4,90 m 
 

En un principi s’havia plantejat el reforç estructural amb platabandes d’acer en l’interior de les 

bigues, però ja que s’han de substituir tots els elements de cobertura s’obta per substituir també 

les bigues de fusta fent una coberta nova adaptada a la no

 

II.1.11 COBERTA TIPUS F  

Sostre Planta Segona: 

Traster 

Area 
tributaria 

2,10 m 

Llum 4,42 m 

Aquesta coberta serà substituïda totalment, aprofitant les teules que es trobin en bon estat, 

adaptant-la a la normativa vigent. 
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ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris 

� � � 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris 

� � � 

En un principi s’havia plantejat el reforç estructural amb platabandes d’acer en l’interior de les 

bigues, però ja que s’han de substituir tots els elements de cobertura s’obta per substituir també 

les bigues de fusta fent una coberta nova adaptada a la normativa vigent.  

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris 

� � � 

Aquesta coberta serà substituïda totalment, aprofitant les teules que es trobin en bon estat, 

la a la normativa vigent.  
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Confort dels Aparença a 
l’obra 

� 

Confort dels Aparença a 
l’obra 

� 

En un principi s’havia plantejat el reforç estructural amb platabandes d’acer en l’interior de les 

bigues, però ja que s’han de substituir tots els elements de cobertura s’obta per substituir també 

Confort dels Aparença a 
l’obra 

� 

Aquesta coberta serà substituïda totalment, aprofitant les teules que es trobin en bon estat, 
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II.2 REFORÇ ESTRUCTURAL

Com s’ha vist en l’annex 1, hi ha diferents sostres i cobertes de fusta que necessiten ser reforçats, 

ja que no compleixen a ELU o a ELS o en cap dels dos, i és necessari millorar la seva resistència i 

controlar les deformacions.  

Per al reforç de les bigues de fusta  s’han estudiat diferents possibilitats. 

La primera opció, i la més fàcil i econòmica, seria col·locar una biga metàl·lica travessera que 

partís la llum de les bigues. Aquesta s’ha descartat des d’un principi per a aquelles zones on es 

busca una solució que no malmeti tant l’estètica de l’edifici. No obstant, en zones a reforçar on les 

bigues queden ocultes aquest sistema serà l’idoni.  

Una segona opció seria realitzar la intervenció per sobre del sostre. Això es pot fer de dues 

formes: 

a) Utilitzant perfils d’acer, col·locats a sobre de les bigues existent, que formarien un sostre 

paral·lel.  

Imatge II.2.1. Reforç per sobre amb perfils metàl·lics. Extret de “Recomanacions per al reconeixement, la 

b) Construir una llosa de formigó armat en la part superior, connectant

mitjançant claus.  Aquesta solució

Imatge II.2.2. Reforç per sobre amb llosa de formigó. Extret de “Recomanacions per al reconeixement, la diagnosi i la 
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REFORÇ ESTRUCTURAL 

Com s’ha vist en l’annex 1, hi ha diferents sostres i cobertes de fusta que necessiten ser reforçats, 

ja que no compleixen a ELU o a ELS o en cap dels dos, i és necessari millorar la seva resistència i 

es de fusta  s’han estudiat diferents possibilitats.  

La primera opció, i la més fàcil i econòmica, seria col·locar una biga metàl·lica travessera que 

partís la llum de les bigues. Aquesta s’ha descartat des d’un principi per a aquelles zones on es 

na solució que no malmeti tant l’estètica de l’edifici. No obstant, en zones a reforçar on les 

bigues queden ocultes aquest sistema serà l’idoni.   

Una segona opció seria realitzar la intervenció per sobre del sostre. Això es pot fer de dues 

zant perfils d’acer, col·locats a sobre de les bigues existent, que formarien un sostre 

 

. Reforç per sobre amb perfils metàl·lics. Extret de “Recomanacions per al reconeixement, la 

teràpia de sostre de fusta”. 

Construir una llosa de formigó armat en la part superior, connectant

mitjançant claus.  Aquesta solució té la avantatja de millorar també l’aïllament acústic. 

 

. Reforç per sobre amb llosa de formigó. Extret de “Recomanacions per al reconeixement, la diagnosi i la 

teràpia de sostre de fusta”. 

Universitat de Lleida 

 

137 

Com s’ha vist en l’annex 1, hi ha diferents sostres i cobertes de fusta que necessiten ser reforçats, 

ja que no compleixen a ELU o a ELS o en cap dels dos, i és necessari millorar la seva resistència i 

La primera opció, i la més fàcil i econòmica, seria col·locar una biga metàl·lica travessera que 

partís la llum de les bigues. Aquesta s’ha descartat des d’un principi per a aquelles zones on es 

na solució que no malmeti tant l’estètica de l’edifici. No obstant, en zones a reforçar on les 

Una segona opció seria realitzar la intervenció per sobre del sostre. Això es pot fer de dues 

zant perfils d’acer, col·locats a sobre de les bigues existent, que formarien un sostre 

. Reforç per sobre amb perfils metàl·lics. Extret de “Recomanacions per al reconeixement, la diagnosi i la 

Construir una llosa de formigó armat en la part superior, connectant-lo a les bigues 

la avantatja de millorar també l’aïllament acústic.  

. Reforç per sobre amb llosa de formigó. Extret de “Recomanacions per al reconeixement, la diagnosi i la 
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L’inconvenient d’aquests mètodes és que per a realitzar el reforç és necessari desmuntar el 

paviment, cosa que provoca un augment del temps de l’obra i sobretot dels costos.

Una tercera opció és realitzar la intervenció per sota mitjançant perfils d’acer collats. 

Imatge II.2.3. Intervenció per sota amb perfils d’acer. Extret de “Recomanacions per al reconeixement, la diagnosi i la 

En aquest treball s’ha cregut més convenint utilitzar aquest últim sistema. 

El reforç de cada biga de fusta es realitzarà amb una platabanda d

dos materials amb resina epoxi, col·locant un passador cada metre per assegurar que aquets dos 

materials treballen conjuntament i aconseguint un increment de la inèrcia de la peça. Aquesta 

solució és la que respecta més l

sobre del sostre.  

Degut a que la biga final serà un conjunt de dos materials, la fusta i l’acer, s’haurà de 

homogeneïtzar la secció a partir d’un coeficient n que relaciona els mòduls d’elas

materials en contacte.  

 

 

Sent: 

 Es mòdul d’elasticitat de l’acer.

 Ef mòdul d’elasticitat de la fusta.
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L’inconvenient d’aquests mètodes és que per a realitzar el reforç és necessari desmuntar el 

ment, cosa que provoca un augment del temps de l’obra i sobretot dels costos.

Una tercera opció és realitzar la intervenció per sota mitjançant perfils d’acer collats. 

amb perfils d’acer. Extret de “Recomanacions per al reconeixement, la diagnosi i la 

teràpia de sostre de fusta”. 

En aquest treball s’ha cregut més convenint utilitzar aquest últim sistema.  

El reforç de cada biga de fusta es realitzarà amb una platabanda d’acer en el seu interior unint els 

dos materials amb resina epoxi, col·locant un passador cada metre per assegurar que aquets dos 

materials treballen conjuntament i aconseguint un increment de la inèrcia de la peça. Aquesta 

solució és la que respecta més l’estètica de l’edifici i resulta més econòmica que el reforç per 

Degut a que la biga final serà un conjunt de dos materials, la fusta i l’acer, s’haurà de 

homogeneïtzar la secció a partir d’un coeficient n que relaciona els mòduls d’elas

E � .G.O � 20 

mòdul d’elasticitat de l’acer. 

mòdul d’elasticitat de la fusta. 
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L’inconvenient d’aquests mètodes és que per a realitzar el reforç és necessari desmuntar el 

ment, cosa que provoca un augment del temps de l’obra i sobretot dels costos. 

Una tercera opció és realitzar la intervenció per sota mitjançant perfils d’acer collats.  

 

amb perfils d’acer. Extret de “Recomanacions per al reconeixement, la diagnosi i la 

’acer en el seu interior unint els 

dos materials amb resina epoxi, col·locant un passador cada metre per assegurar que aquets dos 

materials treballen conjuntament i aconseguint un increment de la inèrcia de la peça. Aquesta 

’estètica de l’edifici i resulta més econòmica que el reforç per 

Degut a que la biga final serà un conjunt de dos materials, la fusta i l’acer, s’haurà de 

homogeneïtzar la secció a partir d’un coeficient n que relaciona els mòduls d’elasticitat dels 

(II.2.1) 
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Imatge II.2.4. Homogeneïtzació de la secció. Extret de “Recomanacions per al reconeixement, la diagnosi i la teràpia de 

D’aquesta forma, i per tal de facilitar els càlculs, podem “transformar” el perfil d’acer en fusta. 

Un cop la secció és homogènia s’

d’Esteiner. Aquest teorema diu que el moment d’inèrcia respecte qualsevol eix paral·lel a un eix 

que passa per centre de masses, és igual al moment d’inèrcia respecte a l’eix que passa pel 

centre de masses més el producte de la massa pel quadrat de la distància entre els dos eixos. 

 

Sent: 

 Ieje moment d’inèrcia respecte a l’eix que no passa pel centre de masses.

I(CM)
eje moment d’inèrcia 

 M massa total 

 h  distància entre els dos eixos paral·lels considerats. 

Els passos a seguir per al càlcul del moment d’inèrcia equivalent són els següents:

- Dividir l’àrea composta en varie

- Determinar l’àrea de les parts, designades per A

- Determinar les coordenades del centre de gravetat de les parts (x

i Y. 

- Calcular el centre de masses (X

anteriors.  

- Calcular les distàncies del cdm de cada àrea al cdm total de la figura.

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

Homogeneïtzació de la secció. Extret de “Recomanacions per al reconeixement, la diagnosi i la teràpia de 

sostre de fusta”. 

D’aquesta forma, i per tal de facilitar els càlculs, podem “transformar” el perfil d’acer en fusta. 

Un cop la secció és homogènia s’ha de calcular la inèrcia equivalent mitj

Aquest teorema diu que el moment d’inèrcia respecte qualsevol eix paral·lel a un eix 

que passa per centre de masses, és igual al moment d’inèrcia respecte a l’eix que passa pel 

e masses més el producte de la massa pel quadrat de la distància entre els dos eixos. 

 

moment d’inèrcia respecte a l’eix que no passa pel centre de masses.

moment d’inèrcia per un eix paral·lel a l’anterior que passa pel centre de masses.

distància entre els dos eixos paral·lels considerats.  

Els passos a seguir per al càlcul del moment d’inèrcia equivalent són els següents:

Dividir l’àrea composta en varies parts simples.  

Determinar l’àrea de les parts, designades per A1, A2, A3,..., An. 

Determinar les coordenades del centre de gravetat de les parts (xi, yi) respecte els eixos X 

Calcular el centre de masses (XG, YG) de tota la figura formada per les àrees parcials 

Calcular les distàncies del cdm de cada àrea al cdm total de la figura. 
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Homogeneïtzació de la secció. Extret de “Recomanacions per al reconeixement, la diagnosi i la teràpia de 

D’aquesta forma, i per tal de facilitar els càlculs, podem “transformar” el perfil d’acer en fusta.  

ha de calcular la inèrcia equivalent mitjançant el teorema 

Aquest teorema diu que el moment d’inèrcia respecte qualsevol eix paral·lel a un eix 

que passa per centre de masses, és igual al moment d’inèrcia respecte a l’eix que passa pel 

e masses més el producte de la massa pel quadrat de la distància entre els dos eixos.  

(II.2.2) 

moment d’inèrcia respecte a l’eix que no passa pel centre de masses. 

per un eix paral·lel a l’anterior que passa pel centre de masses. 

Els passos a seguir per al càlcul del moment d’inèrcia equivalent són els següents: 

) respecte els eixos X 

) de tota la figura formada per les àrees parcials 
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- Calcular els moments d’inèrcia de les parts respecte als seus eixos de centre de masses 

(que seran paral·lels a x i a y).

- Calcular el moment d’inèrcia de cada part respecte dels eixos x i y aplicant el teorema 

d’Esteiner. 

 

- Calcular els moment d’inèrcia de l’àrea composta a partir dels moments anteriors. 
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Calcular els moments d’inèrcia de les parts respecte als seus eixos de centre de masses 

(que seran paral·lels a x i a y). Designar com Ii,x i Ii,y. 

Calcular el moment d’inèrcia de cada part respecte dels eixos x i y aplicant el teorema 

  

Calcular els moment d’inèrcia de l’àrea composta a partir dels moments anteriors. 
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Calcular els moments d’inèrcia de les parts respecte als seus eixos de centre de masses 

Calcular el moment d’inèrcia de cada part respecte dels eixos x i y aplicant el teorema 

 

Calcular els moment d’inèrcia de l’àrea composta a partir dels moments anteriors.  
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II.3 REFORÇ AMB PLATABAND

II.3.1.1 SOSTRE TIPUS A 

Al afegir una platabanda d’acer, el pes propi del sostre augmentarà:

    densitat 
(kg/m3)

Rajola ceràmica + morter (0,03 
mm) 
Replè de guix de alta duresa 

    
densitat 
(kg/m3)

Bigues rectangulars de 15x20 
cm 

Perfil metàl·lic 

 
Superfície 

(m2) Nº 

Rebost B+ 
Bany+ Passadís 
A 23,76 
Habitació E + 
PassadÍs B 23,51 

Com a pes propi del sostre A s'agafarà el màxim dels valors obtinguts anteriorment, per tant,
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Laia Anna Feliu Piñol 

REFORÇ AMB PLATABAND ES D’ACER  

Imatge II.3.1. Sostre Tipus A reforçat. 

Al afegir una platabanda d’acer, el pes propi del sostre augmentarà: 

densitat 
(kg/m3) gruix (m) pes(kg/m2) 

  

0 0 50 
1200 0,04 48 

secció (m2) 

densitat 
(kg/m3) b h pes/ biga (kg/m) 

 

350 0,15 0,2 10,5 

7850 0,01 0,07 5,495 

Nº bigues Longitud 
biga (m) 

pes/ biga 
(kg/m) 

pes (kg 
bigues/sostre) 

8 4,00 16,00 511,84 

9 4,30 16,00 619,01 

propi del sostre A s'agafarà el màxim dels valors obtinguts anteriorment, per tant, 

 Pes FA= 
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Pes bigues/ 
m2 (kg/m2) 

TOTAL 
(kg/m2) 

21,54 119,54 

26,33 124,33 

124,33 kg/m2 
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Inèrcia equivalent del conjunt: 

 

  base alçada 

1 10 7 

2 15 20 

3 10 7 

y x A A·y 

1 3,5 5 70 245

2 10 17,5 300 3000

3 3,5 30 70 245

440 3490

Centre de gravetat del conjunt: 

Cy= 7,93 cm 

Cx= 17,50 cm 

Teorema de Esteiner 

Inèrcia total: Ixt=

Inèrcia total: Iyt=
 

El següent pas és substituir la Ixt

que el moment d’inèrcia és diferent també variarà el mòdul resistent (W). 
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A·x 

245 350 

3000 5250 

245 2100 

3490 7700 

 

Inèrcia total: Ixt= 14604,6 cm4 g 0,00015 m4 

Inèrcia total: Iyt= 28666,7 cm4 g 0,00029 m4 

xt en els càlculs dels Estats Límits. Cal tenir en compte que degut a 

que el moment d’inèrcia és diferent també variarà el mòdul resistent (W).  
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en els càlculs dels Estats Límits. Cal tenir en compte que degut a 
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Comprovació del reforç del Sostre Tipus A. BIGA= M

Situació:  Sostre planta primera (Passadís A, Bany i Rebost B)

Coeficients de seguretat (g) 
Permanents

Variables

Coeficient de Simultaneïtat (y0) 
Ús

Neu h<1000m

CÀRREGUES PERMANENTS

Pes propi del Sostre  

Envans 

Total Càrregues Permanents

CÀRREGUES VARIABLES

Sobrecàrrega d'ús habitatge 

Sobrecàrrega d'ús passadís 

Sobrecàrrega d'ús en traster 

Sobrecàrrega d'ús en coberta 

Coberta 

Balcó 

Total Càrregues Variables

Total Càrregues Neu
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Sostre Tipus A. BIGA= M -P1-P-02 

Sostre planta primera (Passadís A, Bany i Rebost B) 

Permanents 1,35 

  

Variables 1,50 

Ús 0,70 

Neu h<1000m 0,50 

CÀRREGUES PERMANENTS 

1,24 kN/m2 

1,00 kN/m2 

Total Càrregues Permanents 2,24 kN/m2 

CÀRREGUES VARIABLES 

2,00 kN/m2 

0,00 kN/m2 

0,00 kN/m2 

0,00 kN/m2 

0,00 kN/m2 

0,00 kN/m2 

Total Càrregues Variables 2,00 kN/m2 

Total Càrregues Neu 0,00 kN/m2   
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Combinació d'accions: 

 

 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de

Característiques de la Biga

Resistència a flexió                            

Mòdul d'elasticitat                                        E=

Àrea tributària 

Llum 

Base 

Altura 

Correcció de la resistència característica

Kh=(150/h)0,2
≤ 1,3

Per tant la resistència característica aplicada amb un factor de correcció és de 

Tensió admissible de la biga 

 

 

Coeficient parcial de seguretat

Tensió admissible de la Biga= fd 

Tensió a flexió de la biga 

 

 

Càrrega                            

Inèrcia equivalent 

Alçada del Centre de masses 

Moment màxim     

Mòdul resistent          

 
 
 

G Pjk,jG,
1j

γγ∑ +
≥

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS 

Sense variables: 3,03 kN/m2 

Ús dominant: 6,03 kN/m2 

Neu dominant: 5,13 kN/m2 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de 

Característiques de la Biga 

fck= 18 N/mm2 

d'elasticitat                                        E= E= 9000 N/mm2 

At= 0,65 m 

L= 4,5 m 

b= 0,15 m 

h= 0,2 m 

Correcció de la resistència característica 

fck'=kck · kh 

≤ 1,3 Kh= 0,94 ok! 

Per tant la resistència característica aplicada amb un factor de correcció és de  

Factor de modificació kmod= 0,8 

Coeficient parcial de seguretat gM= 1,3 

Tensió admissible de la Biga= fd adm= 10,46 N/mm2 

Càlcul del moment màxim 

Considerem que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant:

q= 3,92 Kn/m 

Ie= 0,000146046 m4 

h CM= 0,08 m 

Mmàx= (q·L2)/8= 9,92 kN·m 

W = Ie/hCM= 0,00184127 m3 

Tensió a flexió de la biga  f= 5386,87 KN/m2 

Q+Q+P ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1kP ψγγ ∑
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6,03 kN/m2   

16,99 N/mm2 

  

Considerem que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant: 

5,39 N/mm2   
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Comparació 

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga. 

Tensió admissible de la Biga= fd adm=

 

Coeficients de 
seguretat (g) 

Permanents

Variables 

Coeficient de 
Simultaneïtat (y) 

Ús 
Neu 
h<1000m 

Total Càrregues Permanents 

Total Càrregues Variables 

Total Càrregues Neu 

Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega

Dades: 

L= 4,5 

E= 9000000000

I= 
0,00014604

6 

Càrregues 
permanents= 1,46

Càrregues variables= 1,30

Càrregues de neu= 0,00

Fletxa admissible= L/400 =

 
Combinació característica 
 

Permanents:

Ús dominant:

Neu dominant:

S'agafa el màxim dels valors anteriors:
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Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga. 

Tensió admissible de la Biga= fd adm= 10,46 N/mm2 

Tensió a flexió de la biga  f= 5,39 N/mm2 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS DE SERVEI 

Permanents 1,35 

   1,50 

y0 y1 y2 

0,70 0,5 0,3 

 0,50 0,2 0 

2,24 kN/m2 1,46 KN/ml

2,00 kN/m2 1,30 KN/ml

0,00 kN/m2 0,00 KN/ml

Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega 

 
m 
 

9000000000 N/m2 
0,00014604

m4 

1,46 kN/ml UG= 0,00592 m 

1,30 kN/ml Uq1= 0,00528 m 

0,00 kN/ml Uq2= 0,00000 m 

Integritat dels elements constructius 

Fletxa admissible= L/400 = 0,0113 m es a dir, 11,25 mm

Permanents: 5,92 mm 

Ús dominant: 11,20 mm 

Neu dominant: 9,62 mm 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 11,20 mm Compleix!
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Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga.  

Compleix! 

  

KN/ml  

KN/ml  

KN/ml  

Fletxes   

5,92 mm 

  

5,28 mm 

0,00 mm 

mm   

Compleix!  
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Fletxa admissible= L/350 = 

 
Combinació característica 
 

Permanents: 

Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 

Fletxa admissible= L/300 = 

 

 

Combinació casi permanent 

Permanents: 

Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 

 

ALTRE RESULTATS: 

Passadís A + Bany + Rebost B  

Area 
tributaria 

0,65 m 

Llum 4,50 m 
 

Passadís B + Habitació E  

Area 
tributaria 

0,60 m 

Llum 4,55 m 
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Confort dels usuaris 

 0,0129 m es a dir, 12,86 mm 

 5,92 mm 

 11,20 mm 

 9,62 mm 

 11,20 mm Compleix!

Aparença en obra 

 0,0150 m es a dir, 15,00 mm 

 5,92 mm 

 7,51 mm 

 5,92 mm 

 7,51 mm Compleix!

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris 

� � � 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris 

� � � 
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Compleix!  

   

Compleix!  

Confort dels Aparença a 
l’obra 

� 

Confort dels Aparença a 
l’obra 

� 
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II.3.1.2 SOSTRE TIPUS B 

S’ha intentat fer el reforç amb perfils en el sostre del Garatge B on la longitud és de 5 metres i 

l’àrea tributaria de 0,70 metres, però en la comprovació a ELS no compleix, amb la qual cosa 

s’opta per una altra solució, disminuir la llum de les bigues

II.3.1.3 SOSTRE TIPUS C 

Pes propi del sostre: 

  
  

Rajola ceràmica + morter (0,03 
mm) 
Replè de guix de alta duresa 

  
  

Bigues circulars de n 15 cm 
Perfil 
metàl·lic 

 
Superfície sala 

(m2) 
Nº bigues

Despatx 9,53 
Vestidor 6,15 

Com a pes propi del Sostre C s'agafarà el màxim dels valors obtinguts anteriorment, per tant, 
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S’ha intentat fer el reforç amb perfils en el sostre del Garatge B on la longitud és de 5 metres i 

l’àrea tributaria de 0,70 metres, però en la comprovació a ELS no compleix, amb la qual cosa 

s’opta per una altra solució, disminuir la llum de les bigues amb un biga travessera. 

Imatge II.3.2. Sostre Tipus C reforçat. 

densitat 
(kg/m3) gruix (m) pes(kg/m2) 

 

0 0 50 
1200 0,04 48 

densitat 
(kg/m3) secció (m2) 

pes/ biga 
(kg/m)  

350 0,02 6,19 

7850 0,0007 5,50 

Nº bigues longitud 
biga (m) 

pes/ biga 
(kg/m) 

pes (kg 
bigues/sostre) 

5 3,00 11,68 175,20 
4 3,00 11,68 140,16 

Com a pes propi del Sostre C s'agafarà el màxim dels valors obtinguts anteriorment, per tant,  

Pes FC= 
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S’ha intentat fer el reforç amb perfils en el sostre del Garatge B on la longitud és de 5 metres i 

l’àrea tributaria de 0,70 metres, però en la comprovació a ELS no compleix, amb la qual cosa 

amb un biga travessera.  

 

  

  

 

Pes 
bigues/ m2 

(kg/m2) 

TOTAL 
(kg/m2) 

18,38 116,38 
22,79 120,79 

120,79 kg/m2 
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Càlcul de la inèrcia equivalent del conjunt:

  base alçada 

1 10 7 

2 15 15 

3 10 7 

y x A A·y 

1 3,5 5 70,00 245,00 

2 7,5 17,5 176,71 1325,36 

3 3,5 30 70,00 245,00 

316,71 1815,36 

Centre de gravetat del conjunt: 
Cy= 5,73 cm 
Cx= 17,50 cm 

inercia X (cm4) A 

285,83 70,00 

2485,05 176,71 

285,83 70,00 

inercia Y (cm4) A 

583,33 70,00 

2485,05 176,71 

583,33 70,00 

Teorema de Esteiner 
Inèrcia total: Ixt= 
Inèrcia total: Iyt= 
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Càlcul de la inèrcia equivalent del conjunt: 

 

A·x 

 350,00 

 3092,51 

 2100,00 

 5542,51 

(Ycm-Y)2 Ix 

 4,98 634,51 

 3,13 3037,52 

 4,98 634,51 

4306,55 

  

(Ycm-Y)2 Ix 

 156,25 11520,83 

 0,00 2485,05 

 156,25 11520,83 

25526,72 

  

 4306,55 cm4 g 0,00004307 m4 
 25526,72 cm4 g 0,00025527 m4 
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Comprovació Sostre Tipus C. BIGA= M

Situació:  Sostre planta primera (Despatx)

Coeficients de seguretat (g) 
Permanents

Variables

Coeficient de Simultaneïtat (y0) 
Ús

Neu h<1000m

CÀRREGUES PERMANENTS
Pes propi del Sostre  
Envans 

Total Càrregues Permanents

CÀRREGUES VARIABLES
Sobrecàrrega d'ús habitatge 
Sobrecàrrega d'ús passadís 
Sobrecàrrega d'ús en traster 
Sobrecàrrega d'ús en coberta 
Coberta 
Balcó 

Total Càrregues Variables

Total Càrregues Neu 

 

Combinació d'accions: 

 

 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de

Característiques de la Biga
Resistència a flexió                            
Mòdul d'elasticitat                                        E=
Àrea tributària 
Llum 
Base/ Diàmetre 
Altura 

Correcció de la resistència característica

Kh=(150/h)0,2
≤

Per tant la resistència característica aplicada amb un factor de correcció és de 

 
 
 
 

G jk,jG,
1j

γγ∑ +
≥
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Comprovació Sostre Tipus C. BIGA= M -P1-N-02 

Sostre planta primera (Despatx) 

Permanents 1,35 

  

Variables 1,50 

Ús 0,70 

Neu h<1000m 0,50 

CÀRREGUES PERMANENTS 
1,21 kN/m2 
0,00 kN/m2 

Càrregues Permanents 1,21 kN/m2 

CÀRREGUES VARIABLES 
2,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 

Total Càrregues Variables 2,00 kN/m2 

0,00 kN/m2   

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS 

Sense variables: 1,63 kN/m2 
Ús dominant: 4,63 kN/m2 

Neu dominant: 3,73 kN/m2 

combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de 4,63

Característiques de la Biga 
 fck= 18 N/mm2 

Mòdul d'elasticitat                                        E= E= 9000 N/mm2 
At= 0,65 m 
L= 3 m 
b= 0,15 m 
h= 0 m 

Correcció de la resistència característica 

fck'=kck · kh 

≤ 1,3 Kh= 1,00 ok! 
Per tant la resistència característica aplicada amb un factor de correcció és de  

Q+Q+P ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1kP ψγγγ ∑
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4,63 kN/m2   

18,00 N/mm2 



Escola Politècnica Superior 
 

                                 

150 

 

 
Tensió admissible de la biga 

 

 

Coeficient parcial de seguretat

Tensió admissible de la Biga= fd

Tensió a flexió de la biga 

 

 

Càrrega 
Inèrcia equivalent 
Alçada del Centre de masses 
Moment Màxim 
Mòdul resistent 

Tensió a flexió de la biga  f=

Comparació 

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga. 

Tensió admissible de la Biga= fd adm=

Tensió a flexió de la biga  f=

 
 

Coeficients de seguretat 
(g) 

Permanents 

Variables 

Coeficient de 
Simultaneïtat (y) 

Ús 
Neu 
h<1000m 

Total Càrregues Permanents 

Total Càrregues Variables 

Total Càrregues Neu 
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Factor de modificació  kmod= 0,8 
Coeficient parcial de seguretat gM= 1,3 

Tensió admissible de la Biga= fd adm= 11,08 N/mm2 

Càlcul del moment màxim 
Considerem que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant:

q= 3,01 Kn/m 
Ie= 4,31E-05 m4 

h CM= 0,06 m 
M màx= (q·L2)/8= 3,39 kN·m 

W = Ie/hCM= 0,000751 m3 

Tensió a flexió de la biga  f= 4506,87 KN/m2 

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga. 

Tensió admissible de la Biga= fd adm= 11,08 N/mm2 

Tensió a flexió de la biga  f= 4,51 N/mm2 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS DE SERVEI 

 1,35 

  1,50 

y0 y1 y2 

0,70 0,5 0,3 

0,50 0,2 0 

1,21 kN/m2 0,79 KN/ml

2,00 kN/m2 1,30 KN/ml

0,00 kN/m2 0,00 KN/ml
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Considerem que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant: 

4,51 N/mm2   

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga.  

Compleix! 

  

KN/ml  

KN/ml  

KN/ml  
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Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega

Dades: 

L= 3 

E= 9000000000

I= 4,30655E

Càrregues permanents= 

Càrregues variables= 

Càrregues de neu= 

Fletxa admissible= L/400 =

 
Combinació característica 
 

Permanents: 

Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors:

Fletxa admissible= L/350 =

 

 

Combinació característica 

Permanents: 

Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors:

Fletxa admissible= L/300 =

 

 

Combinació casi permanent 

Permanents: 

Ús dominant: 
Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors:
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Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega 

 
m 
 

9000000000 N/m2 

4,30655E-05 m4 

0,79 kN/ml UG= 0,00214 m 

1,30 kN/ml Uq1= 0,00354 m 

0,00 kN/ml Uq2= 0,00000 m 

Integritat dels elements constructius 

Fletxa admissible= L/400 = 0,0075 m es a dir, 7,50 

2,14 mm 

5,67 mm 

4,61 mm 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 5,67 mm Compleix!

Confort dels usuaris 

Fletxa admissible= L/350 = 0,0086 m es a dir, 8,57 

2,14 mm 

5,67 mm 

4,61 mm 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 5,67 mm Compleix!

Aparença en obra 

Fletxa admissible= L/300 = 0,0100 m es a dir, 10,00 

2,14 mm 

3,20 mm 
2,14 mm 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 3,20 mm Compleix!
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2,14 mm 

  

3,54 mm 

0,00 mm 

mm   

Compleix!  

mm   

Compleix!  

mm   

Compleix!  
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ALTRE RESULTATS: 

Sostres Planta Primera: 

Despatx 

Area 
tributaria 

0,65 m 

Llum 3,00 m 
 

Sostres Planta Segona: 

Vestidor 

Area 
tributaria 

0,60 m 

Llum 3,00 m 
 

Aquest tipus de sostre coincideix amb el lloc on es situarà l’ascensor del primer bloc, amb la qual 

cosa, a algunes de les seves bigues se’ls escursarà la llum i no serà necessari reforçar

platabanda d’acer.  
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ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris 

� � � 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris 

� � � 

Aquest tipus de sostre coincideix amb el lloc on es situarà l’ascensor del primer bloc, amb la qual 

cosa, a algunes de les seves bigues se’ls escursarà la llum i no serà necessari reforçar
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Confort dels Aparença a 
l’obra 

� 

Confort dels Aparença a 
l’obra 

� 

Aquest tipus de sostre coincideix amb el lloc on es situarà l’ascensor del primer bloc, amb la qual 

cosa, a algunes de les seves bigues se’ls escursarà la llum i no serà necessari reforçar-les amb la 
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II.3.2 REFORÇ AMB BIGA TRAV

En algunes sales, no es necessari conservar l’estètica del sostre, ja sigui perquè no és un lloc molt 

transitat o perquè les bigues queden ocultes, amb la qual cosa, en questes zones els sostres es 

reforçaran mitjançant una biga metàl·lica travessera, r

aquest sistema també s’aconsegueix reduir una mica el cost de la intervenció, ja que aquest 

mètode és menys costós que l’anterior. 

Per al càlcul d’aquestes bigues es seguirà el Document Bàsic SE

del Codi Tècnic de l’Edificació. 

S’hauran de realitzar dues verificacions, els Estats Límits Últims, relatius a l’estabilitat i la 

resistència, i els Estats Límit de Servei, relatius a l’aptitud de servei. 

II.3.2.1 CARACTERÍSTIQUES MEC

Les característiques de l’acer elegit són les següents:

Taula II.3.1. Característiques mecàniques mínimes del acers. Extret de la Taula 4.1 del DB

Mòdul d’elasticitat: E  

Mòdul de rigidesa: G  

Coeficient de Poisson: v 

Coeficient de dilatació tèrmica: 

Densitat: r   
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REFORÇ AMB BIGA TRAV ESSERA METÀL·LICA  

En algunes sales, no es necessari conservar l’estètica del sostre, ja sigui perquè no és un lloc molt 

transitat o perquè les bigues queden ocultes, amb la qual cosa, en questes zones els sostres es 

reforçaran mitjançant una biga metàl·lica travessera, reduint a la meitat la llum de les bigues. Amb 

aquest sistema també s’aconsegueix reduir una mica el cost de la intervenció, ja que aquest 

mètode és menys costós que l’anterior.  

Per al càlcul d’aquestes bigues es seguirà el Document Bàsic SE-A (Seguretat E

del Codi Tècnic de l’Edificació.  

S’hauran de realitzar dues verificacions, els Estats Límits Últims, relatius a l’estabilitat i la 

resistència, i els Estats Límit de Servei, relatius a l’aptitud de servei.  

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES MÍNIMES DELS ACERS 

Les característiques de l’acer elegit són les següents: 

Característiques mecàniques mínimes del acers. Extret de la Taula 4.1 del DB

 210.000 N/mm2 

 81.000   N/mm2 

 0,3  

Coeficient de dilatació tèrmica: a 1,2·10-5  (ºC)-1 

 7.850     Kg/m3 
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En algunes sales, no es necessari conservar l’estètica del sostre, ja sigui perquè no és un lloc molt 

transitat o perquè les bigues queden ocultes, amb la qual cosa, en questes zones els sostres es 

eduint a la meitat la llum de les bigues. Amb 

aquest sistema també s’aconsegueix reduir una mica el cost de la intervenció, ja que aquest 

A (Seguretat Estructural– Acer) 

S’hauran de realitzar dues verificacions, els Estats Límits Últims, relatius a l’estabilitat i la 

 
Característiques mecàniques mínimes del acers. Extret de la Taula 4.1 del DB-SE-A del CTE. 
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II.3.2.2 ESTATS LÍMITS ÚLTIMS

II.3.2.2.1 COMBINACIÓ DE LES ACCIONS

Per a cada situació de dimensionat, els val

regles de combinació indicades en 

II.3.2.2.2 RESISTÈNCIA DE CÀLCUL

Es defineix resistència de càlcul, f

seguretat del material: 

 

Sent: 

 fy tensió del límit elàstic del material.

 gM coeficient parcial de seguretat del material. 

En les comprovacions de resistència última del material o la secció, s’adoptarà com 

càlcul el valor: 

 

Sent:  

gM2  coeficient de seguretat per a resistència última

 gM0= 1,05  coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació del material.

gM1= 1,05 coeficient parcial de seguretat relatiu als fenòmens d’inestabilitat. 

gM0= 1,25 coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència última del material o secció i 

a la resistència dels mitjans d’unió. 

La resistència de la secció a flexió, M

 

Sent: 

 Wpl mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra de major tensió
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ESTATS LÍMITS ÚLTIMS 

COMBINACIÓ DE LES ACCIONS 

Per a cada situació de dimensionat, els valors de càlcul de les accions s’obtenen mitjançant les 

regles de combinació indicades en el DB SE 4.2.  

RESISTÈNCIA DE CÀLCUL 

Es defineix resistència de càlcul, fyd, al coeficient de la tensió del límit elàstic i el coeficient de 

fyd= fy / gM 

tensió del límit elàstic del material. 

coeficient parcial de seguretat del material.  

En les comprovacions de resistència última del material o la secció, s’adoptarà com 

fud = fu / gM2 

coeficient de seguretat per a resistència última. 

coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació del material.

coeficient parcial de seguretat relatiu als fenòmens d’inestabilitat. 

coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència última del material o secció i 

a la resistència dels mitjans d’unió.  

La resistència de la secció a flexió, MC,Rd, serà: 

MC,Rd= Wpl · fyd 

mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra de major tensió
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ors de càlcul de les accions s’obtenen mitjançant les 

, al coeficient de la tensió del límit elàstic i el coeficient de 

(II.3.1) 

En les comprovacions de resistència última del material o la secció, s’adoptarà com resistència de 

(II.3.2) 

coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació del material. 

coeficient parcial de seguretat relatiu als fenòmens d’inestabilitat.  

coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència última del material o secció i 

(II.3.3) 

mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra de major tensió 
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La resistència de les seccions a tallant, V

 

Sent: 

 AV= h·tw 

Si el tallant de càlcul és major que la meitat de la resistència de la secció a tallant es comprovarà 

el moment flector de càlcul enfront a la resistència obtinguda segons la formula següent: 

Per a seccions en I o H: 

Sent: 

 

En cap cas podrà ser MV,Rd > M

 

II.3.2.3 ESTATS LÍMITS DE SER

II.3.2.3.1 COMBINACIÓ DE LES ACCIONS

Per a cada situació de dimensionat, els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’obtenen 

mitjançant les regles de combinació indicades en 

II.3.2.3.2 FLETXES 

Pel que fa a la integritat dels elements constructius

planta o coberta es suficientment rígida, si davant de qualsevol combinació d’accions 

característiques, considerant només les deformacions que es produeixen després de la posta en 

obra de l’element, la fletxa relativa és inferior que:

- 1/500 en les plantes amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes. 

- 1/400 en plantes amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes.

- 1/300 la resta dels cassos.  

Per al confort dels usuaris  

de qualsevol combinació d’accions característiques, considerant només les 

durada, la fletxa relativa és inferior a 1/350. 
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La resistència de les seccions a tallant, Vpl,Rd, serà: 

3HQ,p� � Ft · �u�√3 

per a perfils en I o H carregats paral·lelament a l’anima. 

Si el tallant de càlcul és major que la meitat de la resistència de la secció a tallant es comprovarà 

el moment flector de càlcul enfront a la resistència obtinguda segons la formula següent: 

w,p� � W�HQ V 9 � Fw�4 � nx X · �u� 

9 � W2 · 3y�3HQ,p� V 1X�
 

> M0,Rd 

ESTATS LÍMITS DE SERVEI 

COMBINACIÓ DE LES ACCIONS 

Per a cada situació de dimensionat, els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’obtenen 

mitjançant les regles de combinació indicades en el DB SE.   

integritat dels elements constructius  s’admet que l’estructura horitzontal d’

planta o coberta es suficientment rígida, si davant de qualsevol combinació d’accions 

característiques, considerant només les deformacions que es produeixen després de la posta en 

obra de l’element, la fletxa relativa és inferior que: 

tes amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes. 

1/400 en plantes amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes.

1/300 la resta dels cassos.   

 s’admet que l’estructura horitzontal és suficientment rígida si, davant 

de qualsevol combinació d’accions característiques, considerant només les 

, la fletxa relativa és inferior a 1/350.  

Universitat de Lleida 

 

155 

(II.3.4) 

per a perfils en I o H carregats paral·lelament a l’anima.  

Si el tallant de càlcul és major que la meitat de la resistència de la secció a tallant es comprovarà 

el moment flector de càlcul enfront a la resistència obtinguda segons la formula següent:  

(II.3.5) 

(II.3.6) 

Per a cada situació de dimensionat, els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’obtenen 

s’admet que l’estructura horitzontal d’una 

planta o coberta es suficientment rígida, si davant de qualsevol combinació d’accions 

característiques, considerant només les deformacions que es produeixen després de la posta en 

tes amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes.  

1/400 en plantes amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes. 

s’admet que l’estructura horitzontal és suficientment rígida si, davant 

de qualsevol combinació d’accions característiques, considerant només les accions de curta 
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Per l’aparença en obra , s’admet que l’estructura es suficientment rígida si, per a qualsevol 

combinació d’accions quasi permanent, la fletxa relativa és menor que 1/300. 

Per a una biga birecolzada amb càrrega distribuïda es considera que la fletxa és:

 

II.3.2.4 SOSTRE TIPUS B 

En el sostre tipus B hi ha dues sales en les que el sostre no compleix els Estats Límits, una és el 

Celler i l’altra el Garatge B. 

En el celler s’hi col·locarà una biga de 6 metres de

tindrà una àrea tributaria de 2,20 metres. 

Per a que compleixi a ELU i a ELS, i segons els càlculs, el perfil ha de ser un HEB

pot veure en els càlculs següents: 

Comprovació Sostre Tipus B.  

Situació:  Sostre planta soterrani (Celler)

Coeficients de seguretat (g) 
Permanents
Variables

Coeficient de Simultaneïtat (y0) 
Ús
Neu h<1000m

CÀRREGUES PERMANENTS
Pes propi del sostre  
Envans 

Total Càrregues Permanents

CÀRREGUES VARIABLES
Sobrecàrrega d'ús habitatge 
Sobrecàrrega d'ús passadís 
Sobrecàrrega d'ús en traster 
Sobrecàrrega d'ús en coberta 
Coberta 
Balcó 

Total Càrregues Variables

Total Càrregues Neu 
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, s’admet que l’estructura es suficientment rígida si, per a qualsevol 

combinació d’accions quasi permanent, la fletxa relativa és menor que 1/300.  

Per a una biga birecolzada amb càrrega distribuïda es considera que la fletxa és: 

K � 5384 � ) � J+. � /  

En el sostre tipus B hi ha dues sales en les que el sostre no compleix els Estats Límits, una és el 

En el celler s’hi col·locarà una biga de 6 metres de longitud en la meitat del vano, amb la qual cosa 

tindrà una àrea tributaria de 2,20 metres.  

Per a que compleixi a ELU i a ELS, i segons els càlculs, el perfil ha de ser un HEB

pot veure en els càlculs següents:  

Sostre planta soterrani (Celler) 

Permanents 1,35 

  

Variables 1,50 
Ús 0,70 
Neu h<1000m 0,50 

CÀRREGUES PERMANENTS 
1,15 kN/m2 
1,00 kN/m2 

Total Càrregues Permanents 2,15 kN/m2 

CÀRREGUES VARIABLES 
2,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 

Total Càrregues Variables 2,00 kN/m2 

 0,00 kN/m2   
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, s’admet que l’estructura es suficientment rígida si, per a qualsevol 

 

(II.3.7) 

En el sostre tipus B hi ha dues sales en les que el sostre no compleix els Estats Límits, una és el 

longitud en la meitat del vano, amb la qual cosa 

Per a que compleixi a ELU i a ELS, i segons els càlculs, el perfil ha de ser un HEB-200, tal com es 
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Característiques de la Biga
Tensió de límit elàstic S275JR 
Alçada de l'ànima 
Base 
Gruix de l'ànima 
Gruix de les ales 
Area de la secció 
Mòdul resistent 
Moment d'inèrcia 
Moment estàtic de la mitja secció
Longitud 
Àrea tributaria 
Mòdul d’elasticitat 

Combinació d'accions: 

 

 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de

Resistència de càlcul: 

fyd= fy 

FLEXIÓ 
Moment màxim produït per les accions:

Mmax= (q·L2)/8 =

Resistència de la secció a flexió:

MC,Rd= Wpl

Comparació 

Per a que la biga compleixi la resistència a la flexió de la biga ha de ser major que el moment flector màxim 
produït per les accions. 

Moment màxim= Mmax=
Resistència de la secció a flexió= Mc,Rd=

  
 
 
 
 
 
 
 

G jk,jG,
1j

γ∑ +
≥
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CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS 

Característiques de la Biga TIPUS:
fy= 275 N/mm2 
h= 200 mm 
b= 200 mm 
e= 9 mm 

e1= 15 mm 
A= 78,1 cm2 

Wx= 570 cm3 
Ix= 5696 cm4 

Moment estàtic de la mitja secció Sx= 321 cm3 
L= 6 m 

At= 2,2 m 
E= 210000 N/mm2 

Sense variables: 2,91 kN/m2 
Ús dominant: 5,91 kN/m2 

Neu dominant: 5,01 kN/m2 

desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de 5,91

 / gM = 261,90 N/mm2 

Moment màxim produït per les accions: 

Mmax= (q·L2)/8 = 58,49 KNm 

Resistència de la secció a flexió: 

pl · fyd = 149,285714 KNm 

Per a que la biga compleixi la resistència a la flexió de la biga ha de ser major que el moment flector màxim 

Moment màxim= Mmax= 58,49 KNm 
Resistència de la secció a flexió= Mc,Rd= 149,29 KNm 

     

     

Q+Q+P ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1kP ψγγγ ∑+

Universitat de Lleida 

 

157 

TIPUS: EHB- 200 

5,91 kN/m2   

Per a que la biga compleixi la resistència a la flexió de la biga ha de ser major que el moment flector màxim 

Compleix! 

    

    



Escola Politècnica Superior 
 

                                 

158 

 

TALLANT 
Tallant màxim produït per les accions:

 
Vmax=(P·L)/2=

 
Resistència de la secció a tallant: 
 

  

 
 

Av=h·tw= 

 
Comparació 

Per a que la biga compleixi la resistència de la secció a tallant ha de ser major que el tallant màxim produït 
per les accions. 

Tallant 
Resistència de la secció a tallant= Vpl,Rd=

 
INTERACCIÓ FLEXIÓ I TALLANT  

 
Si el tallant de càlcul és major que la meitat de la resistència de la secció a tallant es comprovarà el moment 
flector de càlcul enfront a la resistència obtinguda

 
Vsd=

0,5 · Vpl, Rd=
 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS DE SERVEI

Coeficients de seguretat 
(g) 

Permanents
Variables

Coeficient de 
Simultaneïtat (y) 

Ús 
Neu 
h<1000m

Total Càrregues Permanents 

Total Càrregues Variables 

Total Càrregues Neu 
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Tallant màxim produït per les accions: 

     
Vmax=(P·L)/2= 38,99 KN 

  
   

 

272179,41 N = 272,2 KN 

1800 mm2 

Per a que la biga compleixi la resistència de la secció a tallant ha de ser major que el tallant màxim produït 

Tallant màxim= Vmax= 38,99 KN 
Compleix!

Resistència de la secció a tallant= Vpl,Rd= 272,18 KN 

     
 

     
Si el tallant de càlcul és major que la meitat de la resistència de la secció a tallant es comprovarà el moment 
flector de càlcul enfront a la resistència obtinguda 

     
Vsd= 38,99 KN   

No cal reduir el moment!
0,5 · Vpl, Rd= 136,09 KN   

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS DE SERVEI  

Permanents 1,35 
  Variables 1,50 

y0 y1 y2 
0,70 0,5 0,3 

h<1000m 0,50 0,2 0 

2,15 kN/m2 4,74 KN/ml

2,00 kN/m2 4,40 KN/ml

0,00 kN/m2 0,00 KN/ml
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Per a que la biga compleixi la resistència de la secció a tallant ha de ser major que el tallant màxim produït 

Compleix!  

    

    
Si el tallant de càlcul és major que la meitat de la resistència de la secció a tallant es comprovarà el moment 

    
No cal reduir el moment!  

  

KN/ml  

KN/ml  

KN/ml  
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Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega

Dades: 

L= 
E= 2,1E+11
I= 0,00005696

Càrregues permanents= 
Càrregues variables= 
Càrregues de neu= 

Fletxa admissible= L/400 =

 
Combinació característica 
 

Permanents: 
Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors:

Fletxa admissible= L/350 =

 
Combinació característica 
 

 
Permanents: 
Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors:

Fletxa admissible= L/300 =
 

 

Combinació casi permanent 

 
Permanents: 
Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors:
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Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega 

6 

 
m 
 

2,1E+11 N/m2 
0,00005696 m4 

4,74 kN/ml UG= 0,00668 m 
4,40 kN/ml Uq1= 0,00621 m 
0,00 kN/ml Uq2= 0,00000 m 

Integritat dels elements constructius 

Fletxa admissible= L/400 = 0,0150 m es a dir, 15,00 

6,68 mm 
12,89 mm 
11,03 mm 

dels valors anteriors: 12,89 mm Compleix!

Confort dels usuaris 

Fletxa admissible= L/350 = 0,0171 m es a dir, 17,14 

6,68 mm 
12,89 mm 
11,03 mm 

valors anteriors: 12,89 mm Compleix!

Aparença en obra 

Fletxa admissible= L/300 = 0,0200 m es a dir, 20,00 

6,68 mm 
8,55 mm 
6,68 mm 

anteriors: 8,55 mm Compleix!
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6,68 mm 

  
6,21 mm 
0,00 mm 

 mm   

Compleix!  

 mm   

Compleix!  

 mm   

Compleix!  
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En el Garatge B el reforç és una mica més complicat, ja que les llums són bastant grans. 

En la zona en que el sostre té bigues de fusta de 5 metres de llum separades a 0,70 metres, es 

col·locarà una biga metàl·lica de 6,70 metres de longitud, la qual tindrà una àrea tributaria de 2,45 

metres. Aquesta s’haurà de recolzar en una de les parets de pedra i en l’altre extrem s’ha

recolzar en una altra biga metàl·lica que es col·locarà prèviament. 

La biga de reforç resulta una HEB

Comprovació Sostre Tipus B.  

Situació:  Sostre planta baixa (Garatge B)

Coeficients de seguretat (g) 
Permanents
Variables

Coeficient de Simultaneïtat (y0) 
Ús
Neu h<1000m

CÀRREGUES PERMANENTS
Pes propi del sostre  
Envans 

Total Càrregues Permanents

CÀRREGUES VARIABLES
Sobrecàrrega d'ús habitatge 
Sobrecàrrega d'ús passadís 
Sobrecàrrega d'ús en traster 
Sobrecàrrega d'ús en coberta 
Coberta 
Balcó 

Total Càrregues Variables

Total Càrregues Neu 
 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS

Característiques de la Biga
Tensió de límit elàstic S275JR 
Alçada de l'ànima 
Base 
Gruix de l'ànima 
Gruix de les ales 
Area de la secció 
Mòdul resistent 
Moment d'inèrcia 
Moment estàtic de la mitja secció 
Longitud 
Àrea tributaria 
Mòdul d'elasticitat 
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En el Garatge B el reforç és una mica més complicat, ja que les llums són bastant grans. 

bigues de fusta de 5 metres de llum separades a 0,70 metres, es 

col·locarà una biga metàl·lica de 6,70 metres de longitud, la qual tindrà una àrea tributaria de 2,45 

metres. Aquesta s’haurà de recolzar en una de les parets de pedra i en l’altre extrem s’ha

recolzar en una altra biga metàl·lica que es col·locarà prèviament.  

La biga de reforç resulta una HEB-220, tal com es pot veure a continuació: 

Sostre planta baixa (Garatge B) 

Permanents 1,35 

  

Variables 1,50 
Ús 0,70 
Neu h<1000m 0,50 

CÀRREGUES PERMANENTS 
1,15 kN/m2 
1,00 kN/m2 

Total Càrregues Permanents 2,15 kN/m2 

CÀRREGUES VARIABLES 
2,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 

Total Càrregues Variables 2,00 kN/m2 

 0,00 kN/m2   

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS  

Característiques de la Biga TIPUS: 
fy= 275 N/mm2 
h= 220 mm 
b= 220 mm 
e= 9,5 mm 

e1= 16 mm 
A= 91 cm2 

Wx= 736 cm3 
Ix= 8091 cm4 

Sx= 414 cm3 
L= 6,7 m 

At= 2,45 m 
E= 210000 N/mm2 
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En el Garatge B el reforç és una mica més complicat, ja que les llums són bastant grans.  

bigues de fusta de 5 metres de llum separades a 0,70 metres, es 

col·locarà una biga metàl·lica de 6,70 metres de longitud, la qual tindrà una àrea tributaria de 2,45 

metres. Aquesta s’haurà de recolzar en una de les parets de pedra i en l’altre extrem s’haurà de 

EHB- 220 
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Combinació d'accions: 

 

 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de

Resistència de càlcul: 

fyd= fy 

FLEXIÓ 
Moment màxim produït per les accions:

Mmax= (q·L2)/8 =

Resistència de la secció a flexió:

MC,Rd= Wpl

Comparació 

Per a que la biga compleixi la resistència a la flexió de la biga ha de ser major que el moment flector màxim 
produït per les accions. 

Moment màxim= Mmax=
Resistència de la secció a flexió= Mc,Rd=

 
TALLANT 
Tallant màxim produït per les accions:

 
Vmax=(P·L)/2=

 
Resistència de la secció a tallant:
 

  

 
 

Av=h·tw= 

 Comparació 
 

Per a que la biga compleixi la resistència de la secció a tallant ha de ser major que el tallant màxim produït 
per les accions. 

Tallant màxim= Vmax=
Resistència de la secció a tallant= Vpl,Rd=

 

 

G jk,jG,
1j

γ∑ +
≥
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Sense variables: 2,91 kN/m2 
Ús dominant: 5,91 kN/m2 

Neu dominant: 5,01 kN/m2 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de 5,91

 / gM = 261,90 N/mm2 

Moment màxim produït per les accions: 

Mmax= (q·L2)/8 = 81,22 KNm 

Resistència de la secció a flexió: 

pl · fyd = 192,761905 KNm 

Per a que la biga compleixi la resistència a la flexió de la biga ha de ser major que el moment flector màxim 

Moment màxim= Mmax= 81,22 KNm 
Resistència de la secció a flexió= Mc,Rd= 192,76 KNm 

     

Tallant màxim produït per les accions: 

     
Vmax=(P·L)/2= 48,49 KN 

  
   

Resistència de la secció a tallant: 

 

316030,54 N = 316 KN 

2090 mm2 

Per a que la biga compleixi la resistència de la secció a tallant ha de ser major que el tallant màxim produït 

Tallant màxim= Vmax= 48,49 KN 
Resistència de la secció a tallant= Vpl,Rd= 316,03 KN 

     

   
 
  

Q+Q+P ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1kP ψγγγ ∑+

Universitat de Lleida 

 

161 

5,91 kN/m2   

Per a que la biga compleixi la resistència a la flexió de la biga ha de ser major que el moment flector màxim 

Compleix! 

    

    
    
    

    

    
    
    
    

Per a que la biga compleixi la resistència de la secció a tallant ha de ser major que el tallant màxim produït 

Compleix! 
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INTERACCIÓ FLEXIÓ I TALLANT  

 
Si el tallant de càlcul és major que la meitat de la resistència de la secció a tallant es comprovarà el moment 
flector de càlcul enfront a la resistència obtinguda

 
Vsd=

0,5 · Vpl, Rd=
 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS DE SERVEI

Coeficients de seguretat 
(g) 

Permanents
Variables

Coeficient de 
Simultaneïtat (y) 

Ús 
Neu 
h<1000m

Total Càrregues Permanents 

Total Càrregues Variables 

Total Càrregues Neu 

Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega

Dades: 

L= 6,7 
E= 2,1E+11
I= 0,00008091

Càrregues permanents= 5,28
Càrregues variables= 4,90
Càrregues de neu= 0,00

Integritat dels elements constructius

Fletxa admissible= L/400 =

 
Combinació característica 
 

Permanents: 
Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors:
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Si el tallant de càlcul és major que la meitat de la resistència de la secció a tallant es comprovarà el moment 
flector de càlcul enfront a la resistència obtinguda 

     
Vsd= 48,49 KN 

 No cal reduir 
0,5 · Vpl, Rd= 158,02 KN 

 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS DE SERVEI  

Permanents 1,35 
  Variables 1,50 

y0 y1 y2 
0,70 0,5 0,3 

h<1000m 0,50 0,2 0 

2,15 kN/m2 5,28 KN/ml

2,00 kN/m2 4,90 KN/ml

0,00 kN/m2 0,00 KN/ml

Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega 

 

 
m 
 

2,1E+11 N/m2 
0,00008091 m4 

5,28 kN/ml UG= 0,00815 m 
4,90 kN/ml Uq1= 0,00757 m 
0,00 kN/ml Uq2= 0,00000 m 

Integritat dels elements constructius  

Fletxa admissible= L/400 = 0,0168 m es a dir, 16,75 mm

8,15 mm 
15,72 mm 
13,45 mm 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 15,72 mm Compleix!
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Si el tallant de càlcul és major que la meitat de la resistència de la secció a tallant es comprovarà el moment 

    
No cal reduir el moment! 

  

KN/ml  

KN/ml  

KN/ml  

8,15 mm 

  
7,57 mm 
0,00 mm 

mm   

Compleix!  
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Fletxa admissible= L/350 =

 
Combinació característica 
 

Permanents: 
Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors:

Fletxa admissible= L/300 =
 

 

Combinació casi 
permanent 

Permanents: 
Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors:
 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

Confort dels usuaris 

Fletxa admissible= L/350 = 0,0191 m es a dir, 19,14 

8,15 mm 
15,72 mm 
13,45 mm 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 15,72 mm Compleix!

Aparença en obra 

Fletxa admissible= L/300 = 0,0223 m es a dir, 22,33 

8,15 mm 
10,42 mm 
8,15 mm 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 10,42 mm Compleix!
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 mm   

Compleix!  

 mm   

Compleix!  
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La biga metàl·lica que ha de servir de recolzament a la biga 

resulta ser una HEB-160, tal com es veu a continuació:

Comprovació Biga que recolza la biga de reforç del sostre Tipus B

Situació:  Sostre planta baixa (Garatge B)

Coeficients de seguretat (g) 
Permanents
Variables

Coeficient de Simultaneïtat (y0) 
Ús
Neu 
h<1000m

Total Càrregues Permanents

Total Càrregues Variables

Total Càrregues Neu 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS

Característiques de la Biga
Tensió de límit elàstic S275JR 
Alçada de l'ànima 
Base 
Gruix de l'ànima 
Gruix de les ales 
Area de la secció 
Mòdul resistent 
Moment d'inèrcia 
Moment estàtic de la mitja 
secció 
Longitud 
Àrea tributaria 
Mòdul d'elasticitat 

Combinació d'accions: 

 

 

Sense variables:
Ús dominant:

Neu dominant:

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de

Resistència de càlcul: 

fyd= fy / gM = 

 
 

G jk,jG,
1j

γγ∑ +
≥

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

La biga metàl·lica que ha de servir de recolzament a la biga anterior en un dels seus extrems 

160, tal com es veu a continuació: 

Comprovació Biga que recolza la biga de reforç del sostre Tipus B  

Sostre planta baixa (Garatge B) 

Permanents 1,35 

  

Variables 1,50 
Ús 0,70 
Neu 
h<1000m 0,50 

Total Càrregues Permanents 1,06 kN/m2 

Total Càrregues Variables 0,98 kN/m2 

0,00 kN/m2  

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS  

Característiques de la Biga TIPUS: 
fy= 275 N/mm2 
h= 160 mm 
b= 160 mm 
e= 8 mm 

e1= 13 mm 
A= 54,3 cm2 

Wx= 311 cm3 
Ix= 2492 cm4 

Sx= 177 cm3 
L= 5 m 

At= 3,35 m 
E= 210000 N/mm2 

Sense variables: 1,42 kN/m2 
Ús dominant: 2,89 kN/m2 

Neu dominant: 2,45 kN/m2 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de 2,89 

261,90 N/mm2 
 
 
 
 

Q+Q+P ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1kP ψγγγ ∑
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anterior en un dels seus extrems 

  

HEB- 160 

kN/m2   
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FLEXIÓ 
Moment màxim produït per les accions:

Mmax= (q·L2)/8 = 

Resistència de la secció a flexió:

MC,Rd= Wpl · fyd = 

Comparació 

Per a que la biga compleixi la resistència a la flexió de la biga ha de ser major que el moment flector màxim 
produït per les accions. 

Moment màxim= Mmax=
Resistència de la secció a flexió= Mc,Rd=

 
TALLANT 
Tallant màxim produït per les accions:

 
Vmax=(P·L)/2= 

 
Resistència de la secció a tallant:
 

  

 
 

Av=h·tw= 

 
Comparació 

Per a que la biga compleixi la resistència de la 
per les accions. 

Tallant màxim= Vmax=
Resistència de la secció a tallant= Vpl,Rd=

 
INTERACCIÓ FLEXIÓ I TALLANT

 Si el tallant de càlcul és major que la meitat de la resistència de la secció a tallant es comprovarà el moment 
flector de càlcul enfront a la resistència obtinguda

 
Vsd= 

0,5 · Vpl, Rd= 
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Moment màxim produït per les accions: 

 30,30 KNm 

Resistència de la secció a flexió: 

 81,452381 KNm 

resistència a la flexió de la biga ha de ser major que el moment flector màxim 

Moment màxim= Mmax= 30,30 KNm 
Compleix!

Resistència de la secció a flexió= Mc,Rd= 81,45 N/mm2 

     

accions: 

     
 24,24 KN 

  
   

Resistència de la secció a tallant: 

 

193549,80 N = 193,5 KN 

1280 mm2 

Per a que la biga compleixi la resistència de la secció a tallant ha de ser major que el tallant màxim produït 

Tallant màxim= Vmax= 24,24 KN 
Compleix!

Resistència de la secció a tallant= Vpl,Rd= 193,55 KN 

     
INTERACCIÓ FLEXIÓ I TALLANT  

     major que la meitat de la resistència de la secció a tallant es comprovarà el moment 
flector de càlcul enfront a la resistència obtinguda 

     
 24,24 KN   

No cal reduir el moment!
 96,77 KN   
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resistència a la flexió de la biga ha de ser major que el moment flector màxim 

Compleix!  

    

    
    
    

    

    
    
    
    

secció a tallant ha de ser major que el tallant màxim produït 

Compleix!  

    

    major que la meitat de la resistència de la secció a tallant es comprovarà el moment 

    
No cal reduir el moment!  
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CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS DE SERVEI

 

Coeficients de seguretat (g) 
Permanents
Variables

Coeficient de Simultaneïtat (y) 
Ús
Neu 
h<1000m

Total Càrregues Permanents 

Total Càrregues Variables 

Total Càrregues Neu 

Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega

Dades: 

L= 
E= 
I= 0,00002492

Càrregues permanents= 
Càrregues variables= 
Càrregues de neu= 

Integritat dels elements constructius

Fletxa admissible= L/400 =

 
Combinació característica 
 

 
Permanents: 
Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors:

Fletxa admissible= L/350 =

 
Combinació característica 
 

Permanents: 
Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors:

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS DE SERVEI  

Permanents 1,35 
  Variables 1,50 

y0 y1 y2 
Ús 0,70 0,5 0,3 
Neu 
h<1000m 0,50 0,2 0 

1,06 kN/m2 3,54 

0,98 kN/m2 3,28 

0,00 kN/m2 0,00 

Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega 

5 

 
m 
 

2,1E+11 N/m2 
0,00002492 m4 

3,54 kN/ml UG= 0,00550 m 
3,28 kN/ml Uq1= 0,00511 m 
0,00 kN/ml Uq2= 0,00000 m 

Integritat dels elements constructius  

Fletxa admissible= L/400 = 0,0125 m es a dir, 12,50 

5,50 mm 
10,60 mm 
9,07 mm 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 10,60 mm Compleix!

Confort dels usuaris 

Fletxa admissible= L/350 = 0,0143 m es a dir, 14,29 

5,50 mm 
10,60 mm 
9,07 mm 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 10,60 mm Compleix!
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KN/ml 

KN/ml 

KN/ml 

5,50 mm 

  
5,11 mm 
0,00 mm 

mm   

Compleix!  

mm   

Compleix!  
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Fletxa admissible= L/300 =
 

 

Combinació casi permanent 

Permanents: 
Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors:
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

Aparença en obra 

Fletxa admissible= L/300 = 0,0167 m es a dir, 16,67

 5,50 mm 
 7,03 mm 
 5,50 mm 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 7,03 mm Compleix!
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16,67 mm   

Compleix!  
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En la zona en que el sostre té bigues de fusta de 4,40 metres de llum separades a 0,65 metres, es 

col·locaran dues bigues metàl·liques, de 5,00 metres de longitud, amb una àrea tributaria de 2,40 

metres. Aquestes dues bigues es recolzaran per un extrem a la paret de càrrega de pedra i e

l’altre extrem en una biga metàl·lica que es col·locarà prèviament. S’ha optat per posar

partides en comptes d’un contínua principalment per facilitar el transport de les bigues, però també 

per evitar que es generin moments de recolzament en el c

Les bigues de reforç resulten ser dues HEB

Comprovació Sostre Tipus B.  

Situació:  Sostre plantabaixa (Garatge B)

Coeficients de seguretat (g) 
Permanents
Variables

Coeficient de Simultaneïtat (y0) 
Ús
Neu h<1000m

CÀRREGUES PERMANENTS
Pes propi del sostre  
Envans 

Total Càrregues Permanents

CÀRREGUES VARIABLES
Sobrecàrrega d'ús habitatge 
Sobrecàrrega d'ús passadís 
Sobrecàrrega d'ús en traster 
Sobrecàrrega d'ús en coberta 
Coberta 
Balcó 

Total Càrregues Variables

Total Càrregues Neu 
 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS 

Característiques de la Biga
Tensió de límit elàstic S275JR 
Alçada de l'ànima 
Base 
Gruix de l'ànima 
Gruix de les ales 
Area de la secció 
Mòdul resistent 
Moment d'inèrcia 
Moment estàtic de la mitja secció 
Longitud 
Àrea tributaria 
Mòdul d'elasticitat 
 
 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

bigues de fusta de 4,40 metres de llum separades a 0,65 metres, es 

col·locaran dues bigues metàl·liques, de 5,00 metres de longitud, amb una àrea tributaria de 2,40 

metres. Aquestes dues bigues es recolzaran per un extrem a la paret de càrrega de pedra i e

l’altre extrem en una biga metàl·lica que es col·locarà prèviament. S’ha optat per posar

partides en comptes d’un contínua principalment per facilitar el transport de les bigues, però també 

per evitar que es generin moments de recolzament en el centre de la biga.   

Les bigues de reforç resulten ser dues HEB-180, tal com es pot veure a continuació:

Sostre plantabaixa (Garatge B) 

Permanents 1,35 

  

Variables 1,50 
Ús 0,70 
Neu h<1000m 0,50 

CÀRREGUES PERMANENTS 
1,15 kN/m2 
1,00 kN/m2 

Total Càrregues Permanents 2,15 kN/m2 

CÀRREGUES VARIABLES 
2,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 

Total Càrregues Variables 2,00 kN/m2 

 0,00 kN/m2   

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS 

Característiques de la Biga TIPUS: 
fy= 275 N/mm2 
h= 180 mm 
b= 180 mm 
e= 8,5 mm 

e1= 14 mm 
A= 65,3 cm2 

Wx= 426 cm3 
Ix= 3831 cm4 

Sx= 241 cm3 
L= 5 m 

At= 2,4 m 
E= 210000 N/mm2 
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bigues de fusta de 4,40 metres de llum separades a 0,65 metres, es 

col·locaran dues bigues metàl·liques, de 5,00 metres de longitud, amb una àrea tributaria de 2,40 

metres. Aquestes dues bigues es recolzaran per un extrem a la paret de càrrega de pedra i en 

l’altre extrem en una biga metàl·lica que es col·locarà prèviament. S’ha optat per posar-ne dues 

partides en comptes d’un contínua principalment per facilitar el transport de les bigues, però també 

180, tal com es pot veure a continuació: 

HEB- 180 
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Combinació d'accions: 

 

 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de

Resistència de càlcul: 

fyd= fy 

FLEXIÓ 
Moment màxim produït per les accions:

Mmax= (q·L2)/8 =

Resistència de la secció a flexió:

MC,Rd= Wpl

Comparació 

Per a que la biga compleixi la resistència a la flexió de la biga ha de ser major que el moment flector màxim 
produït per les accions. 

Moment màxim= Mmax=
Resistència de la secció a flexió= Mc,Rd=

 
TALLANT 
Tallant màxim produït per les accions:

 
Vmax=(P·L)/2=

 
Resistència de la secció a tallant:
 

  

 
 

Av=h·tw= 

 
Comparació 

Per a que la biga compleixi la resistència de la 
per les accions. 

Tallant màxim= Vmax=
Resistència de la secció a tallant= Vpl,Rd=

 
 

 

G jk,jG,
1j

γ∑ +
≥

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

Sense variables: 2,91 kN/m2 
Ús dominant: 5,91 kN/m2 

Neu dominant: 5,01 kN/m2 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de 5,91

 / gM = 261,90 N/mm2 

Moment màxim produït per les accions: 

Mmax= (q·L2)/8 = 44,31 KNm 

Resistència de la secció a flexió: 

pl · fyd = 111,571429 KNm 

resistència a la flexió de la biga ha de ser major que el moment flector màxim 

Moment màxim= Mmax= 44,31 KNm 
Resistència de la secció a flexió= Mc,Rd= 111,57 KNm 

     

accions: 

     
Vmax=(P·L)/2= 35,45 KN 

  
   

Resistència de la secció a tallant: 

 

231352,50 N = 231,4 KN 

1530 mm2 

Per a que la biga compleixi la resistència de la secció a tallant ha de ser major que el tallant màxim produït 

Tallant màxim= Vmax= 35,45 KN 
Resistència de la secció a tallant= Vpl,Rd= 231,35 KN 

     
     

 
 
    

Q+Q+P ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1kP ψγγγ ∑+
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5,91 kN/m2   

resistència a la flexió de la biga ha de ser major que el moment flector màxim 

Compleix! 

    

    
    
    

    

    
    
    
    

secció a tallant ha de ser major que el tallant màxim produït 

Compleix! 
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INTERACCIÓ FLEXIÓ I TALLANT  

Si el tallant de càlcul és major que la meitat de la resistència de la secció a tallant es comprovarà el moment 
flector de càlcul enfront a la resistència obtinguda

 
Vsd=

0,5 · Vpl, Rd=
 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS

Coeficients de seguretat 
(g) 

Permanents
Variables

Coeficient de 
Simultaneïtat (y) 

Ús 
Neu 
h<1000m

Total Càrregues Permanents 

Total Càrregues Variables 

Total Càrregues Neu 

Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega

Dades: 

L= 5 
E= 2,1E+11
I= 0,00003831

Càrregues permanents= 5,17
Càrregues variables= 4,80
Càrregues de neu= 0,00

Integritat dels elements constructius

Fletxa admissible= L/400 =

 
Combinació característica 
 

Permanents: 
Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors:

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

 

de càlcul és major que la meitat de la resistència de la secció a tallant es comprovarà el moment 
flector de càlcul enfront a la resistència obtinguda 

     
Vsd= 35,45 KN 

 No cal reduir el moment!
0,5 · Vpl, Rd= 115,68 KN 

 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS  DE SERVEI 

Permanents 1,35 
  Variables 1,50 

y0 y1 y2 
0,70 0,5 0,3 

h<1000m 0,50 0,2 0 

2,15 kN/m2 5,17 KN/ml

2,00 kN/m2 4,80 KN/ml

0,00 kN/m2 0,00 KN/ml

Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega 

 
m 
 

2,1E+11 N/m2 
0,00003831 m4 

5,17 kN/ml UG= 0,00523 m 
4,80 kN/ml Uq1= 0,00486 m 
0,00 kN/ml Uq2= 0,00000 m 

Integritat dels elements constructius  

Fletxa admissible= L/400 = 0,0125 m es a dir, 12,50 mm

5,23 mm 
10,08 mm 
8,63 mm 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 10,08 mm Compleix!
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de càlcul és major que la meitat de la resistència de la secció a tallant es comprovarà el moment 

    
No cal reduir el moment!  

  

KN/ml  

KN/ml  

KN/ml  

5,23 mm 

  
4,86 mm 
0,00 mm 

mm   

Compleix!  
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Fletxa admissible= L/350 =

 
Combinació característica 
 

Permanents: 
Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors:

Fletxa admissible= L/300 =
 

 

Combinació casi 
permanent 

Permanents: 
Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors:
 

 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

Confort dels usuaris 

Fletxa admissible= L/350 = 0,0143 m es a dir, 14,29 

5,23 mm 
10,08 mm 
8,63 mm 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 10,08 mm Compleix!

Aparença en obra 

Fletxa admissible= L/300 = 0,0167 m es a dir, 16,67 

5,23 mm 
6,69 mm 
5,23 mm 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 6,69 mm Compleix!
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 mm   

Compleix!  

 mm   

Compleix!  
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La biga metàl·lica que ha de servir de recolzament a les bigues anteriors en un dels seus extrems 

resulta ser una HEB-160, tal com es veu a continuació:

Comprovació Biga que recolza la biga de reforç del sostre Tipus B

Situació:  Sostre planta baixa (Garatge B)

Coeficients de seguretat (g) 
Permanents
Variables

Coeficient de Simultaneïtat (y0) 
Ús
Neu 
h<1000m

Total Càrregues Permanents

Total Càrregues Variables

Total Càrregues Neu 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS

Característiques de la Biga
Tensió de límit elàstic S275JR 
Alçada de l'ànima 
Base 
Gruix de l'ànima 
Gruix de les ales 
Area de la secció 
Mòdul resistent 
Moment d'inèrcia 
Moment estàtic de la mitja 
secció 
Longitud 
Àrea tributaria 
Mòdul d'elasticitat 

Combinació d'accions: 

 

 

Sense variables:
Ús dominant:

Neu dominant:

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de

Resistència de càlcul: 

fyd= fy / gM = 

G jk,jG,
1j

γγ∑ +
≥

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

La biga metàl·lica que ha de servir de recolzament a les bigues anteriors en un dels seus extrems 

tal com es veu a continuació: 

Comprovació Biga que recolza la biga de reforç del sostre Tipus B  

Sostre planta baixa (Garatge B) 

Permanents 1,35 

  

Variables 1,50 
Ús 0,70 
Neu 
h<1000m 0,50 

Total Càrregues Permanents 1,22 kN/m2 

Total Càrregues Variables 1,13 kN/m2 

0,00 kN/m2  

 
CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS  

Característiques de la Biga TIPUS: 
fy= 275 N/mm2 
h= 160 mm 
b= 160 mm 
e= 8 mm 

e1= 13 mm 
A= 54,3 cm2 

Wx= 311 cm3 
Ix= 2492 cm4 

Sx= 177 cm3 
L= 4,25 m 

At= 5 m 
E= 210000 N/mm2 

Sense variables: 1,64 kN/m2 
Ús dominant: 3,34 kN/m2 

Neu dominant: 2,83 kN/m2 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de 3,34 

261,90 N/mm2 
 
 
 

Q+Q+P ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1kP ψγγγ ∑
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La biga metàl·lica que ha de servir de recolzament a les bigues anteriors en un dels seus extrems 

  

HEB- 160 

kN/m2   
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FLEXIÓ 
Moment màxim produït per les accions:

Mmax= (q·L2)/8 = 

Resistència de la secció a flexió:

MC,Rd= Wpl · fyd = 

Comparació 

Per a que la biga compleixi la resistència a la flexió de la biga ha de ser major que el moment flector màxim 
produït per les accions. 

Moment màxim= Mmax=
Resistència de la secció a flexió= Mc,Rd=

 
TALLANT 
Tallant màxim produït per les accions:

 
Vmax=(P·L)/2= 

 
Resistència de la secció a tallant:
 

  

 
 

Av=h·tw= 

 
Comparació 

Per a que la biga compleixi la resistència de la secció a tallant ha de ser major que el tallant màxim produït 
per les accions. 

Tallant màxim= Vmax=
Resistència de la secció a tallant= Vpl,Rd=

 
INTERACCIÓ FLEXIÓ I TALLANT

 Si el tallant de càlcul és major que la meitat de la resistència de la secció a tallant es comprovarà el 
flector de càlcul enfront a la resistència obtinguda

 
Vsd= 

0,5 · Vpl, Rd= 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

Moment màxim produït per les accions: 

 37,66 KNm 

Resistència de la secció a flexió: 

 81,452381 KNm 

Per a que la biga compleixi la resistència a la flexió de la biga ha de ser major que el moment flector màxim 

Moment màxim= Mmax= 37,66 KNm 
Compleix!

Resistència de la secció a flexió= Mc,Rd= 81,45 N/mm2 

     

Tallant màxim produït per les accions: 

     
 35,45 KN 

  
   

secció a tallant: 

 

193549,80 N = 193,5 KN 

1280 mm2 

Per a que la biga compleixi la resistència de la secció a tallant ha de ser major que el tallant màxim produït 

Tallant màxim= Vmax= 35,45 KN 
Compleix!

Resistència de la secció a tallant= Vpl,Rd= 193,55 KN 

     
INTERACCIÓ FLEXIÓ I TALLANT  

     Si el tallant de càlcul és major que la meitat de la resistència de la secció a tallant es comprovarà el 
flector de càlcul enfront a la resistència obtinguda 

     
 35,45 KN   

No cal reduir el moment!
 96,77 KN   
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Per a que la biga compleixi la resistència a la flexió de la biga ha de ser major que el moment flector màxim 

Compleix!  

    

    
    
    

    

    
    
    
    

Per a que la biga compleixi la resistència de la secció a tallant ha de ser major que el tallant màxim produït 

Compleix!  

    

    Si el tallant de càlcul és major que la meitat de la resistència de la secció a tallant es comprovarà el moment 

    
No cal reduir el moment!  
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CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS DE SERVEI

 

Coeficients de seguretat (g) 
Permanents
Variables

Coeficient de Simultaneïtat (y) 
Ús
Neu 
h<1000m

Total Càrregues Permanents 

Total Càrregues Variables 

Total Càrregues Neu 
Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega

Dades: 

L= 
E= 
I= 0,00002492

Càrregues permanents= 
Càrregues variables= 
Càrregues de neu= 

Integritat dels elements constructius

Fletxa admissible= L/400 =

 
Combinació característica 
 

Permanents: 
Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors:

Fletxa admissible= L/350 =

 
Combinació característica 
 

Permanents: 
Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors:
 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS DE SERVEI  

Permanents 1,35 
  Variables 1,50 

y0 y1 y2 
Ús 0,70 0,5 0,3 
Neu 
h<1000m 0,50 0,2 0 

1,22 kN/m2 6,08 

1,13 kN/m2 5,65 

0,00 kN/m2 0,00 
Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega 

4,25 

 
m 
 

2,1E+11 N/m2 
0,00002492 m4 

6,08 kN/ml UG= 0,00494 m 
5,65 kN/ml Uq1= 0,00458 m 
0,00 kN/ml Uq2= 0,00000 m 

Integritat dels elements constructius  

Fletxa admissible= L/400 = 0,0106 m es a dir, 10,63 

4,94 mm 
9,52 mm 
8,15 mm 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 9,52 mm Compleix!

Confort dels usuaris 

Fletxa admissible= L/350 = 0,0121 m es a dir, 12,14 

4,94 mm 
9,52 mm 
8,15 mm 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 9,52 mm Compleix!
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KN/ml 

KN/ml 

KN/ml 

4,94 mm 

  
4,58 mm 
0,00 mm 

mm   

Compleix!  

mm   

Compleix!  
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Fletxa admissible= L/300 =
 

 

Combinació casi permanent 

Permanents: 
Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors:
 

II.3.2.5 SOSTRE TIPUS C 

En aquest sostre hi ha una sala, el menjador B, en el que hi podem col·locar una biga travessera a 

la meitat de la llum de les bigues a reforçar, 

guix, amb la qual cosa, el reforç quedarà amagat. Aquesta biga recolzarà sobre parets de càrrega 

en els seus dos extrems, 

La biga de reforç resulta ser una HEB

Comprovació Sostre Tipus C.  

Situació:  

Coeficients de seguretat (g) 

Coeficient de Simultaneïtat (y0) 

CÀRREGUES PERMANENTS
Pes propi del sostre  
Envans 

Total Càrregues Permanents

CÀRREGUES VARIABLES
Sobrecàrrega d'ús habitatge 
Sobrecàrrega d'ús passadís 
Sobrecàrrega d'ús en traster 
Sobrecàrrega d'ús en coberta 
Coberta 
Balcó 

Total Càrregues Variables

Total Càrregues Neu
 

 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

Aparença en obra 

Fletxa admissible= L/300 = 0,0142 m es a dir, 14,17

 4,94 mm 
 6,31 mm 
 4,94 mm 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 6,31 mm Compleix!

En aquest sostre hi ha una sala, el menjador B, en el que hi podem col·locar una biga travessera a 

la meitat de la llum de les bigues a reforçar, aprofitant que el sostre és ocult per un falç sostre de 

guix, amb la qual cosa, el reforç quedarà amagat. Aquesta biga recolzarà sobre parets de càrrega 

La biga de reforç resulta ser una HEB-140, tal com es pot veure a continuació:

 

Sostre planta primera (Menjador B) 

Permanents 1,35 

  

Variables 1,50 

 
Ús 0,70 
Neu h<1000m 0,50 

CÀRREGUES PERMANENTS 
1,12 kN/m2 
0,00 kN/m2 

Total Càrregues Permanents 1,12 kN/m2 

CÀRREGUES VARIABLES 
2,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 

Total Càrregues Variables 2,00 kN/m2 

Total Càrregues Neu 0,00 kN/m2   

Universitat de Lleida 

 

175 

14,17 mm   

Compleix!  

En aquest sostre hi ha una sala, el menjador B, en el que hi podem col·locar una biga travessera a 

aprofitant que el sostre és ocult per un falç sostre de 

guix, amb la qual cosa, el reforç quedarà amagat. Aquesta biga recolzarà sobre parets de càrrega 

140, tal com es pot veure a continuació: 
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CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS

Característiques de la Biga
Tensió de límit elàtic S275JR 
Alçada de l'ànima 
Base 
Gruix de l'ànima 
Gruix de les ales 
Area de la secció 
Mòdul resistent 
Moment d'inèrcia 
Moment estàtic de la mitja secció 
Longitud 
Àrea tributaria 
Mòdul d'eslasticitat 

Combinació d'accions: 

 

 

Sense variables:

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de

Resistència de càlcul: 

fyd= fy / gM =

FLEXIÓ 
Moment màxim produit per les accions:

Mmax= (q·L2)/8 =

Resistència de la secció a flexió: 

MC,Rd= Wpl · fyd =

Comparació 

Per a que la biga compleixi la resistència a la flexió de la biga ha de ser major que el moment flector màxim 
produït per les accions. 

Moment màxim= Mmax=
Resistència de la secció a flexió= Mc,Rd=

 
 
 
 
 
 
 

PG kPjk,jG,
1j

γγ∑ +
≥

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS  

Característiques de la Biga TIPUS: 
fy= 275 N/mm2 
h= 140 mm 
b= 140 mm 
e= 7 mm 

e1= 12 mm 
A= 43 cm2 

Wx= 216 cm3 
Ix= 1509 cm4 

Sx= 123 cm3 
L= 4,4 m 

At= 2 m 
E= 210000 N/mm2 

Sense variables: 1,51 kN/m2 
Ús dominant: 4,51 kN/m2 

Neu dominant: 3,61 kN/m2 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de 4,51 

M = 261,90 N/mm2 

Moment màxim produit per les accions: 

Mmax= (q·L2)/8 = 21,84 KNm 

yd = 56,5714286 KNm 

Per a que la biga compleixi la resistència a la flexió de la biga ha de ser major que el moment flector màxim 

Moment màxim= Mmax= 21,84 KNm 
Compl

Resistència de la secció a flexió= Mc,Rd= 56,57 N/mm2 

     

 

 
 
 
 
 
 
 

   

Q+Q+P ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1k ψγγ ∑
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 HEB- 140 

kN/m2   

Per a que la biga compleixi la resistència a la flexió de la biga ha de ser major que el moment flector màxim 

Compl eix! 
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TALLANT 
Tallant màxim produit per les accions:

 
Vmax=(P·L)/2=

 
Resistència de la secció a tallant:
 

  

 
 

Av=h·tw= 

 
Comparació 

Per a que la biga compleixi la resistència de la secció a tallant ha de ser major que el tallant màxim 
per les accions. 

Tallantt màxim= Vmax=
Resistència de la secció a tallant= Vpl,Rd=

 
INTERACCIÓ FLEXIÓ I TALLANT

 Si el tallant de càlcul és major que la meitat de la resistència de la secció a
flector de càlcul enfront a la resistència obtinguda

 
Vsd=

0,5 · Vpl, Rd=
 

Coeficients de 
seguretat (g) 

Permanents
Variables

Coeficient de 
Simultaneïtat (y) 

Ús 
Neu 
h<1000m

Total Càrregues Permanents 

Total Càrregues Variables 

Total Càrregues Neu 

Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega

Dades: 

L= 4,4 
E= 2,1E+11
I= 0,00001509

Càrregues 
permanents= 2,24
Càrregues variables= 4,00
Càrregues de neu= 0,00

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

Tallant màxim produit per les accions: 

     
Vmax=(P·L)/2= 19,85 KN 

  
   

Resistència de la secció a tallant: 

 

148186,57 N = 148,2 KN 

980 mm2 

Per a que la biga compleixi la resistència de la secció a tallant ha de ser major que el tallant màxim 

Tallantt màxim= Vmax= 19,85 KN 
Resistència de la secció a tallant= Vpl,Rd= 148,19 KN 

     
INTERACCIÓ FLEXIÓ I TALLANT  

     Si el tallant de càlcul és major que la meitat de la resistència de la secció a tallant es comprovarà el moment 
flector de càlcul enfront a la resistència obtinguda 

     
Vsd= 19,85 KN   

No cal reduir el moment!
0,5 · Vpl, Rd= 74,09 KN   

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS DE SERVEI 

Permanents 1,35 
  Variables 1,50 

y0 y1 y2 
0,70 0,5 0,3 

h<1000m 0,50 0,2 0 

1,12 kN/m2 2,24 

2,00 kN/m2 4,00 

0,00 kN/m2 0,00 

Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega 

 

 
m 
 

2,1E+11 N/m2 
0,00001509 m4 

2,24 kN/ml UG= 0,00345 m 
4,00 kN/ml Uq1= 0,00616 m 
0,00 kN/ml Uq2= 0,00000 m 
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Per a que la biga compleixi la resistència de la secció a tallant ha de ser major que el tallant màxim produït 

Compleix! 

    

    tallant es comprovarà el moment 

    
No cal reduir el moment!  

  

KN/ml 

KN/ml 

KN/ml 

3,45 mm 

  
6,16 mm 
0,00 mm 
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Integritat dels elements constructius

Fletxa admissible= L/400 =

 
Combinació característica 
 

Permanents: 
Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors 
anteriors: 

Fletxa admissible= L/350 =

 
Combinació característica 
 

Permanents: 
Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors 
anteriors: 

Fletxa admissible= L/300 =
 

 

Combinació casi permanent 

Permanents: 
Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors 
anteriors: 
 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

Integritat dels elements constructius  

Fletxa admissible= L/400 = 0,0110 m es a dir, 11,00 mm

3,45 mm 
9,61 mm 
7,76 mm 

9,61 mm Compleix!

Confort dels usuaris 

Fletxa admissible= L/350 = 0,0126 m es a dir, 12,57 mm

3,45 mm 
9,61 mm 
7,76 mm 

9,61 mm Compleix!

Aparença en obra 

Fletxa admissible= L/300 = 0,0147 m es a dir, 14,67 mm

3,45 mm 
5,30 mm 
3,45 mm 

5,30 mm Compleix!
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mm   

Compleix!  

mm   

Compleix!  

mm   

Compleix!  
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II.3.3 SUBSTITUCIÓ 

II.3.3.1 COBERTA TIPUS G 

Les cobertes a substituir són les de les Golfes D+E (Coberta Tipus C), Golfes B+C (Coberta Tipus 

D) i la del traster (Coberta Tipus F). 

Pes propi de la coberat nova:

    densitat 
(kg/m3)

Panell Sandwich 
H19+A60+H10 
Sistema de placa ondulada 
sota teula 

Teula ceràmica àrab 

    densitat 
(kg/m3)

Bigues rectangulars de 
fusta asserrada 350

 
Superfície 

(m2) Nº bigues

Traster 21,67 4,00
Golfes D + 
E 25,99 8,00
Golfes B + 
C 30,66 4,00

Com a pes propi de la coberta s'agafarà el màxim dels valors obtinguts 

 

 

 

 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

 

Les cobertes a substituir són les de les Golfes D+E (Coberta Tipus C), Golfes B+C (Coberta Tipus 

D) i la del traster (Coberta Tipus F).  

Imatge II.3.3. Coberta Tipus G 

Pes propi de la coberat nova: 

densitat 
(kg/m3) 

gruix (m) pes(kg/m2) 
  

24,25 

3 

50 

secció (m2) 
densitat 
(kg/m3) 

b h pes/ biga (kg/m) 
 

350 0,2 0,25 17,5 

Nº bigues 
Longitud 
biga (m) 

pes/ biga 
(kg/m) 

pes (kg 
bigues/sostre) 

Pes bigues/ 
m2 (kg/m2)

4,00 4,70 17,50 329,00 

8,00 5,00 17,50 700,00 

4,00 3,50 17,50 245,00 

Com a pes propi de la coberta s'agafarà el màxim dels valors obtinguts anteriorment, per 
tant, 

 Pes = 
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Les cobertes a substituir són les de les Golfes D+E (Coberta Tipus C), Golfes B+C (Coberta Tipus 

 

 

 

Pes bigues/ 
m2 (kg/m2) 

TOTAL 
(kg/m2) 

15,18 92,43 

26,93 104,18 

7,99 85,24 

104,18 kg/m2 
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Comprovació Coberta de fusta nova  

Situació:  golfes D+E

Coeficients de seguretat (g) 
Permanents

Variables

Coeficient de Simultaneïtat (y0) 
Ús

Neu h<1000m

CÀRREGUES PERMANENTS
Pes propi de la coberta 
Envans 

Total Càrregues Permanents

CÀRREGUES VARIABLES
Sobrecàrrega d'ús habitatge 
Sobrecàrrega d'ús passadís 
Sobrecàrrega d'ús en traster 
Sobrecàrrega d'ús en coberta 
Coberta 
Balcó 

Total Càrregues Variables 

Total Càrregues Neu 

Combinació d'accions: 

 

 

Sense 
Ús dominant:

Neu dominant:

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de

Característiques de la Biga
Resistència a flexió                            
Mòdul d'elasticitat                                        
E= 
Àrea tributària 
Llum 
Base 
Altura 

Correcció de la resistència característica

Kh=(150/h)0,2
≤ 1,3 

Per tant la resistència característica aplicada amb un factor de correcció és de 

PG Pjk,jG,
1j

γγ∑ +
≥

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

 

golfes D+E 

Permanents 1,35 

  

Variables 1,50 

Ús 0,70 

Neu h<1000m 0,50 

CÀRREGUES PERMANENTS 
1,04 kN/m2 
0,00 kN/m2 

Total Càrregues Permanents 1,04 kN/m2 

CÀRREGUES VARIABLES 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
1,00 kN/m2 
1,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 

 2,00 kN/m2 

0,60 kN/m2 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS 

Sense variables: 1,41 kN/m2 
Ús dominant: 4,86 kN/m2 

Neu dominant: 4,41 kN/m2 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de 4,86 

Característiques de la Biga 
fck= 24 N/mm2 

E= 11000 N/mm2 
At= 1,25 m 
L= 5,00 m 
b= 0,2 m 
h= 0,25 m 

Correcció de la resistència característica 

fck'=kck · kh 

Kh= 0,90 ok! 

Per tant la resistència característica aplicada amb un factor de correcció és de  

Q+Q+P ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1k ψγγ ∑
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kN/m2   

21,67 N/mm2 
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Tensió admissible de la biga 

 

 

Factor de modificació
Coeficient parcial de seguretat

Tensió admissible de la Biga= fd adm=

Tensió a flexió de la biga 

 

 

Càrrega                            

Moment màxim     
Mòdul resistent          

Tensió a flexió de la biga  f=

Comparació 

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga. 

Tensió admissible de la Biga= fd adm=

Tensió a flexió de la biga  f=

 
Coeficients de seguretat (g) 

Coeficient de Simultaneïtat (y) 

Total Càrregues Permanents 

Total Càrregues Variables 

Total Càrregues Neu 

Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega

Dades: 

L= 

E= 

I= 

Càrregues permanents= 

Càrregues variables= 

Càrregues de neu= 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

Factor de modificació kmod= 0,8 
Coeficient parcial de seguretat gM= 1,3 

admissible de la Biga= fd adm= 13,33 N/mm2 

Càlcul del moment màxim 
Considerem que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant:
q= 6,07 Kn/m 
Mmàx= 
(q·L2)/8= 18,97 kN·m 
W = (b·h2)/6= 0,00208333 m3 

Tensió a flexió de la biga  f= 9105,89 KN/m2 9,11

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga. 

Tensió admissible de la Biga= fd adm= 13,33 N/mm2 

Tensió a flexió de la biga  f= 9,11 N/mm2 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS DE SERVEI 

Permanents 1,35 

 Variables 1,50 

y0 y1 y2 

Ús 0,70 0,5 0,3 

Neu h<1000m 0,50 0,2 0 

1,04 kN/m2 1,30

2,00 kN/m2 2,50

0,60 kN/m2 0,75

Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega 

 5 

 
m 
 

 11000000000 N/m2 

 0,000260417 m4 

1,30 kN/ml UG= 0,00370 m 

2,50 kN/ml Uq1= 0,00710 m 

0,75 kN/ml Uq2= 0,00213 m 
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Considerem que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant: 

9,11 N/mm2   

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga.  

Compleix! 

  

  

1,30 KN/ml 

2,50 KN/ml 

0,75 KN/ml 

Fletxes   

3,70 mm 

  

7,10 mm 

2,13 mm 
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Fletxa admissible= L/400 =

 
Combinació característica 
 

Permanents:

Ús dominant:

Neu dominant:

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 

Fletxa admissible= L/350 =

 
Combinació característica 
 

Permanents:

Ús dominant:

Neu dominant:

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 

Fletxa admissible= L/300 =

Combinació casi permanent 

 

 

Permanents:

Ús dominant:

Neu dominant:

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 

 

 

 

 

 

  

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

Integritat dels elements constructius 

Fletxa admissible= L/400 = 0,0125 m es a dir, 12,50 

Permanents: 3,70 mm 

Ús dominant: 11,87 mm 

Neu dominant: 10,80 mm 

 11,87 mm Compleix!

Confort dels usuaris 

Fletxa admissible= L/350 = 0,0143 m es a dir, 14,29 

Permanents: 3,70 mm 

Ús dominant: 11,87 mm 

Neu dominant: 10,80 mm 

 11,87 mm Compleix!

Aparença en obra 

Fletxa admissible= L/300 = 0,0167 m es a dir, 16,67 

Permanents: 3,70 mm 

Ús dominant: 5,83 mm 

Neu dominant: 3,70 mm 

 5,83 mm Compleix!
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mm   

Compleix!  

mm   

Compleix!  

mm   

Compleix!  
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ALTRES RESULTATS: 

Sostre Planta Segona: 

Traster 

Area 
tributaria 

1,25 m 

Llum 4,70 m 
 

Sostre planta tercera: 

Golfes D+E 

Area 
tributaria 

1,25 m 

Llum 5,00 m 
 

Golfes B+C 

Area 
tributaria 

1,25 m 

Llum 3,50 m 
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ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris

� � � 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris

� � � 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris

� � � 
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Confort dels 
usuaris 

Aparença a 
l’obra 

� 

 

Confort dels 
usuaris 

Aparença a 
l’obra 

� 

 

Confort dels 
usuaris 

Aparença a 
l’obra 

� 
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II.3.3.2 COBERTA TIPUS H 

Les cobertes a substituir són les de les sales A i B

Pes propi de la coberat nova: 

    densitat 
(kg/m3) 

Panell Sandwich 
H19+A60+H10 
Sistema de placa ondulada 
sota teula 

Teula ceràmica àrab 

    densitat 
(kg/m3) 

Bigues rectangulars de 
fusta asserrada 350 

 
Superfície (m2) Nº bigues

Sala B 56,84 9,00 
Sala A 56,84 5,00 

Com a pes propi de la coberta s'agafarà el màxim dels valors obtinguts anteriorment, per 
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Les cobertes a substituir són les de les sales A i B 

Imatge II.3.4. Coberta Tipus H. 

densitat 
 

gruix (m) pes(kg/m2) 
  

24,25 

3 

50 

secció (m2) 
densitat 

 
b h pes/ biga (kg/m) 

 

0,15 0,3 15,75 

Nº bigues 
Longitud 
biga (m) 

pes/ biga 
(kg/m) 

pes (kg 
bigues/sostre) 

Pes bigues/ 
m2 (kg/m2)

5,60 15,75 793,80 13,97

4,60 15,75 362,25 6,37

Com a pes propi de la coberta s'agafarà el màxim dels valors obtinguts anteriorment, per 
tant, 

 Pes = 
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Pes bigues/ 
m2 (kg/m2) 

TOTAL 
(kg/m2) 

13,97 91,22 

6,37 83,62 

91,22 kg/m2 
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Comprovació Coberta de fusta nova

Situació:  

Coeficients de seguretat (g) 

Coeficient de Simultaneïtat (y0) 

CÀRREGUES PERMANENTS
Pes propi de la coberta 
Envans 

Total Càrregues Permanents

CÀRREGUES VARIABLES
Sobrecàrrega d'ús habitatge 
Sobrecàrrega d'ús passadís 
Sobrecàrrega d'ús en traster 
Sobrecàrrega d'ús en coberta 
Coberta 
Balcó 

Total Càrregues Variables

Total Càrregues Neu

Combinació d'accions: 

 

 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la 

Característiques de la Biga
Resistència a flexió                           
Mòdul d'elasticitat                                        
E= 
Àrea tributària 
Llum 
Base 
Altura 

Correcció de la resistència característica

Kh=(150/h)0,2
≤ 1,3 

Per tant la resistència característica aplicada amb un factor de correcció és de 

 
 
 
 
 

G jk,jG,
1j

γ∑ +
≥

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

Comprovació Coberta de fusta nova  

Sala B 

Permanents 1,35 

  

Variables 1,50 

Ús 0,70 

Neu h<1000m 0,50 

CÀRREGUES PERMANENTS 
0,91 kN/m2 
0,00 kN/m2 

Total Càrregues Permanents 0,91 kN/m2 

CÀRREGUES VARIABLES 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 
1,00 kN/m2 
1,00 kN/m2 
0,00 kN/m2 

Total Càrregues Variables 2,00 kN/m2 

Total Càrregues Neu 0,60 kN/m2 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS 

Sense variables: 1,23 kN/m2 
Ús dominant: 4,68 kN/m2 

Neu dominant: 4,23 kN/m2 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de 4,68

Característiques de la Biga 
Resistència a flexió                            fck= 24 N/mm2 
Mòdul d'elasticitat                                        

E= 11000 N/mm2 
At= 1,25 m 
L= 5,6 m 
b= 0,15 m 
h= 0,3 m 

Correcció de la resistència característica 

fck'=kck · kh 

 Kh= 0,87 ok! 

Per tant la resistència característica aplicada amb un factor de correcció és de  

Q+Q+P ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1kP ψγγγ ∑
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4,68 kN/m2   

20,89 N/mm2 
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Tensió admissible de la biga 

 

 

Factor de modificació
Coeficient parcial de seguretat

Tensió admissible de la Biga= fd adm=

Tensió a flexió de la biga 

 

 

Càlcul del moment màxim
Considerem que és una

Càrrega                            q=

Moment màxim     
Mmàx= 
(q·L2)/8=

Mòdul resistent          W = (b·h2)/6=

Tensió a flexió de la biga  f=

Comparació 

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga. 

Tensió admissible de la Biga= fd adm=

Tensió a flexió de la biga  f=

 
Coeficients de seguretat (g) 

Permanents

Variables

Coeficient de Simultaneïtat (y) 
Ús

Neu h<1000m

Total Càrregues Permanents 

Total Càrregues Variables 

Total Càrregues Neu 

Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega

Dades: 

L= 

E= 11000000000

I= 

Càrregues permanents= 

Càrregues variables= 

Càrregues de neu= 
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Factor de modificació kmod= 0,8 
Coeficient parcial de seguretat gM= 1,3 

Tensió admissible de la Biga= fd adm= 12,86 N/mm2 

Càlcul del moment màxim 
Considerem que és una biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant:
q= 5,85 Kn/m 
Mmàx= 
(q·L2)/8= 22,94 kN·m 
W = (b·h2)/6= 0,00225 m3 

Tensió a flexió de la biga  f= 10195,07 KN/m2 10,20 

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga. 

Tensió admissible de la Biga= fd adm= 12,86 N/mm2 
Compleix!

Tensió a flexió de la biga  f= 10,20 N/mm2 

  
 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS DE SERVEI 

Permanents 1,35 

  Variables 1,50 

y0 y1 y2 

Ús 0,70 0,5 0,3 

Neu h<1000m 0,50 0,2 0 

0,91 kN/m2 1,14 

2,00 kN/m2 2,50 

0,60 kN/m2 0,75 

Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega 

5,6 

 
m 
 

11000000000 N/m2 

0,0003375 m4 

1,14 kN/ml UG= 0,00393 m 

2,50 kN/ml Uq1= 0,00862 m 

0,75 kN/ml Uq2= 0,00259 m 

Universitat de Lleida 
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biga birecolzada amb càrrega lineal. Per tant: 

N/mm2   

Per a que la biga compleixi la tensió admissible ha de ser major que la tensió a la que treballa la biga.  

Compleix!  

  

KN/ml 

KN/ml 

KN/ml 

Fletxes   

3,93 mm 

  

8,62 mm 

2,59 mm 
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Fletxa admissible= L/400 =

 
Combinació característica 
 

 

S'agafa el màxim dels valors anteriors:

Fletxa admissible= L/350 =

 
Combinació característica 
 

 

S'agafa el màxim dels valors anteriors:

Fletxa admissible= L/300 =

Combinació casi permanent 

S'agafa el màxim dels valors anteriors:
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Laia Anna Feliu Piñol 

Integritat dels elements constructius 

Fletxa admissible= L/400 = 0,0140 m es a dir, 14,00

Permanents: 3,93 mm 

Ús dominant: 13,85 mm 

Neu dominant: 12,56 mm 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 13,85 mm Compleix!

Confort dels usuaris 

Fletxa admissible= L/350 = 0,0160 m es a dir, 16,00

Permanents: 3,93 mm 

Ús dominant: 13,85 mm 

Neu dominant: 12,56 mm 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 13,85 mm Compleix!

Aparença en obra 

Fletxa admissible= L/300 = 0,0187 m es a dir, 18,67

 

 

Permanents: 3,93 mm 

Ús dominant: 6,52 mm 

Neu dominant: 3,93 mm 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 6,52 mm Compleix!
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14,00 mm   

Compleix!  

16,00 mm   

Compleix!  

18,67 mm   

Compleix!  
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ALTRES RESULTATS: 

Sostre Planta Primera: 

Sala A 

Area 
tributaria 

1,25 m 

Llum 4,60 m 
 

Sala B 

Area 
tributaria 

1,25 m 

Llum 5,60 m 
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ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris 

� � � 

ELU 

ELS 
Integritat dels 

elements 
constructius 

Confort dels 
usuaris 

� � � 
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dels Aparença a 
l’obra 

� 

Confort dels Aparença a 
l’obra 

� 
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II.4 CÀLCUL DEL  MUR DE 

Per al dimensionat i el càlcul del mur de l’ascensor es seguirà el Document Bàsic de Seguretat 

Estructural: Fàbrica (DB-SE-F) del Codi Tècnic de l’Edificació. El procés de càlcul a seguir és el 

mateix que l’explica’t en l’apartat “Estructura ver

Característiques del mur

Alçada: 

Amplada: 

Gruix: 

Càlcul de les càrregues que graviten a sobre del mur

Coeficients de seguretat (g) 

 

Densitat  (Kg/m3)

Fàbrica ceràmica 780,00
 

Sostre 
dret 

Area 
Tributarea 

  0,00 Pes propi 

Sostre 
Esquerra 

Area 
Tributarea 

  0,80 Pes propi sostre A
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CÀLCUL DEL  MUR DE L’ASCENSOR  

Per al dimensionat i el càlcul del mur de l’ascensor es seguirà el Document Bàsic de Seguretat 

F) del Codi Tècnic de l’Edificació. El procés de càlcul a seguir és el 

mateix que l’explica’t en l’apartat “Estructura vertical de fàbrica de pedra” de l’annex 1.

Característiques del mur 

h= 2,80 m 

L= 1,85 m 

g= 0,15 m 

Càlcul de les càrregues que graviten a sobre del mur 

 
Permanents 1,35 

  Variables 1,50 

Pes propi del mur 

Densitat  (Kg/m3) Gruix Majoració Alçada Càrrega sobre el mur

780,00 0,15 1,35 12,00 18,95

Planta Baixa 

Permamnets 

Pes propi sostre B 1,17 Kn/m2 

Majoració 
Àrea 

TributareaEnvans 1,00 Kn/m2 

Total CP=  2,17 Kn/m2  1,35 

Variables 

Ús 2,00 Kn/m2 

Total CV=  2,00 Kn/m2  1,50 

Permamnets 

Pes propi sostre A 1,18 Kn/m2 

Majoració 
Àrea 

TributareaEnvans 1,00 Kn/m2 

Total CP=  2,18 Kn/m2  1,35 

Variables 

Ús 2,00 Kn/m2 

Total CV=  2,00 Kn/m2  1,50 
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Per al dimensionat i el càlcul del mur de l’ascensor es seguirà el Document Bàsic de Seguretat 

F) del Codi Tècnic de l’Edificació. El procés de càlcul a seguir és el 

tical de fàbrica de pedra” de l’annex 1. 

Càrrega sobre el mur 

18,95 KN/ml 

Àrea 
Tributarea 

0,00 0,00 KN/ml 

0,00 0,00 KN/ml 

Àrea 
Tributarea 

0,80 2,35 KN/ml 

0,80 2,40 KN/ml 
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Densitat 
(KN/m3)

Biga de formigó en la 
part superior del mur 25,00

TOTAL PLANTA BAIXA 

 

Sostre 
dret 

Area 
Tributarea 

  0,00 Pes propi 

Sostre 
Esquerra 

Area 
Tributarea 

  0,80 
Pes propi sostre C 

Densitat 
(KN/m3)

Biga de formigó en la 
part superior del mur 25,00

TOTAL PLANTA PRIMERA 
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Densitat 
(KN/m3) Amplada Alçada Majoració Càrrega sobre el mur

25,00 0,15 0,20 1,35 1,01

Planta Primera 

Permamnets 

Pes propi sostre A 1,17 Kn/m2 

Majoració 
Àrea 

TributareaEnvans 1,00 Kn/m2 

Total CP=  2,17 Kn/m2  1,35 0,00

Variables 

Ús 2,00 Kn/m2 

Total CV=  2,00 Kn/m2  1,50 0,00

Permamnets 

Pes propi sostre C 
reforçat 1,21 Kn/m2 

Majoració 
Àrea 

TributareaEnvans 1,00 Kn/m2 

Total CP=  2,21 Kn/m2  1,35 0,80

Variables 

Ús 2,00 Kn/m2 

Total CV=  2,00 Kn/m2  1,50 0,80

Densitat 
(KN/m3) Amplada Alçada Majoració Càrrega sobre el mur

25,00 0,15 0,20 1,35 1,01
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Càrrega sobre el mur 

1,01 KN/ml  

5,76 KN/ml 

Àrea 
Tributarea 

0,00 0,00 KN/ml 

0,00 0,00 KN/ml 

Àrea 
Tributarea 

0,80 2,38 KN/ml 

0,80 2,40 KN/ml 

Càrrega sobre el mur 

1,01 KN/ml  

5,80 KN/ml 
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Sostre 
dret 

Area 
Tributarea 

  0,00 Pes propi 

Sostre 
Esquerra 

Area 
Tributarea 

  0,80 Pes propi sostre A

Densitat 
(KN/m3)

Biga de formigó en la 
part superior del mur 25,00

TOTAL PLANTA SEGONA 
 

Sostre 
dret 

Area 
Tributarea 

  0,80 
Pes 
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Planta Segona 

Permamnets 

Pes propi sostre A 1,17 Kn/m2 

Majoració 
Àrea 

TributareaEnvans 1,00 Kn/m2 

Total CP=  2,17 Kn/m2  1,35 

Variables 

Ús 2,00 Kn/m2 

Total CV=  2,00 Kn/m2  1,50 

Permamnets 

Pes propi sostre A 1,18 Kn/m2 

Majoració 
Àrea 

TributareaEnvans 1,00 Kn/m2 

Total CP=  2,18 Kn/m2  1,35 

Variables 

Ús 2,00 Kn/m2 

Total CV=  2,00 Kn/m2  1,50 

Densitat 
(KN/m3) Amplada Alçada Majoració Càrrega sobre el mur

25,00 0,15 0,20 1,35 

Planta Coberta 

Permamnets 

Majoració 
Àrea 

Tributarea
Pes propi Coberta 

Nova 1,20 Kn/m2 

Total CP=  1,20 Kn/m2  1,35 

Variables 

Ús 1,00 Kn/m2 

Total CV=  1,00 Kn/m2  1,50 

Neu 

Neu 0,60 Kn/m2 

Total CN=  0,60 Kn/m2  1,50 
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Àrea 
Tributarea 

0,00 0,00 KN/ml 

0,00 0,00 KN/ml 

Àrea 
Tributarea 

0,80 2,35 KN/ml 

0,80 2,40 KN/ml 

Càrrega sobre el mur 

1,01 KN/ml  

5,76 KN/ml 

Àrea 
Tributarea 

0,80 1,29 KN/ml 

0,80 1,20 KN/ml 

0,80 0,72 KN/ml 
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Sostre 
esquerra 

Area 
Tributarea 

  0,80 
Pes propi Coberta 

Densitat 
(KN/m3)

Biga de formigó en la 
part superior del mur 25,00

TOTAL PLANTA COBERTA 

CÀRREGA TOTAL A SOBRE DEL MUR
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Permamnets 

Majoració 
Àrea 

Tributarea
Pes propi Coberta 

Nova 1,20 Kn/m2 

Total CP=  1,20 Kn/m2  1,35 0,80

Variables 

Ús 1,00 Kn/m2 

Total CV=  1,00 Kn/m2  1,50 0,80

Neu 

Neu 0,60 Kn/m2 

Total CN=  0,60 Kn/m2  1,50 0,80

Densitat 
(KN/m3) Amplada Alçada Majoració Càrrega sobre el mur

25,00 0,15 0,20 1,50 1,13

CÀRREGA TOTAL A SOBRE DEL MUR 
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Àrea 
Tributarea 

0,80 1,29 KN/ml 

0,80 1,20 KN/ml 

0,80 0,72 KN/ml 

Càrrega sobre el mur 

1,13 KN/ml  

7,55 KN/ml 

43,83 KN/ml 
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CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS: RESISTÈNCIA A COMPR ESSIÓ DEL PANY DE 

S'ha de comprovar que: 

Nsd<Nrd 

Resistènsia característica 
 

 

K= 0,55

fb= 26,40

fm= 7,50

Resistènsia de càlcul 

 

 

fk= 7,64

g = 3,00
 

Excentricitat de la càrrega 

 

 

Axil de càlcul= Nsd=
 

 

 

e = 0,25·t + 0,25·a

Gruix mur= t= 0,15

Ni= 3,21

Nj= 17,53

Moment= Md=  1,64

 

 

 
Rehabilitació de Cal Racó 

Laia Anna Feliu Piñol 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS: RESISTÈNCIA A COMPR ESSIÓ DEL PANY DE 
FÀBRICA 

0,55   
26,40 N/mm2 fk= 7,64 

7,50 N/mm2    

7,64 N/mm2 fd= 2,55 

3,00 

Axil de càlcul= Nsd= 43,83 KN/ml 

e = 0,25·t + 0,25·a e= 0,04 m 

a= 0,00 

0,15 m 

3,21 KN/ml 

17,53 KN/ml 

1,64 KNm/ml 
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CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS: RESISTÈNCIA A COMPR ESSIÓ DEL PANY DE 

  
N/mm2   

  

N/mm2 
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Valors màxims 

Moment màxim:  

 

Nsd= 43,83 

fd= 2547,12 

Gruix mur= t= 0,15 

Podem comprovar que: 

Md= 1,64 

Excentricitat màxima: 
 

 

Moment màxim Mmax= 

Axil de càlcul Nsd= 

Podem comprovar que: 

e= 0,04 

Capacitat portant 

Capacitat portant d'un pany de paret de fàbrica:
 

 

Gruix mur=  t= 
Resistència de 
càlcul= fd= 
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 KN/ml 

 KN/m2 
Moment màxim= 

Mmàx= 

 m 

 KNm/ml < Mmàx= 2,91 KNm/ml       

2,91 KNm/ml Excentricitat 
màxima=  

emàx=
43,83 KN/ml 

 m < emàx= 0,07 m Ok!

Capacitat portant d'un pany de paret de fàbrica: 

0,15 m 

2,55 N/mm2 
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2,91 KNm/ml  

KNm/ml       Ok! 

emàx= 0,07 m 

Ok! 
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Cap del mur: 
 
 

 

Factor de reducció= 

Excentricitat total=

Msd= 

Nsd= 

e a= 

e= 

 
 

 

Capacitat portant del mur en el Cap:

Podem comprovar que: 

Nrd= 159,34

Base del mur: 
 

 

Factor de reducció= 

e= 

a= 
 

 

Capacitat portant del mur en la Base.

Podem comprovar que: 

Nrd= 159,34
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Excentricitat total= 

 1,64 KNm/ml 

 43,83 KN/ml 

6,22 mm categoria d'execució B 

0,04 > 0,0075 Ok! 

= 0,42 

Capacitat portant del mur en el Cap: Nrd= 159,34 KN/ml  

159,34 KN/ml > Nsd= 43,83 KN/ml 

0,04 m 

0,00 m 

= 0,42 

Capacitat portant del mur en la Base. Nrd= 159,34 KN/ml  

159,34 KN/ml > Nsd= 43,83 KN/ml 
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 Ok! 

 

 Ok! 
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Mitg del Mur: 
 
 

 

Factor de reducció= 

 em=e+ep 

e= 
 

 

em= 
 

 

Capacitat portant del mur en la Base.

Podem comprovar que: 

Nrd= 66,15 
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 0,04 m 

= 0,02 m 

 0,06 m 

= 0,17 

Capacitat portant del mur en la Base. Nrd= 66,15 KN/ml  

 KN/ml > Nsd= 43,83 KN/ml Ok!
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Ok! 
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II.5 SUBSTITUCIÓ DE PARET

En la planta primera, s’amplia el menjador C eliminant la paret de tova. Ja que aquesta és una 

paret de càrrega, s’haurà de substituir per una biga metàl·lica.

Segons la baixada de càrregues, tenint en compte el pes propi dels mateials un cop feta la 

reforma, s’optenen les següents cèrregues a sobre de la biga:

Càrregues permanents: 9,24 KN/m

Càrregues variables: 11,30 KN/m

Càrregues de neu: 2,61 KN/m

Segons els calculs que es poden veure a continuació el mur es substituirà per una bigua HEB

En un dels seus extrems recolzarà sobre la paret de càrrega mitgera i en l’altre en un pilar de 

pedra.  

Comprovació de la Biga  

Situació:  

Coeficients de seguretat (g) 

Coeficient de Simultaneïtat 
(y0) 

Total Càrregues Permanents 

Total Càrregues Variables 

Total Càrregues Neu 

Característiques de la Biga
Tensió de límit elàstic S275JR 
Alçada de l'ànima 
Base 
Gruix de l'ànima 
Gruix de les ales 
Area de la secció 
Mòdul resistent 
Moment d'inèrcia 
Moment estàtic de la mitja 
secció 
Longitud 
Àrea tributaria 
Mòdul d'elasticitat 
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SUBSTITUCIÓ DE PARET DE TOVA PER BIGA METÀL·LICA  

En la planta primera, s’amplia el menjador C eliminant la paret de tova. Ja que aquesta és una 

càrrega, s’haurà de substituir per una biga metàl·lica. 

Segons la baixada de càrregues, tenint en compte el pes propi dels mateials un cop feta la 

reforma, s’optenen les següents cèrregues a sobre de la biga: 

Càrregues permanents: 9,24 KN/m2 

variables: 11,30 KN/m2 

Càrregues de neu: 2,61 KN/m2 

Segons els calculs que es poden veure a continuació el mur es substituirà per una bigua HEB

En un dels seus extrems recolzarà sobre la paret de càrrega mitgera i en l’altre en un pilar de 

Sostre Sala d’estar 

Permanents 1,35 

  

Variables 1,50 
Ús 0,70 
Neu 
h<1000m 0,50 

9,24 kN/m2 

11,30 kN/m2 

2,61 kN/m2 

CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS ÚLTIMS 

Característiques de la Biga TIPUS:
fy= 275 N/mm2 
h= 220 mm 
b= 220 mm 
e= 9,5 mm 

e1= 16 mm 
A= 91 cm2 

Wx= 736 cm3 
Ix= 8091 cm4 

Sx= 414 cm3 
L= 4,8 m 

At= 1,3 m 
E= 210000 N/mm2 
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En la planta primera, s’amplia el menjador C eliminant la paret de tova. Ja que aquesta és una 

Segons la baixada de càrregues, tenint en compte el pes propi dels mateials un cop feta la 

Segons els calculs que es poden veure a continuació el mur es substituirà per una bigua HEB-220. 

En un dels seus extrems recolzarà sobre la paret de càrrega mitgera i en l’altre en un pilar de 

  

TIPUS: HEB- 220 
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Combinació d'accions: 

 

 

Sense variables:
Ús dominant:

Neu dominant:

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de

Resistència de càlcul: 

fyd= fy / gM = 

FLEXIÓ 
Moment màxim produït per les accions:

Mmax= (q·L2)/8 = 

Resistència de la secció a flexió: 

MC,Rd= Wpl · fyd = 192,761905

Comparació 

Per a que la biga compleixi la resistència a la flexió de la biga ha de ser major que el moment flector màxim 
produït per les accions. 

Moment màxim= Mmax=
Resistència de la secció a flexió= Mc,Rd=

  
TALLANT 
Tallant màxim produït per les accions:

  
Vmax=(P·L)/2= 

  
Resistència de la secció a tallant: 
 

  
 

 
316030,54

 
Av=h·tw= 

 
Comparació 

Per a que la biga compleixi la resistència de la secció a tallant ha de ser major que el tallant màxim produït 
per les accions. 

Tallant màxim= Vmax=
Resistència de la secció a tallant= Vpl,Rd=

  

  

  

G jk,jG,
1j

γγ∑ +
≥
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Sense variables: 12,47 kN/m2 
Ús dominant: 31,38 kN/m2 

Neu dominant: 28,25 kN/m2 

S'agafa la combinació més desfavorable, per tant, la càrrega majorada és de 9,24 

261,90 N/mm2 

Moment màxim produït per les accions: 

34,59 KNm 

192,761905 KNm 

Per a que la biga compleixi la resistència a la flexió de la biga ha de ser major que el moment flector màxim 

Moment màxim= Mmax= 34,59 KNm 
Compleix!

flexió= Mc,Rd= 192,76 N/mm2 

    

Tallant màxim produït per les accions: 

    
28,83 KN 

  
  

316030,54 N = 316 KN 

2090 mm2 

Per a que la biga compleixi la resistència de la secció a tallant ha de ser major que el tallant màxim produït 

Tallant màxim= Vmax= 28,83 KN 
Compleix!

Resistència de la secció a tallant= Vpl,Rd= 316,03 KN 

    
 
    

    

Q+Q+P ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1kP ψγγγ ∑
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kN/m2   

Per a que la biga compleixi la resistència a la flexió de la biga ha de ser major que el moment flector màxim 

Compleix!  

    

    
    
    

    

    
    
    
    

Per a que la biga compleixi la resistència de la secció a tallant ha de ser major que el tallant màxim produït 

Compleix!  
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INTERACCIÓ FLEXIÓ I TALLANT

 Si el tallant de càlcul és major que la meitat de la resistència de la secció a tallant es comprovarà el moment 
flector de càlcul enfront a la resistència obtinguda

 
Vsd= 

0,5 · Vpl, Rd= 

 

Coeficients de seguretat (g) 

Coeficient de Simultaneïtat (y) 

Total Càrregues Permanents 

Total Càrregues Variables 

Total Càrregues Neu 

Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega

Dades: 

L= 
E= 
I= 

Càrregues permanents= 
Càrregues variables= 
Càrregues de neu= 

Fletxa admissible= L/400 =

 
Combinació característica 
 

Permanents: 
Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors:
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INTERACCIÓ FLEXIÓ I TALLANT  

     Si el tallant de càlcul és major que la meitat de la resistència de la secció a tallant es comprovarà el moment 
flector de càlcul enfront a la resistència obtinguda 

     
 28,83 KN   

No cal reduir el moment!
 158,02 KN   

     
CÀLCUL EN ESTATS LÍMITS DE SERVEI 

Permanents 1,35 
  Variables 1,50 

y0 y1 y2 

 
Ús 0,70 0,5 0,3 
Neu 
h<1000m 0,50 0,2 0 

9,24 kN/m2 12,01

11,30 kN/m2 14,69

2,61 kN/m2 3,39

Càlcul de les fletxes segons el tipus de càrrega 

 4,8 

 
m 
 

 2,1E+11 N/m2 
 0,00008091 m4 

12,01 kN/ml UG= 0,00489 m 
14,69 kN/ml Uq1= 0,00598 m 

3,39 kN/ml Uq2= 0,00138 m 

Integritat dels elements constructius 

Fletxa admissible= L/400 = 0,0120 m es a dir, 12,00

 4,89 mm 
 11,55 mm 
 10,45 mm 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 11,55 mm Compleix!
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    Si el tallant de càlcul és major que la meitat de la resistència de la secció a tallant es comprovarà el moment 

    
No cal reduir el moment!  

    

  

12,01 KN/ml 

14,69 KN/ml 

3,39 KN/ml 

4,89 mm 

  
5,98 mm 
1,38 mm 

12,00 mm   

Compleix!  
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Fletxa admissible= L/350 =

 
Combinació característica 
 

Permanents: 
Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors:

Fletxa admissible= L/300 =
 

 

Combinació casi permanent 

Permanents: 
Ús dominant: 

Neu dominant: 

S'agafa el màxim dels valors anteriors:
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Confort dels usuaris 

Fletxa admissible= L/350 = 0,0137 m es a dir, 13,71 

4,89 mm 
11,55 mm 
10,45 mm 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 11,55 mm Compleix!

Aparença en obra 

Fletxa admissible= L/300 = 0,0160 m es a dir, 16,00 

4,89 mm 
6,68 mm 
4,89 mm 

S'agafa el màxim dels valors anteriors: 6,68 mm Compleix!
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mm   

Compleix!  

mm   

Compleix!  
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II.5.1 CÀLCUL DE LES BIGUETES D’ES

A continuació es calcula la secció de les biguetes que serviran d’estintolament per a l’extracció de 

la paret de tova de la sala d’estar i la col·locació de les dues bigues HEB

col·locaran tocant al terra de la segona planta.

Imatge II.5.1. Càrergues sobre biga. 

El moment màxim d’una biga birecolzada amb una càrrega puntual és de 

El mòdul resistent s’expressa com: 

��à�
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DE LES BIGUETES D’ES TINTOLAMENT 

A continuació es calcula la secció de les biguetes que serviran d’estintolament per a l’extracció de 

la paret de tova de la sala d’estar i la col·locació de les dues bigues HEB

la segona planta. 

 
. Càrergues sobre biga.  

Baixada de càrregues 

1,20 kN/m2 x 3 m= 

1,59 kN/m2 x 1,35 m= 

0,85 kN/m2 x 1,30 m= 

 

 

 

La càrrega que gravita a sobre de les bigues 

HEB-220 és de 24,025 kN/m.

Per al càlcul de les biguetes d’estintolament el 

pes del sostre E no es té 

aquestes aniran per sobre. Per tant, la càrrega 

que hauràn de suportar les biguestes serà de 

22,92 kN/m.  

Aquestes tindran una longitud d’1 m i es 

separaran l’una de l’altra una distància de 0,5 

m, amb la qual cosa cada biga aguantarà:

22,92 kN/m x 0,5 m= 11,46 kN

 

El moment màxim d’una biga birecolzada amb una càrrega puntual és de �à��à� � 11,46 �  14 � 2,865 �j � C 

El mòdul resistent s’expressa com: ��à� � 
{à|}~�{ 

� 2,865 �j � C260000 �j/C� � 0,000011 C� � 11,02 �C� 
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A continuació es calcula la secció de les biguetes que serviran d’estintolament per a l’extracció de 

la paret de tova de la sala d’estar i la col·locació de les dues bigues HEB-220. Aquestes es 

3,60 kN/m 

2,14 kN/ m 

1,105 kN/m 

3,87 kN/m 

13,31 kN/m 

24,025 kN/m 

La càrrega que gravita a sobre de les bigues 

220 és de 24,025 kN/m. 

Per al càlcul de les biguetes d’estintolament el 

té en compte ja que 

aquestes aniran per sobre. Per tant, la càrrega 

que hauràn de suportar les biguestes serà de 

Aquestes tindran una longitud d’1 m i es 

separaran l’una de l’altra una distància de 0,5 

m, amb la qual cosa cada biga aguantarà: 

92 kN/m x 0,5 m= 11,46 kN 

� � ���+ , per tant: 
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Comparant el valor anterior amb el prontuari de Insidesa per a bigues sotmeses a flexió amb 

càrrega puntual al centre de la biga es veu que es podria agafat una IPN

una IPN-140 per seguretat, ja que aques

set comprovats.   

Taula II.5.1. Característiques de les bigues metàl·liques IPN sotmeses a flexió amb càrrega puntual al centre del bano. 

Es posaran puntals a banda i banda del mur a enderrocar separats 70 cm, recolzant les bigues del 

sostre. Tenint en compte l’espai de treball que necessiten els operaries, la separació entre els 

puntals i el mur en el Menjador C serà de 0,70 m, mentre que e

biga mes pròxima al mur a enderrocar. 

La càrrega que suporten les HEB

suportar el puntals. Per tant, cada un d’ells haurà d’aguantar com a mínima una càrrega de 840 

als 3 m d’alçada.  

24,025 kN/m x 0,70 m= 16,81 kN

16,81 kN/ 2= 8,41 kN = 840 Kg

Es faran servir puntals telescòpics metàl·lics de la casa ENCOFRA, de 2,20 a 4,00 metres que 

tenen una càrrega de ruptura de 3300 kg als 3,15 metres.  
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Comparant el valor anterior amb el prontuari de Insidesa per a bigues sotmeses a flexió amb 

càrrega puntual al centre de la biga es veu que es podria agafat una IPN-80, no obstant, s’agafarà 

140 per seguretat, ja que aquestes bigues tenen esftorços tallants mol grans que no han 

. Característiques de les bigues metàl·liques IPN sotmeses a flexió amb càrrega puntual al centre del bano. 

Es posaran puntals a banda i banda del mur a enderrocar separats 70 cm, recolzant les bigues del 

sostre. Tenint en compte l’espai de treball que necessiten els operaries, la separació entre els 

puntals i el mur en el Menjador C serà de 0,70 m, mentre que en el rebost B es col·locaran en la 

biga mes pròxima al mur a enderrocar.  

La càrrega que suporten les HEB-220 és de 24,025 kN/m. Aquests és el pes que hauràn de 

suportar el puntals. Per tant, cada un d’ells haurà d’aguantar com a mínima una càrrega de 840 

24,025 kN/m x 0,70 m= 16,81 kN  

16,81 kN/ 2= 8,41 kN = 840 Kg 

Es faran servir puntals telescòpics metàl·lics de la casa ENCOFRA, de 2,20 a 4,00 metres que 

tenen una càrrega de ruptura de 3300 kg als 3,15 metres.   
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Comparant el valor anterior amb el prontuari de Insidesa per a bigues sotmeses a flexió amb 

80, no obstant, s’agafarà 

tes bigues tenen esftorços tallants mol grans que no han 

 
. Característiques de les bigues metàl·liques IPN sotmeses a flexió amb càrrega puntual al centre del bano.  

Es posaran puntals a banda i banda del mur a enderrocar separats 70 cm, recolzant les bigues del 

sostre. Tenint en compte l’espai de treball que necessiten els operaries, la separació entre els 

n el rebost B es col·locaran en la 

220 és de 24,025 kN/m. Aquests és el pes que hauràn de 

suportar el puntals. Per tant, cada un d’ells haurà d’aguantar com a mínima una càrrega de 840 Kg 

Es faran servir puntals telescòpics metàl·lics de la casa ENCOFRA, de 2,20 a 4,00 metres que 
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Taula I
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II.5.2. Característiques del puntals de la casa ENCOFRA.  
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III ANNEX 3 

Comprovació de les condensacion en paraments exteri ors
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III.1 CÀLCUL DE LES CONDENSACIONS SEGONS 

III.1.1 TANCAMENT E4 ................................

III.1.2 TANCAMENT E5 ................................

III.1.3 TANCAMENT E7 ................................

 

IMATGE III.1.1. TANCAMENT EXTERIOR 

IMATGE III.1.2. TANCAMENT EXTERIOR 

IMATGE III.1.3. TANCAMENT EXTERIOR 
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SACIONS SEGONS EL CTE................................................................
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................................................................................................
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ANCAMENT EXTERIOR E-7 ................................................................................................
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III.1 CÀLCUL DE LES CONDEN

En aquest apartat es comprova que els tancaments nous compleixin les exigències del DB

CTE pel que fa a les condensacions. Per fer

Condicions:  

Capital de província: Lleida 

Condicions exteriors per al mes de gener

Condicions interiors: T = 20 ºC, HR = 55 %

 

Dades: 

e  gruix (cm)

ro  Conductivitat (W/mk)

mu  Resistència a la difusivitat del vapor (adimensional)

R  Resistència tèrmica de la capa (m2k/W)

U  Transmitància de la capa 

Pvap  Pressió de vapor (Pa)

Psat  (Pressió de saturació (Pa)

Cond. Acum Condensació acumulada (kg/m2)
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CÀLCUL DE LES CONDEN SACIONS SEGONS EL CTE 

En aquest apartat es comprova que els tancaments nous compleixin les exigències del DB

CTE pel que fa a les condensacions. Per fer-ho s’utilitza el programa informàtic eCondensa2. 

l mes de gener: T = 5,5 ºC, HR = 81 % 

s: T = 20 ºC, HR = 55 % 

gruix (cm) 

Conductivitat (W/mk) 

Resistència a la difusivitat del vapor (adimensional) 

Resistència tèrmica de la capa (m2k/W) 

Transmitància de la capa (W/m2k) 

Pressió de vapor (Pa) 

(Pressió de saturació (Pa) 

Condensació acumulada (kg/m2) 
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En aquest apartat es comprova que els tancaments nous compleixin les exigències del DB-HE del 

ho s’utilitza el programa informàtic eCondensa2.  



Escola Politècnica Superior 
 

                                 

210 

 

III.1.1 TANCAMENT E4 

Tancament

EX

CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS

Tipos 
C. superficiales 
fRsi>=fRsmin 

 
fRsi 0,787 
fRsimin 0,655 

 

Nombre 

Mortero de cemento o cal para 
albañilería y para 
revoco/enlucido d >2000 
1 pie LP métrico o catalán 80 
mm< G < 100 mm 
MW Lana mineral [0.04 
W/[mK]] 
Mortero de cemento o cal para 
albañilería y para 
revoco/enlucido d >2000 
Plaqueta o baldosa cerámica 
TOTALES 
 

La quantitat evaporada es superior a la condensada.

COMPLEIX 
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Fàbrica de Gero 10R (27,5x12,8x9 cm)

Enrajola amb rajola ceràmica

Revestiment exterior amb morter de ciment (2 cm)

Tancament E-4

IN

Panell aïllant compacte de llana de vidre
hidrofugat (4 cm)

 
Imatge III.1.1. Tancament exterior E-4 

PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS 
     
Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4
Psat,n 789,583 1003,242 2045,974 2056,468
Pn 769,77 1003,242 1022,922 1088,523

e ro mu R U Pvap 

2 1,8 10 0,0111 90 769,77

13 0,5532 10 0,235 4,2553 1003,24

3 0,0405 1 0,7407 1,35 1022,92

1 1,8 10 0,0056 180 1088,52

1 1 30 0,01 100 1285,32
20   1,172 0,853  

La quantitat evaporada es superior a la condensada.  
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Capa 4 Capa 5 
2056,468 2075,477 
1088,523 1285,323 

 Psat Cond. 
Acum. 

769,77 789,583 0 

1003,24 1003,24 0,4936 

1022,92 2045,97 0 

1088,52 2056,46 0 

1285,32 2075,47 0 
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III.1.2 TANCAMENT E5 

Tancament
EX

CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, 

Tipos 
C. superficiales  
fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n

 
fRsi 0,827 Psat,n
fRsimin 0,655 Pn

 

Nombre 

Mortero de cemento o cal para 
albañilería y para 
revoco/enlucido d >2000 
Tierra apisonada, adobe, 
bloques de tierra comprimida 
[1770 < d < 2000] 
Mortero de cemento o cal para 
albañilería y para 
revoco/enlucido d >2000 
MW Lana mineral [0.04 
W/[mK]] 
Placa de yeso laminado [PYL] 
750 < d < 900 
TOTALES 
 

La quantitat evaporada es superior a la condensada.

COMPLEIX 
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Placa de guix laminat (1,5 cm)

Revestiment intermedi de morter amb additius
hidrofugants (1,5 cm)
Paret de tova (20 cm)
Capa rugosa de calç hidratada (5 mm)
Arrebossat amb morter de ciment i calç viva (2 cm)

Panell aïllant compacte de llana de vidre hidrofugat
(5 cm)

Tancament E-5
IN

Imatge III.1.2. Tancament exterior E-5 

CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS 
    

Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4
Psat,n 781,825 909,848 918,239 1998,923
Pn 781,825 850,032 918,239 1040,6

e ro mu R U Pvap

Mortero de cemento o cal para 
albañilería y para 2 1,8 10 0,0111 90 781,825

Tierra apisonada, adobe, 
bloques de tierra comprimida 20 1,1 1 0,1818 5,5 850,032

cemento o cal para 
albañilería y para 2 1,8 10 0,0111 90 918,239

MW Lana mineral [0.04 
4 0,0405 1 0,9877 1,0125 1040,6

Placa de yeso laminado [PYL] 
2 0,25 4 0,08 12,5 1285,32

30   1,442 0,694 

La quantitat evaporada es superior a la condensada.  
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Capa 4 Capa 5 
1998,923 2122,274 
1040,6 1285,323 

Pvap Psat Cond. 
Acum. 

781,825 781,825 0,5757 

850,032 909,848 0 

918,239 918,239 2,8407 

1040,6 1998,92 0 

1285,32 2122,27 0 
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III.1.3 TANCAMENT E7 

Tancament

EX

CERRAMIENTOS, PARTICIONES 

Tipos 
C. superficiales  
fRsi>=fRsmin Pn<=Psat,n

 
fRsi 0,867 Psat,n
fRsimin 0,655 Pn 

 

Nombre 

Mortero de cemento o cal para 
albañilería y para 
revoco/enlucido d >2000 
1/2 pie LP métrico o catalán 80 
mm< G < 100 mm 
Cámara de aire sin ventilar 
horizontal 2 cm 
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 
Tabicón de LH doble  [60 mm < 
E < 90 mm] 
Enlucido de yeso d < 1000 
TOTALES 
 

La quantitat evaporada es superior a la condensada.

COMPLEIX 
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Capa de guix (1,5 cm)
Fàbrica de maó buit (28x13x7,5 cm)
Plafons semirígids de llana de roca volcànica (4 cm)
Càmera d'aire no ventilada (3 cm)
Fàbrica de maó perforat (27,5x12,8x9 cm)
Arrebossat amb morter de ciment (2 cm)

Tancament E-7

IN

Imatge III.1.3. Tancament exterior E-7 

CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS 
     

Pn<=Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5
Psat,n 773,995 899,869 1046,369 1893,962 2124,923

756,286 899,869 904,2 921,524 1246,345

e ro mu R U Pvap

Mortero de cemento o cal para 
albañilería y para 2 1,8 10 0,0111 90 

756,28
6 

1/2 pie LP métrico o catalán 80 12,8 0,5435 10 0,2355 4,2459 899,86

Cámara de aire sin ventilar 
3 0,125 1 0,24 4,1667 904,2

 4 0,0405 1 0,9877 1,0125 921,52
Tabicón de LH doble  [60 mm < 

7,5 0,375 10 0,2 5 1246,3

1,5 0,4 6 0,0375 26,666 1285,3
30,8   1,882 0,531  

La quantitat evaporada es superior a la condensada.  
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Capa 5 Capa 6 
2124,923 2170,87 
1246,345 1285,323 

Pvap Psat 
Cond. 
Acum. 

756,28
773,99 0 

899,86 899,86 0,3571 

904,2 1046,3 0 

921,52 1893,9 0 

1246,3 2124,9 0 

1285,3 2170,8 0 
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Justificació del compliment del Decret 201/1994 i D ecret 161/2001, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la con strucció
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FITXA PEL COMPLIMENT DE:  DECRET 201/1994  i   DECR ET161/2001,                       
Reguladors dels enderrocs i altres residus de la co nstrucció

 

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

Obra: 

Situació: 

Municipi : 
  
AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
  

  

residu d'excavació 
  

  residu d'enderroc  

  

obra de fàbrica 

formigó 

petris 

metalls 

fustes 

vidre 

plàstics 

betums 

altres 

  

residu d'enderroc  
  

residu de construcció 

  

   sobrants d'execució 

obra de fàbrica 

formigó 

petris 

altres 
  

   embalatges 

fustes 

plàstics 

paper i cartró 

metalls 

  

residu de construcció 

 ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
  

                    fusta en bigues reutilitzables
                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o 
reciclables 

                    acer en perfils reutilitzables

                    altres : 

Total d'elements reutilitzables 
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FITXA PEL COMPLIMENT DE:  DECRET 201/1994  i   DECR ET161/2001,                       
Reguladors dels enderrocs i altres residus de la co nstrucció  

       

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Rehabilitació i reforma de Cal Racó 

C/ Major, 10 

Llardecans Comarca : Segrià 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS  
              

    (tones)       

      21,06 t     
              

Pes   Pes residus   
Volum 
aparent    

(tones/m2) (tones) (m3/m2) 

 0,542 19,12 0,512 

 0,084 0,00 0,062 

 0,052 90,01 0,082 

 0,004 0,00 0,0009 

 0,023 45,80 0,0663 

 0,0006 0,00 0,004 

 0,004 0,00 0,004 

 0,009 0,00 0,0012 

 0,004 0,72 0,008 

0,7226   155,649 t 0,7404   

              

  Pes   Pes residus   
Volum 
aparent    

(tones/m2) (tones) (m3/m2) 

  0,05   19,300   0,045   

 0,015 5,790 0,018 

 0,032 12,352 0,0244 

 0,002 0,772 0,0018 

 0,001 0,386 0,0013 

  0,038   14,668   0,08   

 0,0285 11,001 0,067 

 0,00608 2,347 0,008 

 0,00304 1,173 0,004 

 0,00038 0,147 0,001 

 

      33,968 t     

 ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES    

fusta en bigues reutilitzables 6,37 t 
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o 

39,43 t 

acer en perfils reutilitzables 0,00 t 

  0,00 t 

         45,80 t 
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RESIDUS                             
Rehabilitació i 

ampliació 
   

      

  (m3)   

  10,53 m3 
      

  
Volum 
aparent   

(m3)   

14,30   

0,00   

23,93   

0,00   

56,93   

0,00   

0,00   

0,00   

0,58   

  
  95,73 m3 
      

  
Volum 
aparent   

(m3)   

  17,56   

6,95   

9,42   

0,69   

0,50   
  

  30,88   

25,86   

3,09   

1,54   

0,39   

  

  48,44 m3 

  7,64 m3 

  49,29 m3 

  0,00 m3 

  0,00 m3 

  56,93 m3 
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FITXA PEL COMPLIMENT DE:  DECRET 201/1994  i   DECR ET161/2001,                       
Reguladors dels enderrocs i altres residus de la co nstrucció

GESTIÓ DE RESIDUS 
    
       Els materials d'excavació que es reutilitzin a la m ateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la  
consideració de residu 

      S'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus de l'enderroc en contenidors o espais 
reservats pels                                                                          
      seguents residus 

                    Petris, obra de fàbrica 
i formigó 
  

                    Metalls 
  

                    Fustes 
  

                    Plàstics 
  

                    Vidre 
  
                    Potencialment 
perillosos 
  

                    Altres no perillosos 
    

      Els residus es gestionaran fora de l'obra en:
  
                    Instal·lacions de 
reciclatge 
  
                    Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la 
construcció 
    
    Nom ,adreça i codi de gestor dels residus  ( decret  161/2001)

    

Nom 

Adreça   

Codi 
  

Total de residus d'excavació 
Total de residus de construcció i 
enderroc 
  

   Càlcul de la fiança Residus d'excavació (1)

  
Residus d'enderroc, 
construcció i vials (2)  

  

  

  

  

Notes:  
(1)  Quantitat total de residu si no es reutilitza a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada

(2)  Quantitat total de residu  
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FITXA PEL COMPLIMENT DE:  DECRET 201/1994  i   DECR ET161/2001,                       
Reguladors dels enderrocs i altres residus de la co nstrucció  Rehabilitació i ampliació

 

             
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la m ateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la  

S'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus de l'enderroc en contenidors o espais 
reservats pels                                                                           

Petris, obra de fàbrica 
si x no   

  si   no x 

  si x no   

  si   no x 

  si x no   

  
si X 

 
  si   no   

        

Els residus es gestionaran fora de l'obra en:  

  

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la 
x 

             
Nom ,adreça i codi de gestor dels residus  ( decret  161/2001) 

             

GRIÑO TRANS, S.A.U. 

C/ Histotiador Josep Lladonosa, 2   25002   Lleida 

T-106 
    

21,06 t 10,53 m3 

189,62 t 144,18 m3 
    

Residus d'excavació (1) 2,11 m3 6,01 eu/m
Residus d'enderroc, 
construcció i vials (2)   122,55 m3 12,02 eu/m

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS  

Total fiança  

(1)  Quantitat total de residu si no es reutilitza a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada 
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RESIDUS                             
Rehabilitació i ampliació  

   

      
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la m ateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la  

S'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus de l'enderroc en contenidors o espais 

  

      

      

  

  

  
  

eu/m3 12,66 euros 

eu/m3 1473,06 euros 

  

124,66 m3 

 
  

 1485,72 euros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ANNEX 51 

Fotografies de l’estat actual de la casa 
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VI ANNEX 62 

Croquis de mesures

                                                      
2 Veure Annex 6 del CD. 



  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VII ANNEX 73 

Catàlegs 
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