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ANNEX 5. Càlcul i comprovacions estructurals 
 
 
 
Introducció    

 

En el present Annex 5, s'hi recullen les comprovacions estructurals realitzades en 
els sistemes de l'edifici. 

S'ha realitzat una comprovació de les tensions en la paret d'obra de fàbrica més 
sol·licitada, així com la comprovació de les càrregues que es transmeten al terreny i 
la capacitat del mur i els fonaments per assumir-les, i la comprovació de la 
capacitat resistent de les bigues de fusta. 

Aquests anàlisis i els seus resultats, no deslliuren de realitzar comprovacions per 
altres factors o problemàtiques. En cada cas, s'ha d'estudiar les afectacions a que 
poden estar exposats els diferents elements i definir la idoneïtat o no d'una 
intervenció. 

La raó del present annex, és complementar la informació recollida en les 
inspeccions in situ i en l'estudi de patologies, a fi d'ajustar les intervencions que es 
duran a terme. 
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1. CÀLCUL DE LA TENSIÓ DE LA FÀBRICA DE MAÓ 

Introducció 

Sota aquest apartat, es pretén valorar la necessitat o no de realitzar una diagnosi 

sobre la paret d'obra de fàbrica de l'edifici. Per mitjà d'uns càlculs predeterminats i 

constituïts per ser aplicats de forma genèrica en la pre-diagnosi dels edificis, es 

determina el grau de tensions de la fàbrica i es plantegen les actuacions o 

recomanacions a seguir en funció dels resultats obtinguts. 

Primerament, s'ha realitzat una inspecció visual de la totalitat de l'edifici, on s'han 

determinat aquells elements de l'estructura vertical que puguin estar més 

sobretensionats, a partir dels paràmetres: 

• Gruix de la paret 

• Llum dels sostres que hi carreguen 

• Nombre de plantes que hi carreguen 

• Zones properes a obertures 

En el cas de l'edifici en estudi, existeixen tres parets d'obra de fàbrica amb funció 

portant, dos de les quals corresponen a les parets de tancament de la caixa 

d'escala. Ambdues, tenen la funció d'exercir de travada de l'estructura i sustentar el 

conjunt de replans i esglaons que formen l'escala. Per tant, no sustenten cap 

ventall de bigues ni es veuen afectades per la situació d'obertures. La única paret 

indicada per a realitzar-n'hi l'estudi i que presenta possibilitats de patir tensions 

massa elevades, correspon a la paret de càrrega longitudinal. Aquesta, serveix de 

recolzament de dos ventalls de bigues i es prolonga des de la planta soterrani fins a 

la cota de recolzament de les bigues de coberta. En la seva altura, conté un cert 

nombre d'obertures en ubicacions destacables que han pogut minvar la seva 

capacitat portant. 

El l'esquema gràfic del parament, es mostra la superfície de la paret de càrrega en 

estudi i la disposició de les obertures.  

Les altures netes entre forjats són de 

2.83m i les llums dels forjats a banda i 

banda de la paret de fàbrica són de 3.85m 

en la cara oest i 2.85m en la cara est. 

El gruix del parament és de 15cm i està 

format per totxo massís. En arribar a la 

planta soterrani, passa a tenir 50cm de 

gruix i està format per mamposteria de 

pedra arenísca. 

Les obertures marcades amb una creu, es 

troben tapiades. En l'estudi es considerarà 

que estan obertes donat que el tapiat és 

aparentment insuficient i no exerceix una funció portant. 

P. Soterrani 

P. Primera 

P. Segona 

P. Baixa 
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Un cop definits els paràmetres necessaris per l'anàlisi, procedim al càlcul de la 

tensió. 

 

Mètode numèric 

a. Determinació del valor de G segons la Taula 1 (valor de tensió 
gravitatòria) 

Dins de la Taula 1, cal buscar el model que més s'ajusta a la paret a estudiar. 

Segons l'esquema estructural, es correspon amb la Taula 16. 

 

 

Els valors obtinguts per una llum de 7m són:  

 G PSOT = 5.39 Kp/cm2 

 G PB = 7.92 Kp/cm2 

 G P1 = 5.37 Kp/cm2 

 G P2 = 2.76 Kp/cm2 
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b. Determinació del valor K de la Taula 2 (coeficient de tensió gravitatòria) 

Aquest coeficient, aplica una minoració en el valor del la tensió gravitatòria anterior 

en funció del tipus de maó estudiat. 

En la taula corresponent a paret amb morter bo, es defineix el coeficient per a maó 

massís en estructura sense cèrcol. 

Els valors de K són:   

 K15 = 0.8h  i   K30 = 0.4h   ;   on h és l'alçada lliure entre dos pisos. 

 

 

Els valors obtinguts per una alçada lliure de 2.83m, són: 

 K15 = 0.8 · 2.83   K15 = 2.264 

 K30 = 0.4 · 2.83   K30 = 1.132 

 

c. Determinació dels valors %F (percentatge de forats) 

Cal considerar el percentatge de forats que presenten les parets en les seccions 

estudiades. El valor, representa la relació entre la superfície seccionada de les 

obertures i la secció total de la paret. 

Les dades de l'edifici són: 

 LP15 = 13.73m  ;  gP = 0.15m   STOTAL = 2.06m2 

 LP30 = 13.73m  ;  gP = 0.30m   STOTAL = 4.13m2 

 

 LO-s    = 2.00m  ;  gP = 0.30m   SBUIT,B    = 0.600m2 

 LO-B    = 2.00m  ;  gP = 0.15m   SBUIT,B    = 0.300m2 

 LO-1,2 = 3.18m  ;  gP = 0.15m   SBUIT,1,2 = 0.477m2 

 

 %Fs = 14.52%  %FB = 14.56%  %F1,2 = 23.16% 

  

 

Taula 2. Morter bo. 
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d. Determinació del valor Gc (tensió gravitatòria corregida) 

Aquest valor es determina amb l'expressió: 

 

GCS = 7.12Kp/cm2 ; GCB = 20.93Kp/cm2 ; GC1 = 15.79Kp/cm2 ; GC2 = 8.11Kp/cm2 

Es determina que la zona on la fàbrica es troba més tensionada, correspon a la 

planta baixa de l'edifici amb un valor de GCB = 20.93Kp/cm2. Per a l'anàlisi final 

dels resultats, es prendrà aquest valor de referència al tractar-se del més 

desfavorable. 

 

e. Determinació del valor Vr (tensió de càlcul de la fàbrica) 

Segons les taules consultades, el valor de referència per a un maó massís és: 

   Vr = 22 Kp/cm2 

 

f. Anàlisis dels resultats del mètode numèric 

Segons la metodologia utilitzada, serà necessari passar a diagnosi de la fàbrica de 

maó quan es compleixi la relació: 

   Gc > 2 · Vr 

En el cas en estudi, els valors són:  GCB = 20.93 Kp/cm2 i Vr = 22 Kp/cm2, per tant 

es confirma que no és necessari passar a la diagnosi de la fàbrica. 

 

Mètode simplificat 

En la taula 3, es presenta un mètode simplificat que aproxima el resultat introduint 

els valors del gruix de la paret i el percentatge aproximat de forats. 

Aplicant aquest mètode, el valor obtingut és GC = 23.50 Kp/cm2; determinant que 

tampoc cal passar a diagnosticar la fàbrica. 

7 

Taula 3. Determinació 

de les tensions de 

forma simplificada 

S'han introduït els 

valors corresponents 

a la suma de les 

llums de les bigues 

que hi carreguen  

(7m) i el número de 

plantes (3). 
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Conclusió 

Els resultats obtinguts indiquen que la fàbrica està subjecta a unes tensions 

admeses dins els paràmetres i que, per tant, pot seguir treballant sense perillar-n'hi 

la integritat. No obstant, aquest resultat no lliura d'analitzar la fàbrica per altres 

factors, com podrien ser lesions mecàniques, físiques o químiques, sinó que indica 

que en cas de no veure's afectada per cap patologia, l'element pot suportar els 

esforços que se li requereixen. 

Per finalitzar l'anàlisi, es determina si són necessàries unes recomanacions 

especials per garantir el bon treball de l'element. 

 

Recomanacions especials 

Per altra banda, determinarem si són necessàries unes recomanacions especials o 

no per mitjà de les següents expressions: 

 2·Vr ≥ Gc ≥ Vr   Calen recomanacions especials 

 Gc ≤ Vr    No calen recomanacions 

 

Per al mètode simplificat es determina que són necessàries recomanacions 

especials, mentre que pel mètode numèric anterior no en són necessàries. Al tenir 

dos resultats diferents, considerarem el més desfavorable, per tant, es defineixen 

les següents recomanacions especials: 

1. No augmentar les càrregues sense la intervenció d'un tècnic. Pot ser tant per 

remuntades, canvis d'ús, canvis de paviment sense retirar l'existent, etc. 

2. No debilitar l'estructura vertical existent. La paret es debilita quan fem noves 

estructures, ni que en obrir-les en tanquem d'altres. Si és necessari, s'han de 

realitzar previ estudi de les càrregues i executar-les amb llindes de reforç en la part 

superior. 

3. Requerir urgentment l'opinió d'un tècnic en cas d'aparèixer noves lesions. 
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2. CÀLCUL DEL GRUIX ÒPTIM DEL MUR DE MAMPOSTERIA 

Introducció 

Sota aquest apartat, es pretén valorar la idoneïtat de les parets de mitgera de 

l'edifici, formades per mamposteria de pedra arenísca. Per mitjà d'uns càlculs 

predeterminats i constituïts per ser aplicats de forma genèrica , es definirà el gruix 

necessari de mur per a complir amb els requisits estructurals. 

 

a. Normativa de càlcul 

La normativa que s’ha utilitzat per al càlcul de la resistència del mur de pedra és la 

NTE-EFP-79 (Estructuras de fábrica de piedra). 

En aquesta norma es calcula el gruix de mur de fàbrica de pedra, en cm, en funció 

dels següents paràmetres: 

• El tipus de pedra emprada. 

• El coeficient de massís. 

• El número de sostres 

• La longitud del sostre. 

 

b. Aplicació de la NTE-EFP-79 

La pedra de formació dels murs s'ha identificat a partir del seu aspecte superficial i 

color, i per la zona geogràfica, com a pedra arenísca. Les parets estan constituïdes 

amb mamposteria ordinària de dues fulles lligades amb punts de trava transversals, 

i, a jutjar pel seu estat, es diria que de manera efectiva. L'element no presenta 

danys destacables ni evidencia senyals de trencament o vinclament. 

El mur que s'analitza, correspon un mur lateral on s'hi carrega a una cara, 

concretament, la mitgera oest. En ell s'hi recolza la volta ceràmica i dos sostres de 

biguetes de fusta a més de la coberta. Val a dir que l'últim tram de paret de 

mitgera, des del sostre de la planta segona fins a la cota de recolzament de la 

coberta, aquest passa a estar format d'obra de fàbrica de 15cm de gruix. 

Segons la taula consultada, les característiques de la paret en estudi són: 

• Tipus de pedra: Arenísca 

• Coeficient de massís C: 1.00 

• Número de sostres N: 2 

• Longitud del sostre L: 4.00 



 

 

El coeficient de massís correspon al número d'obertures existents en el mur en 

relació a la superfície total del mur. En el cas de la mitgera oest, no s'hi situa cap 

obertura, per tant, el coeficient de massís es correspon amb la unitat.

La longitud del tram de bigues que s'hi recolzen és de 3.85m. Per tal de poder 

consultar la taula, s'ha arrodonit a l'alça a 4.00m.

La Norma consultada és aplicable en edificis de una o dues plantes per sobre el 

nivell del terreny. L'edifici en estudi consta de du

d'una planta soterrada. El mur per sota del nivell del carrer, augmenta de gruix 

considerablement i, a més, es troba encastat sobre la roca aflorant del sol. Es 

considera que la Norma és igualment aplicable per tenir una i

mínim que hauria de tenir el mur, i valorar si és acceptable o, si pel contrari és 

troba subjecte a algun tipus d'intervenció.

Entrant les dades de l'edifici en

 

Queda definit que el gruix necessari

especificades és: 

• Mur en planta primera

• Mur en planta segona

 

c. Conclusió 

El gruix real del mur en les citades plantes és de 50cm, per ta

resultat és positiu i que no

augmentar-n'hi la secció. 

No obstant, aquest resultat no lliura d'analitzar l'element per altres factors, com 

podrien ser lesions mecàniques, físiques o químiques, produïdes

externs a la composició del mur.
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El coeficient de massís correspon al número d'obertures existents en el mur en 

relació a la superfície total del mur. En el cas de la mitgera oest, no s'hi situa cap 

obertura, per tant, el coeficient de massís es correspon amb la unitat.

tud del tram de bigues que s'hi recolzen és de 3.85m. Per tal de poder 

consultar la taula, s'ha arrodonit a l'alça a 4.00m. 

La Norma consultada és aplicable en edificis de una o dues plantes per sobre el 

nivell del terreny. L'edifici en estudi consta de dues plantes pis però disposa també 

d'una planta soterrada. El mur per sota del nivell del carrer, augmenta de gruix 

considerablement i, a més, es troba encastat sobre la roca aflorant del sol. Es 

considera que la Norma és igualment aplicable per tenir una idea genèrica del gruix 

mínim que hauria de tenir el mur, i valorar si és acceptable o, si pel contrari és 

troba subjecte a algun tipus d'intervenció. 

Entrant les dades de l'edifici en la Taula 3, s'obté el resultat: 

Queda definit que el gruix necessari de mur en funció de les característiques 

Mur en planta primera  Gmin = 36cm 

Mur en planta segona  Gmin = 36cm 

El gruix real del mur en les citades plantes és de 50cm, per tant, es conclou que el 

resultat és positiu i que no és necessari realitzar cap reforç estructural per 

 

No obstant, aquest resultat no lliura d'analitzar l'element per altres factors, com 

podrien ser lesions mecàniques, físiques o químiques, produïdes per altres agents 

composició del mur. 
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El coeficient de massís correspon al número d'obertures existents en el mur en 

relació a la superfície total del mur. En el cas de la mitgera oest, no s'hi situa cap 

obertura, per tant, el coeficient de massís es correspon amb la unitat. 

tud del tram de bigues que s'hi recolzen és de 3.85m. Per tal de poder 

La Norma consultada és aplicable en edificis de una o dues plantes per sobre el 

es plantes pis però disposa també 

d'una planta soterrada. El mur per sota del nivell del carrer, augmenta de gruix 

considerablement i, a més, es troba encastat sobre la roca aflorant del sol. Es 

dea genèrica del gruix 

mínim que hauria de tenir el mur, i valorar si és acceptable o, si pel contrari és 

de mur en funció de les característiques 

nt, es conclou que el 

és necessari realitzar cap reforç estructural per 

No obstant, aquest resultat no lliura d'analitzar l'element per altres factors, com 

per altres agents 
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3. CÀLCUL DE LA CAPACITAT PORTANT DEL TERRENY 

Introducció 

Sota aquest apartat, es pretén fer una aproximació a les càrregues que es 

transmeten al terreny en el recolzament dels fonaments. Amb els mitjans de que es 

disposen, no es possible realitzar un estudi geotècnic per saber la tensió admissible 

màxima del sòl, però es prendran uns valors orientatius definits pels diferents tipus 

de terrenys.   

la roca de formació del subsòl és visible en algun punt de la planta soterrani i es pot 

definir de manera aproximada el tipus de material que la forma. Es tracta de roca 

calcària formada per calcarenita i arenísca sense diàclasis però amb certa 

meteorització en superfície. 

En la present edificació desconeixem la naturalesa dels fonaments. Per aquest 

motiu serà preferible realitzar una sèrie de cates en els punts més desfavorables de 

l’edifici.  

Per a realitzar els càlculs de comprovació agafarem l’ample del mur de la planta 

baixa com a referència d’ample dels fonaments, 50 cm, i li sumarem 15 cm per 

cada lateral obtenint un gruix de 80 cm. 

 

a. Càlcul de les accions. Descens de càrregues. 

 

Pesos propis del elements: 

• Teules corbes       50 Kg/m2 

• Forjat de fusta amb travessers de coberta   65 Kg/m2 

• Forjat de fusta amb revoltonada de guix   135 Kg/m
2
 

• Paviment ceràmic amb solera    60 Kg/m2 

• Maó ceràmic massís      1800 Kg/m3 

• Mur de mamposteria de pedra ordinària   2600 Kg/m3 

• Sobrecàrrega de neu i manteniment   100 Kg/m2 

• Sobrecàrrega d'ús i envans     240 Kg/m2 

 

Coeficients de seguretat: 

• En càrregues permanents     1.35 

• En càrregues variables     1.50 
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Esquema en secció de la mitgera Oest: 

 

L'altura lliure entre forjats és 2.8m 

exceptuant en la planta soterrani que es 

redueix a 2.40m. La distància de carregament 

dels sostres sobre la paret és de 1.95m, 

corresponent a la meitat de la llum de les 

bigues de fusta. 

El gruix de la paret d'obra de fàbrica és de 

15cm, mentre que el mur de mamposteria de 

pedra és de 50cm. En l'arribada a la cota sota 

el sòl, es considera un ample de mur de 

80cm. 

Es calcula la baixada de càrregues en funció 

de l'esquema descrit i dels pesos propis 

indicats anteriorment. 

 

Baixada de càrregues: 

• Planta coberta: 

 Q Permanents = 65 + 50 = 115 Kg/m2 

  Majoració de càrregues = 115 Kg/m2 · 1.35 = 155.25 Kg/m2 

  Acció sobre la paret = 115.25 · 1.95 = 302.73 Kg/m 

   

  Q Variables = 100 Kg/m2 

  Majoració de càrregues = 100 Kg/m2 · 1.50 = 150 Kg/m2 

  Acció sobre la paret = 150 · 1.95 = 292.5 Kg/m 

 

• Planta segona: 

 Q Permanents = 135 + 60 = 195 Kg/m2 

  Majoració de càrregues = 195 Kg/m2 · 1.35 = 263.25 Kg/m2 

  Acció sobre la paret = 263.25 · 1.95 = 513.34 Kg/m 

   

  Q Variables = 240 Kg/m2 

COBERTA

SOSTRE

SOSTRE

SOSTRE

MUR PEDRA

MUR PEDRA

MUR PEDRA

MUR PEDRA

PARET OBRA

FONAMENT
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  Majoració de càrregues = 240 Kg/m2 · 1.50 = 360 Kg/m2 

  Acció sobre la paret = 360 · 1.95 = 702 Kg/m 

 

• Planta primera: 

 Q Permanents = 135 + 60 = 195 Kg/m2 

  Majoració de càrregues = 195 Kg/m2 · 1.35 = 263.25 Kg/m2 

  Acció sobre la paret = 263.25 · 1.95 = 513.34 Kg/m 

   

  Q Variables = 240 Kg/m2 

  Majoració de càrregues = 240 Kg/m2 · 1.50 = 360 Kg/m2 

  Acció sobre la paret = 360 · 1.95 = 702 Kg/m 

 

• Planta baixa: 

 Q Permanents = 135 + 60 = 195 Kg/m2 

  Majoració de càrregues = 195 Kg/m2 · 1.35 = 263.25 Kg/m2 

  Acció sobre la paret = 263.25 · 1.95 = 513.34 Kg/m 

   

  Q Variables = 240 Kg/m2 

  Majoració de càrregues = 240 Kg/m2 · 1.50 = 360 Kg/m2 

  Acció sobre la paret = 360 · 1.95 = 702 Kg/m 

 

• Paret d'obra de fàbrica: 

  Q Permanent = 1800 · 0.15 · 1.00 = 270 Kg/m 

  Majoració de càrregues = 270 Kg/m2 · 1.35 = 364.55 Kg/m 

 

• Paret de mamposteria de pedra (h=2.80): 

  Q Permanent = 2600 · 0.50 · 2.80 = 3640 Kg/m 

  Majoració de càrregues = 3640 Kg/m2 · 1.35 = 4914 Kg/m 



ANNEX 5. Càlcul i comprovacions estructurals 

 

 

 

• Paret de mamposteria de pedra (h=2.40): 

  Q Permanent = 2600 · 0.50 · 2.40 = 3120 Kg/m 

  Majoració de càrregues = 3120 Kg/m2 · 1.35 = 4212 Kg/m 

 

Sumatori de les càrregues transmeses al terreny: 

 Q TOTAL = 23559.75 Kg/m 

Si considerem un metre lineal de paret, la càrrega transmesa en Kg és de : 

   Q TOTAL = 23559.75 Kg/m · 1m = 23559.75 Kg 

 

Tensió transmesa al terreny: 

Considerant un metre lineal de paret, i una amplada del fonament de 80cm, la 

superfície hàbil per transmetre les càrregues al terreny és de: 

  S = 100cm · 80cm = 8000cm2 

 

Per tant, la tensió que es transmet al terreny per unitat de superfície és de: 

  σ = 23559.75 / 8000   σ = 2.94 Kg/cm2 

 

b. Determinació de la tensió admissible del terreny. 

Aquesta dada és de tipus teòric donat que no es possible realitzar un estudi 

geotècnic del terreny. De la taula inferior, i sabent el tipus de roca aflorant que 

composa el subsòl, es determina la tensió admissible màxima. 
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Es determina que la tensió admissible màxima de la pedra arenísca tova és de 

22.00 Kg/cm2 i, aplicant un coeficient de seguretat de 4, s'obté la tensió admissible 

de càlcul: 

  σADMS = 22.00 / 4   σADM,S = 5.50 Kg/cm2 

 

c. Anàlisi dels resultats 

Es determina que el sòl és capaç d'assumir les càrregues que li transmeten els 

fonaments, ja que: 

 

  σQ = 2.94 Kg/cm2  <  σADM,S = 5.50 Kg/cm2 COMPLEIX 

 

Es conclou que el tipus de sòl és APTE per la funció que ha d'exercir. 
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4. COMPROVACIÓ DE LA CAPACITAT RESISTENT DE LES BIGUES DE FUSTA 

 

a. Introducció 

Sota aquest apartat, es calcula la capacitat de les bigues de fusta dels sostres, de 

resistir els esforços a que estan sotmeses i valorar la idoneïtat de realitzar algun 

tipus de reforç. 

En apartats anteriors, s'ha determinat que els demès elements integradors de 

l'estructura, com són parets de càrrega, murs de pedra, fonaments i terreny, estan 

en condicions de garantir el correcte funcionament del conjunt. Com a últim pas, es 

determina la seguretat estructural que aporten el conjunt de bigues de l'edifici. 

Per la realització del càlcul, s'ha disposat d'un full d'excel extret de la pàgina web 

"http://arkyotras.wordpress.com", que permet obtenir un resultat orientatiu de la 

capacitat de la biga. Per obtenir els resultats, es necessari introduir les dades de la 

biga i definir els paràmetres referents al tipus de fusta i classificació. 

 

b. Dades 

S'ha considerat una biga del tram més llarg de forjat, la secció rectangular més 

reduïda de que es disposa. De les dades desconegudes, s'ha partit dels valors més 

habituals en situacions similars. Les dades de la biga tipus analitzada són les 

següents: 

 

• Classe resistent de la fusta:  C18 (Conífera) 

• Classe de servei:   CS1 (Interior sec i humitat<65%) 

 

• Longitud de la biga:   3.85m 

• Tipus de biga:   Biempotrada 

• Secció de la biga:   16x16cm 

 

• Càrregues permanents:  1.35KN/ml 

• Càrregues variables:   2.40KN/ml 
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c. Full de càlcul 

C.1 COMPROVACIÓ ESTRUCTURAL DE BIGUES DE FUSTA MASSISSA 
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C.2 COMPROVACIÓ DE LA FLETXA INSTANTÀNIA I DIFERIDA 
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d. Conclusió: 

Segons aquest càlcul, es determina que la biga de fusta de secció més petita i llum 

més llarga, te suficient capacitat per resistir els esforços a que està sotmesa. 

Extrapolant aquest càlcul, es conclou que les bigues de fusta són APTES en quant a 

capacitat portant. 

No es creu necessari realitzar cap reforç per qüestions de capacitat estructural, 

però caldrà analitzar si resulta necessari per algun altre factor, com pot ser flexió, 

podriments, afectació per atacs d'insectes, humitats, etc. 

En el càlcul de l'estat límit últim a flexió, es determina que la biga estaria aprofitant 

gairebé el 100% de la seva capacitat. Aquest fet implica que no sigui recomanable 

augmentar l'estat de càrregues dels sostres. En el cas de canvis de paviment, és 

necessari retirar el paviment antic i assegurar de no augmentar les càrregues. El 

material de reblert existent, es podria substituir per un de més lleuger en cas que 

sigui, per exemple, d'arena i material de rebuig.  

 

 

 

 


