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DEFORMADA:

TALLANTS:

MOMENTS:

TENSIONS:

ACCIONS:CRITERIS DISSENY ESTRUCTURA

• NORMATIVES CONSIDERADES
Formigó: EHE-08; CTE
Acer: CTE DB-SE A

• TIPOLOGIA ESTRUCTURA
Forjat: Llosa massisa bidireccional, e=40cm
Pilars: Formigó armat 50x30cm

 •ACCIONS CONSIDERADES
Pes propi llosa: 7,6 T/m
Coberta: 2,5 T/m
Sobrecàrrega d’ús: 7,6 T/m
Sobrecàrrega de neu: 1,52 T/m

Categoria d’ús: C3 i E
Cota de neu: cota 0 s.n.m
Coefi cient eòlic: descartat

 •FORMIGÓ LLOSA
Tipus: HA-30/F/20/IIIb
Resistència formigó: FcK 30KN/mm2

Cantell llosa= 100cm
Solera assentament: 15cm
Recobriments mínims: 30mm

 •FORMIGÓ PILARS
Tipus: HA-30/F/20/IIIb
Resistència formigó: FcK 30KN/mm2

Recobriments mínims: 30mm

 •ARMADURA
Tipus acer: B-500S
Límit elàstic: FyK 510N/mm2

En l’aparcament es planteja una estructura consistent en 
una llosa massissa de formigó armat de 40cm de cantell 
sustentada a sobre pantalles de formigó armat de 60cm de 
gruix i de pilars de formigó armat de 50x30cm amb llums que 
varient entre els 7,6 i els 8,3m. 
L’elecció de llosa massissa ha estat degut a la geometria 
de l’aparcament, que encara que molt lineal, te una 
lleugera curvatura que es fa molt present entre els extrems 
de l’aparcament, així doncs, amb aquest sitema constructiu 
podem resoldre tota la coberta de l’aparcament, inclosa en 
la zona de mercat.

Un cop desencofrada l’estructura, la llosa quedarà vista 
sense la necessitat de coŀlocar-hi un cel-ràs, el que si serà 
necessari és fer-li un tractament ignífug, el mateix ocorrerà 
amb els pilars de formigó.
Es considera una coberta transitable amb pas de vehicles 
pel que en quant al predimensionament, es calcula una 
relació llum-cantell per a llosa bidireccional continua L/d= 
20 en la que es preveu un cantell de llosa de 38cm mínim, 
el qual s’augmenta fi ns a 40cm per preveure possibles 
sobrecàrregues elevades.

Pel que fa a l’armat de la llosa, seguint els resultats obtinguts 
en els càlculs, es faran servir barres corrugades d’acer B500 
de D=16, i estrebs de D=8, repartits segons l’esquema a 

continuació per a una secció de la llosa de 7,6m, siguent 
aquesta la distància màxima entre els pòrtics analitzats.

Les jutes de dilatació es preveuen per a distàncies inferiors 
a 40m. S’opta per la solució de junta CRET. Aquest sistema 
ofereix avantatges com la geometria simple de juntes i 
permeten suprimir els pilars dobles, solució que permet un 
major aprofi tament de la superfície. 

En quant a avantatges constructius, el sistema CRET permet 
la transmissió d’esforços tallants a la junta de dilatació, 
permetent una compatibilitat de les deformacions entre 
elements estructurals contigus.

ARMAT:

JUNTES:

   BUIT EN EXTREM DE LLOSA MASSISSA   BUIT EN LLOSA MASSISA AMB BIGUES PERIMETRALS

ESTRUCTURA: aparcament
e 1/300   1/50


