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RESUM 

Aquest volum conté els annexos J i K. 

L’annex J mostra els càlculs efectuats per determinar el disseny òptim, tant per al primer 

objectiu definit en el projecte com per al segon, de la proposta coneguda amb el nom de  

perfil el·líptic nervat i els resultats obtinguts. 

L’annex K conté els plànols de les xapes perfilades dissenyades en el projecte per als dos 

objectius plantejats i de les lloses mixtes resultants. 
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ANNEX J: CÀLCULS DEL PERFIL EL·LÍPTIC NERVAT 

J.1 Introducció 

En aquest document es detallen les operacions matemàtiques, realitzades mitjançant el full 

de càlcul descrit a l’annex C, que han permès trobar el millor disseny per al perfil trapezoïdal 

ondulat (les característiques del qual, ja han estat descrites a l’apartat 8.7 de la memòria) en 

funció dels dos objectius plantejats a l’apartat 7.2 de la memòria. Així doncs, els successius 

capítols i apartats d’aquest annex serveixen per justificar numèricament els dos dissenys 

escollits.  

L’estructura d’aquest annex es divideix en set capítols (sense comptar aquesta introducció): 

• El capítol J.2 conté els càlculs realitzats per conèixer la resistència que ofereix el 

tipus de perfil dissenyat davant els esforços de flexió. 

• El capítol J.3 detalla les operacions que permeten determinar la llum màxima que 

poden tenir els vanos del forjat en funció del nombre de trams que el formen. 

• El capítol J.4 mostra els càlculs que han servit per conèixer la càrrega d’ús màxima 

que pot suportar la llosa mixta en la seva fase de servei. 

• Els capítols J.5, J.6, J.7 i J.8 recullen les propietats i les prestacions dels dos 

dissenys obtinguts com a òptims per al primer i segon objectius plantejats. 

Així doncs, els resultats obtinguts en aquest annex permetran observar que el disseny de la 

xapa perfilada (i de la llosa mixta, en definitiva) és l’adequat per als objectius plantejats. 

J.2 Resistència a flexió del perfil el·líptic nerva t 

J.2.1 Dades de partida 

D’aquest tipus de perfil es coneixen les següents dades (que corresponen al disseny que 

dóna les millors prestacions per al primer objectiu definit a l’apartat 7.2 de la memòria). A fi 

de tenir aquestes dades juntes, es decideix compilar-les en un únic apartat.  
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• Longitud del perfil (Lpl): 1500 mm  

• Gruix de la xapa (t): 1 mm 

• Radis d’unió del perfil (ru): 2 mm 

• Amplada de la base del perfil (cpl): té un valor per al primer objectiu i un altre 

per al segon. 

• Alçada de la mitja el·lipse del perfil (ypl): té un valor per al primer objectiu i un 

altre per al segon. 

• Longitud de la part buidada en la mitja el·lipse (fpl): 150 mm 

• Alçada de les mitges el·lipses del nervat (ynv): 18 mm 

• Longitud de les mitges el·lipses del nervat (xnv): 50 mm 

• Límit elàstic de l’acer de la xapa perfilada (fy): 280 N/mm2 

• Coeficient de majoració de les càrregues permanents (γG): 1,35 

• Coeficient de majoració de les càrregues variables (γQ): 1,50 

• Coeficient de minoració de la resistència de la xapa (γap): 1,05 

• Altura mínima del formigó contingut en la llosa (hc): 50 mm 

• Fletxa màxima admissible en la xapa d’acer en fase constructiva (δadm): 20 mm 

• Densitat de l’acer de la xapa perfilada i de les armadures (ρs): 7500 kg/m3  

• Densitat del formigó (ρc): 2500 kg/m3  

• Càrrega constructiva superficial 1 aplicada sobre la xapa (Q1): 0,75 kN/m2 

• Càrrega constructiva superficial 2 aplicada sobre la xapa (Q2): 1,50 kN/m2 

• Mòdul d’elasticitat de l’acer (E): 210000 N/mm2 
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J.2.2 Càlculs relatius a la secció transversal brut a de la xapa 

Es defineix com secció transversal bruta de la xapa perfilada (veure figura J.1) aquella que 

té en compte tot el material de partida del perfil, és a dir, quan encara no s’ha realitzat el 

patró d’emboticions perforades que es defineix a la sol·licitud de patent P200801846.  

 

Fig. J.1  Secció transversal bruta del disseny òptim per al perfil el·líptic nervat. 

1) Comprovacions inicials: 

• Comprovació de la validesa del gruix: 

0,75 �� < � < 1,25 ��   →    0,75 �� < �  < 1,25 ��   →    Gruix vàlid 

• Comprovació de la validesa dels radis d’unió: cal fer dues verificacions, una 

relativa al gruix de la xapa i l’altra relacionada amb l’amplada mínima dels 

elements contigus a la unió. 

� �� < 5 · �   →    �  < 5 · 1 ��     �� < 0,1 · ��    →    �  < 0,1 · ��  ��� →   Radi d’unió vàlid  

2) Longitud de la mitja el·lipse del perfil (wpl): 

��� = ��� − 2 · ���                                                                    (��.  . 1) 
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3) Semieix horitzontal de la mitja el·lipse (a): 

" =
− #8 · %�� − 12 · ���& ' ± )#8 · %�� − 12 · ���& '* − 24 · ,6 · %��* − %�� · 12 · ���& + #2 · ���& '*/

12  

                                                                   (��.  . 2) 

4) Semieix horitzontal de les mitges el·lipses del nervat (anv): 

"01 =
212 · 301& − 8 · %014 ± )28 · %01 − 12 · 301& 4* − 24 · ,6 · %01* − %01 · 12 · 301& + 22 · 301& 4*/

12  

                                                                   (��.  . 3) 

5) Amplada de les parts planes del nervat (snv): 

601 = 7��� − 2 · 30182                                                 (��.  . 4) 
6) Amplada resultant del nervat del perfil (bnv): 

�01 = 2 · 601  + 4 · "01                                                (��.  . 5) 

7) Àrea de la mitja el·lipse del perfil (Aw): 

9: = &2 · ;#%�� + �2' · #" + �2' − #%�� − �2' · #" − �2'<                  (��.  . 6) 

8) Àrea del nervat del perfil (Anv): 

901 = 2 · (301 + 601) · �                                                  (��.  . 7) 
9) Àrea de la secció bruta del perfil (Ab): 

9= = ��� · � + 2 · 901                                                    (��.  . 8) 
10) Amplada total del perfil (b): 

� = 2 · (�01 + ")                                                     (��.  . 9) 
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11) Altura màxima del perfil de xapa d’acer (hs): 

ℎ@ = � + %��                                                                    (��.  . 10) 

12) Altura del centre de masses (yc.d.m b) de la secció bruta del perfil (veure figura J.2): 

 

Fig. J.2  C.d.m dels elements que configuren el perfil el·líptic nervat. 

• Altura del c.d.m del nervat del perfil (yc.d.m nv): 

%ABC 01 = 1901 · , 43 · 301 · � · D#%01 + �2'* · #"01 + �2' − #%01 − �2'* · #"01 − �2'E + 2 · 601 · �*/ 

                                                                   (��.  . 11) 

• Altura del c.d.m de la mitja el·lipse del perfil (yc.d.m w): 

%ABC : = 23 · 9: · D#%�� + �2'* · #" + �2' − #%�� − �2'* · #" − �2'E             (��.  . 12) 

• Altura del c.d.m de la secció transversal bruta del perfil (yc.d.m b): 

%A.B.C = = 72 · 901 · %A.B.C 01 + ��� · � · %A.B.C :89=                               (��.  . 13) 

J.2.3 Càlculs relatius a la secció transversal neta  de la xapa  

Partint de l’àrea bruta de la xapa perfilada, la secció transversal neta és la que resulta 

d’eliminar, en les parets laterals del nervi, tota aquella part que està destinada a contenir el 

patró d’emboticions perforades descrites a la sol·licitud de patent P200801846. Donat que 
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no existeix un mètode per determinar quina pèrdua de massa representen tals sortints 

foradats en el total de la secció, es decideix optar per una mesura conservadora i considerar 

que tota la zona on hi hauran aquests elements equival a un buit de material (figura J.3). 

 

Fig. J.3  Secció transversal neta del disseny òptim per al perfil el·líptic simple. 

13) Àrea de la secció neta del perfil (An): 

90 = 9= − 2 · F��                                                   (��.  . 14) 

14) Altura del centre de masses (yc.d.m n) de la secció neta del perfil: 

• Altura del c.d.m de la part buidada en la mitja el·lipse (yc.d.m f): es fa coincidir el 

centre de masses de la zona perforada amb el de la mitja el·lipse. 

%A.B.C G = %A.B.C :                                                (��.  . 15) 

• Altura del c.d.m de la secció transversal bruta del perfil (yc.d.m n): 

%A.B.C 0 = 9= · %A.B.C = − 2 · F�� · � · %A.B.C G90                                 (��.  . 16) 

J.2.4 Gruix equivalent per al sostre del perfil  

Abans d’iniciar el càlcul de l’abonyegament de la secció del perfil degut a la flexió, cal fer 

una simplificació en la geometria de tal manera que el nervat de la base del perfil esdevingui 

un element amb què es pugui treballar més fàcilment sense que es modifiquin les seves 
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característiques. Així, el conjunt de mitges el·lipses es converteix en un element pla amb un 

nou gruix tal que la seva inèrcia sigui equivalent a la del nervat. 

15) Gruix equivalent per al nervat de la base (teq): 

• Inèrcia de cada mitja el·lipse de la base respecte el c.d.m del nervat (Ielp): 

HI�� = 0,10976 · D#"01 + �2' · #%01 + �2'J − #"01 − �2' · #%01 − �2'JE + 

301 · � · # 43 · & · #%01 + �2' − %ABC 01'*                                      (��.  . 17) 

• Inèrcia de les part planes de la base respecte el c.d.m del nervat (Ipla): 

H��K = 112 · 601 · �J + 601 · � · #�2 − %ABC 01'*                               (��.  . 18) 

• Inèrcia de tot el nervat de la base del perfil respecte el seu propi eix (Inv): 

H01 = 2 · 7HI�� + H��K8                                               (��.  . 19) 
• Gruix equivalent per al nervat de la base del perfil (teq): 

�IL = )H01 · 12�01
M                                                              (��.  . 20) 

J.2.5 Càlculs relatius a la secció transversal efic aç per a flexió positiva 

Donat que no existeix un model de càlcul per determinar l’abonyegament que experimenta 

una secció d’acer de forma el·líptica, es decideix considerar que la mitja el·lipse del perfil no 

s’abonyega davant la compressió generada per les càrregues que provoquen flexió positiva 

en la xapa perfilada. Així doncs, la secció eficaç a flexió positiva del perfil coincideix amb la 

secció neta. 

16) Moment d’inèrcia de la secció eficaç del perfil a flexió positiva (Ieff +) (Eq. J.21): 

• Moment d’inèrcia de la mitja el·lipse del perfil (Iw): 

H: = 0,10976 · D#" + �2' · #%�� + �2'J − #" − �2' · #%�� − �2'JE + ��� · � · 7%ABC : − %A.B.C IGGN8*
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• Moment d’inèrcia de la part buidada en la mitja el·lipse (If): aquest paràmetre es 

determina mitjançant el programa informàtic AutoCAD, executant la comanda 

massprop que dóna el valor de les propietats d’una geometria concreta. El que 

s’ha fet és dibuixar les mitges el·lipses obtingudes a partir de variar el valor 

l’alçada del perfil (entre 150 mm i 350 mm, en intervals de 50 mm) i el valor de 

la longitud de la base del perfil (entre 100 mm i 400 mm, en intervals de 50 

mm). Per a totes les combinacions possibles, es calcula la inèrcia de la mitja 

el·lipse i de la zona perforada del perfil i es troba la relació entre ambdós valors 

(ζ); s’escull el màxim per a cada amplada de la base i, en funció de l’interval de 

valors en què aquesta es trobi, es multiplica la inèrcia de la mitja el·lipse pel 

quocient corresponent. Tals quocients són: 

o Per 100 mm < cpl < 150 mm: ζ = 0,0080 

o Per 150 mm < cpl < 200 mm: ζ = 0,0102 

o Per 200 mm < cpl < 250 mm: ζ = 0,0132 

o Per 250 mm < cpl < 300 mm: ζ = 0,0176 

o Per 300 mm < cpl < 350 mm: ζ = 0,0244 

o Per 350 mm < cpl < 400 mm: ζ = 0,0350 

HG = H: · O = PP ��Q                                          (��.  . 22) 

• Moment d’inèrcia de la secció transversal eficaç a flexió positiva (Ieff +): 

HIGG N = 2 · H01 + H: − 2 · HG                                            (��.  . 23) 

17) Mòdul resistent de la secció eficaç del perfil a flexió positiva (Weff +): 

RIGG N = HIGG N%CKS − %A.B.C  0                                                (��.  . 24) 

J.2.6 Càlculs relatius a la secció transversal efic aç per a flexió negativa 

Aquest és el procediment per trobar la secció transversal eficaç per a flexió negativa, 

calculant l’abonyegament de la base del perfil. 
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18) Secció eficaç per a flexió negativa (Aeff -): 

• Relació entre la tensió màxima en l’element que s’abonyega i el límit elàstic (ϕ): 

TU  27%�� + �8 − %A.B.C 04 < %A.B.C 0   →  V = 1 

TU  27%�� + �8 − %A.B.C 04 > %A.B.C 0   →  V = 7%�� + �8 − %A.B.C 0%A.B.C 0                   (��.  . 25) 

• Factor d’abonyegament (Kσ): 4 (obtingut de la taula 4.1 de la norma EN 1993-1-5, 

considerant element doblement recolzat). 

• Rati de tensions entre els extrems de l’element susceptible d’abonyegar-se (ψ): 1 

• Esveltesa de la base del perfil (X�YYY): donat que aquest no es tracta d’un element 

doblement recolzament, cal fer una adaptació per poder emprar les expressions 

indicades en el model utilitzat. Es decideix prendre una amplada fictícia per a 

l’element equivalent al doble de la real. 

X�YYY = 2 · �01 �IL⁄
28,4 · ) 235F[ · V · \]^

                                             (��.  . 26) 

• Factor de correcció de l’abonyegament (ρ): 

_ = X�YYY − 0,055 · (3 + `)
X�YYY*                                                (��.  . 27) 

• Amplada eficaç de la base del perfil (ceff): 

�IGG = �01 · _                                                        (��.  . 28) 

• Repartiment de l’amplada eficaç de la  base del perfil (ceff1 i ceff2): donat que la tensió 

és uniforme al llarg de l’amplada de l’element (rati de tensions ψ = 1), cal repartir, per 

igual entre els dos extrems, l’amplada eficaç. 

�IGG a = �IGG * = 0,5 · �IGG                                             (��.  . 29) 
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• Àrea de la secció eficaç del perfil a flexió negativa (Aeff -): 

9IGG  b = 7��� − 2 · F�� + �IGG a + �IGG *8 · �                        (��.  . 30) 

• Centre de masses de la secció eficaç (yc.d.m eff -): 

%A.B.C IGGb = c��� · %A.B.C : − 2 · F�� · %A.B.C G + 7�IGG a + �IGG *8 · %A.B.C 01d · �9IGG b       (��.  . 31) 

La secció eficaç a flexió negativa del perfil el·líptic simple és la que es mostra a la figura J.4. 

 

Fig. J.4  Secció eficaç a flexió negativa del perfil el·líptic nervat. 

19) Moment d’inèrcia de la secció eficaç a flexió negativa del perfil  (Ieff -): 

• Moment d’inèrcia de la base del perfil (Ic eff): 

HA IGG = 112 · �IGGb · �J + �IGGb · � · 7%A.B.C 01 −  %A.B.C IGGb8*          (��.  . 32) 

• Moment d’inèrcia de la mitja el·lipse del perfil (Iw): 

H: = 0,10976 · D#" + �2' · #%�� + �2'J − #" − �2' · #%�� − �2'JE + +��� · � · 7%ABC : − %A.B.C IGGb8*
 

                       (��.  . 33) 

• Moment d’inèrcia de la part buidada en la mitja el·lipse (If):  

HG = H: · O = PP                                         (��.  . 22) 
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• Moment d’inèrcia de la secció transversal eficaç a flexió negativa (Ieff -
 ): 

HIGGb = 2 · HA IGG + H: − 2 · HG                                        (��.  . 34) 

20) Mòdul resistent de la secció eficaç del perfil a flexió negativa (Weff -
 ): 

RIGGb = HIGGb%CKS − %A.B.C IGGb                                         (��.  . 35) 

J.2.7 Càlculs de la resistència de la xapa perfilad a 

Se segueix el mateix procediment i s’apliquen les mateixes consideracions i hipòtesis que 

les descrites a l’apartat E.2.5 (annex E).  

J.3 Càlculs de la fase d’execució 

J.3.1 Càlculs relatius al formigó del forjat 

En aquest breu apartat es mostren els paràmetres que cal conèixer en relació al formigó de 

la llosa mixta ja que seran utilitzats en càlculs posteriors. La forma que descriu la secció 

aquest material, a l’interior forjat col·laborant, es pot observar a la figura J.6. 

 

Fig. J.6  Croquis de la secció transversal del formigó en el perfil el·líptic nervat. 

21) Altura màxima del formigó contingut en la llosa (hc màx): 

ℎA CàS = %�� + ℎA Cf0                                                     (��.  . 36) 
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22) Àrea del formigó contingut en la llosa (Ac): 

9A = ℎA CàS · � − &2 · #" + �2' · #%�� + �2' − 2 · & · #"01 + �2' · #%01 + �2'        (��.  . 37) 

23) Centre de masses del formigó de la llosa (yfor): 

%Ggh = 19A · D� · ℎ*
2 − 23 · #" + �2' · #%�� + �2'*E                     (��.  . 38) 

 

Donat que es decideix considerar que, durant la fase d’execució de la llosa mixta, es 

produeix amuntegament del formigó fresc en la zona central de la xapa perfilada cal calcular 

el nou cantell i la nova secció de formigó que en resulta. 

24) Altura màxima del formigó contingut en la llosa considerant acumulació (hc acum): 

ℎA KA�C = ℎA CKS  + 0,7 · iKBC                                      (��.  . 39) 

25) Àrea del formigó contingut en la llosa considerant acumulació (Ac acum): 

9A KA�C = ℎA KA�C · � − &2 · #" + �2' · #%�� + �2' − 2 · & · #"01 + �2' · #%01 + �2'        (��.  . 40) 

J.3.2 Càrregues existents en la fase d’execució 

Mateix procediment i equacions que els descrits a l’apartat E.3.2 de l’annex E. 

J.4 Càlculs de la fase de servei 

J.4.1 Càlculs del forjat col·laborant i dels seus c omponents 

Mateix procediment i equacions que els descrits a l’apartat E.4.1 de l’annex E. 

J.4.2 Càlcul de la resistència i la inèrcia del for jat col·laborant 

Mateix procediment i equacions que els descrits a l’apartat E.4.2 de l’annex E. 
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J.5 Resultats del disseny òptim per al primer objec tiu definit 

Aquests són els resultats obtinguts corresponents al disseny que dóna les millors 

prestacions per al primer objectiu definit a l’apartat 7.2 de la memòria. Es recullen a 

continuació. 

 Dades del perfil Valor                  

Amplada de la base del perfil (cpl): 146,84 mm 

Alçada de la mitja el·lipse del perfil (ypl): 379,57 mm 

Paràmetre calculat Valor 

Longitud de la mitja el·lipse del perfil (wpl) (Eq. J.1): 1206,32 mm 

Semieix horitzontal de la mitja el·lipse (a) (Eq. J.2): 388,37 mm 

Semieix horitzontal de les mitges el·lipses del nervat (anv) (Eq. J.3) 18,20 mm 

Amplada de les parts planes del nervat (snv) (Eq. J.4):: 16,55 mm 

Amplada resultant del nervat del perfil (bnv) (Eq. J.5): 105,92 mm 

Àrea de la mitja el·lipse del perfil (Aw) (Eq. J.6): 1206,32 mm2 

Àrea del nervat del perfil (Anv) (Eq. J.7): 146,84 mm2 

Àrea de la secció bruta del perfil (Ab) (Eq. J.8): 1500 mm2 

Amplada total del perfil (b) (Eq. J.9): 988,58 mm 

Altura màxima del perfil de xapa d’acer (hs) (Eq. J.10): 379,57 mm 

Altura del c.d.m del nervat del perfil (yc.d.m nv) (Eq. J.11): 9,40 mm 

C.d.m de la mitja el·lipse del perfil (yc.d.m w) (Eq. J.12): 242,57 mm 

C.d.m de la secció transversal bruta del perfil (yc.d.m b) (Eq. J.13): 206,84 mm 

Àrea de la secció neta del perfil (An) (Eq. J.14): 1200 mm2 

C.d.m de la part buidada en la mitja el·lipse (yc.d.m f) (Eq. J.15): 242,57 mm 
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C.d.m de la secció transversal neta del perfil (yc.d.m n) (Eq. J.16): 197,78 mm 

Inèrcia mitja el·lipse de la base resp. el c.d.m del nervat (Ielp) (Eq. J.7): 1079 mm4 

Inèrcia nervat base del perfil respecte el seu propi eix (Inv) (Eq. J.19): 5541,36 mm4 

Gruix equivalent per al nervat de la base del perfil (teq) (Eq. J.20): 8,562 mm 

Moment d’inèrcia de la mitja el·lipse del perfil (Iw) (Eq. J.21): 18598128 mm4 

Moment d’inèrcia de la part buidada en la mitja el·lipse (If) (Eq. J.22): 436465 mm4 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió positiva (Ieff +) (Eq. J.23):  28158723 mm4 

Mòdul resistent secció eficaç perfil a flexió positiva (Weff+) (Eq. J.24): 142372 mm3 

Relació entre tensió base nervi abonyegat i límit elàstic (ϕ) (Eq. J.25): 1 

Esveltesa de la paret lateral del nervi (λkYYY) (Eq. J.26): 0,475 

Factor de correcció de l’abonyegament (ρ) (Eq. J.27): 1 

Amplada eficaç de la base del perfil (ceff) (Eq. J.28): 146,84 mm 

Repartiment amplada eficaç base del perfil (ceff1 i ceff2) (Eq. J.29): 105,92 mm 

Secció eficaç perfil a flexió negativa (Aeff) (Eq.J.30): 1200 mm2 

C.d.m secció eficaç a flexió negativa (yc.d.m eff -) (Eq. J.31): 197,78 mm 

Moment d’inèrcia de la base del perfil (Ic eff) (Eq. J.32): 5216763 mm4 

Moment d’inèrcia de la mitja el·lipse del perfil (Iw) (Eq. J.33): 18598128 mm4 

Moment d’inèrcia de la part buidada en la mitja el·lipse (If) (Eq. I.15):  436465 mm4 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió negativa (Ieff -
 ) (Eq.J.34):  28158723 mm4 

Mòdul resistent secció eficaç a flexió negativa (Weff -) (Eq. J.35): 142372 mm3 

Altura màxima del formigó contingut en la llosa (hc màx) (Eq. IJ36): 380,57 mm 

Àrea del formigó contingut en la llosa (Ac) (Eq.J.37): 190238 mm2 

Centre de masses de la secció de formigó (yfor) (Eq. J.38): 284,99 mm 

Altura màxima del formigó considerant acumulació (hc acum) (Eq. J.39): 444,57 mm 
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Àrea del formigó considerant acumulació (Ac acum) (Eq. H.40): 104168 mm2 

Pes propi de la xapa perfilada (gs) (Eq. E.84): 0,115 kN/m2 

Pes del formigó (gc) (Eq. E.85): 5,007 kN/m2 

Pes majorat dels materials del forjat en fase d’execució (g’) (Eq. E.86): 6,915 kN/m2 

Càrrega constructiva lineal majorada en xapa d’un vano (q’) (Eq. E.87): 1,112 kN/m2 

Càrrega const. lineal 1 maj. en xapa de dos i tres vanos (q1’) (Eq. E.88): 1,112 kN/m2 

Càrrega const. lineal 2 maj. en xapa de dos i tres vanos (q2’) (Eq. E.89):  2,224 kN/m2 

Amplada mitjana de la base de la llosa (bm) (Eq. E.92): 256,26 mm 

Armadura contra fissuració mínima pel forjat (Afiss min) (Eq. E.93): 98,86 mm2 

Nombre de rodons equivalents necessaris (nfiss) (Eq. E.94):  3,5 

Separació de barres de l’armat contra la fissuració (sfiss) (Eq. E.95):  250 mm 

Pes de l’armadura contra la fissuració del formigó (gfiss) (Eq. E.96): 0,888 kN/m2 

Resistència de les armadures de negatius (Ns) (Eq. E.97): 49,17 kN 

Esforç compressió sobre formigó segons profunditat (Nc) (Eq. E.98): 3,63·xpl kN 

Profunditat formigó comprimit (posició eix neutre llosa) (xpl) (Eq. E.99): 13,54 mm 

Distància entre el parell de forces format per Ns i Nc (z) (Eq. E.100): 403,80 mm 

Moment flector resistent negatiu de la llosa mixta (MSd
 -) (Eq. E.101): 19,85 kN·m 

Força resultant a tracció en la xapa perfilada (Np) (Eq. E.102): 320 kN  

Resultant a compressió en formigó segons profunditat (Ncf) (Eq. E.103): 14,00 ·xpl kN 

Profunditat del formigó comprimit (xpl) (Eq. E.104): 22,85 mm 

Moment flector resistent positiu de la llosa mixta (MSd
 +) (Eq. E.105): 73,23 kN·m 

Coef. formigó en càlcul resistència a esforç tallant (CRd,c) (Eq. E.106): 0,12 

Distància vora superior llosa al c.d.m de la xapa (dp’) (Eq. E.107): 232,79 mm 

Coeficient per al càlcul de la resistència a tallant (k*) (Eq. E.108): 1,926  
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Quantia geomètrica entre l’àrea de xapa d’acer i de l’armadura de positius 

i l’àrea de formigó situat sobre del c.d.m de la xapa (ρ*ext) (Eq. E.109): 0,02 

Coef. per a la resistència del formigó a esforç tallant (vmin) (Eq. E.110):  0,468 

Tallant resistent mínim en recolzaments exteriors (VRd,min ext) (Eq. E.111): 27,92 kN 

Esforç tallant resistent en recolzaments exteriors (VRd,ext) (Eq. E.112): 50,81 kN 

Distància vora inferior llosa a l’armadura de negatius (dp’’) (Eq. E.113): 410,57 mm 

Coef. per al càlcul de resistència a tallant (k*) (Eq. E.114): 1,697  

Quantia geomètrica entre l’àrea de les armadures de negatius i l’àrea  

del formigó sota aquestes armadures (ρ*int) (Eq. E.115): 0,001 

Coef. per a la resistència del formigó a l’esforç tallant (vmin) (Eq. E.116): 0,387 

Tallant resistent mínim en recolzaments interiors (VRd,min int) (Eq. E.117): 40,73 kN 

Esforç tallant resistent en recolzaments interiors (VRd,int) (Eq. E.118): 29,80 kN 

Valor característic resistència a tracció del formigó (fctk) (Eq. E.119): 1,795 N/mm2 

Resistència bàsica tangencial del formigó (τRd) (Eq. E.120): 0,3 N/mm2 

Coef. relatiu a la geometria de la llosa (k1) (Eq. E.121): 1,367 

Coef. relatiu a la quantia acer/formigó (k2) (Eq. E.122): 2 

Perímetre crític per l’aplicació de la càrrega concentrada (Cp) (Eq. E.123): 1131,1 mm 

Càrrega puntual màxima admissible (Qpunt) (Eq. E.124): 46279 kN 

Mòdul d’elasticitat secant mig del formigó (Ecm) (Eq. E.125): 28960,41 N/mm2 

Coeficient d’equivalència entre acer i formigó (n) (Eq. E.126): 14,502 

Suma de seccions dels elements d’acer en la llosa mixta (As) (Eq. E.128):   1313 mm2 

Eix neutre secció fissurada formigó resp. vora superior (xsup) (Eq.E.129): 73,65 mm 

Moment d’inèrcia de la secció neta de la xapa perfilada (In) (Eq. E.130): 28158723 mm4 

Moment d’inèrcia secció considerant fissuració formigó (Ifiss) (Eq. E.131): 67951639 mm4 
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Àrea secció d’acer equivalent a la secció del formigó (Aeq) (Eq. E.132): 11446 mm2 

Moment estàtic de l’àrea de la secció de la llosa (S) (Eq. E.133):  2947705 mm3 

Eix neutre secció no fissurada resp. vora inferior (xinf) (Eq. E.134): 257,35 mm 

Moment d’inèrcia secció quan no es fissura formigó (Ino fiss) (Eq. E.135): 222070424 mm4 

Moment d’inèrcia mig de la secció del forjat (Im) (Eq. E.136): 145011032 mm4 

J.6 Resultats del disseny òptim per al segon object iu definit 

Aquests són els resultats obtinguts corresponents al disseny que dóna les millors 

prestacions per al primer objectiu definit a l’apartat 7.2 de la memòria. Es recullen a 

continuació. 

Dades del perfil Valor                  

Amplada de la base del perfil (cpl): 120 mm 

Alçada de la mitja el·lipse del perfil (ypl): 150 mm 

Paràmetre calculat Valor 

Longitud de la mitja el·lipse del perfil (wpl) (Eq. J.1): 482,63 mm 

Semieix horitzontal de la mitja el·lipse (a) (Eq. J.2): 157,21 mm 

Semieix horitzontal de les mitges el·lipses del nervat (anv) (Eq. J.3): 13,683 mm 

Amplada de les parts planes del nervat (snv) (Eq. J.4): 10 mm 

Amplada resultant del nervat del perfil (bnv) (Eq. J.5): 74,74 mm 

Àrea de la mitja el·lipse del perfil (Aw) (Eq. J.6): 482,63 mm2 

Àrea del nervat del perfil (Anv) (Eq. J.7): 120 mm2 

Àrea de la secció bruta del perfil (Ab) (Eq. J.8): 722,63 mm2 

Amplada total del perfil (b) (Eq. J.9): 463,89 mm 
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Altura màxima del perfil de xapa d’acer (hs) (Eq. J.10): 150 mm 

Altura del c.d.m del nervat del perfil (yc.d.m nv) (Eq. J.11): 9,62mm 

C.d.m de la mitja el·lipse del perfil (yc.d.m w) (Eq. J.12): 96,24 mm 

C.d.m de la secció transversal bruta del perfil (yc.d.m b) (Eq. J.13): 81,70 mm 

Àrea de la secció neta del perfil (An) (Eq. J.14): 422,63 mm2 

C.d.m de la part buidada en la mitja el·lipse (yc.d.m f) (Eq. J.15): 96,24 mm 

C.d.m de la secció transversal neta del perfil (yc.d.m n) (Eq. J.16): 71,01 mm 

Inèrcia mitja el·lipse de la base resp. el c.d.m del nervat (Ielp) (Eq. J.7): 1140 mm4 

Inèrcia nervat base del perfil respecte el seu propi eix (Inv) (Eq. J.19): 3945 mm4 

Gruix equivalent per al nervat de la base del perfil (teq) (Eq. J.20): 8,59 mm 

Moment d’inèrcia de la mitja el·lipse del perfil (Iw) (Eq. J.21): 1295128 mm4 

Moment d’inèrcia de la part buidada en la mitja el·lipse (If) (Eq. J.22): 107039 mm4 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió positiva (Ieff +) (Eq. J.23):  1993744 mm4 

Mòdul resistent secció eficaç perfil a flexió positiva (Weff+) (Eq. J.24):  24927 mm3 

Relació entre tensió base nervi abonyegat i límit elàstic (ϕ) (Eq. J.25): 1 

Esveltesa de la paret lateral del nervi (λkYYY) (Eq. J.26): 0,334 

Factor de correcció de l’abonyegament (ρ) (Eq. J.27): 1 

Amplada eficaç de la base del perfil (ceff) (Eq. J.28): 120 mm 

Repartiment amplada eficaç base del perfil (ceff1 i ceff2) (Eq. J.29): 74,74 mm 

Secció eficaç perfil a flexió negativa (Aeff) (Eq.J.30): 422,63 mm2 

C.d.m secció eficaç a flexió negativa (yc.d.m eff -) (Eq. J.31): 71,01 mm 

Moment d’inèrcia de la base del perfil (Ic eff) (Eq. J.32): 3945 mm4 

Moment d’inèrcia de la mitja el·lipse del perfil (Iw) (Eq. J.33): 1295128 mm4 

Moment d’inèrcia de la part buidada en la mitja el·lipse (If) (Eq. I.15): 107039 mm4 
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Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió negativa (Ieff -
 ) (Eq.J.34): 1993744 mm4 

Mòdul resistent secció eficaç a flexió negativa (Weff -) (Eq. J.35): 24927 mm3 

Altura màxima del formigó contingut en la llosa (hc màx) (Eq. IJ36): 200 mm 

Àrea del formigó contingut en la llosa (Ac) (Eq.J.37): 53846 mm2 

Centre de masses de la secció de formigó (yfor) (Eq. J.38): 129,86 mm 

Altura màxima del formigó considerant acumulació (hc acum) (Eq. J.39): 215 mm 

Àrea del formigó considerant acumulació (Ac acum) (Eq. H.40): 60340 mm2 

Pes propi de la xapa perfilada (gs) (Eq. E.84): 0,055 kN/m2 

Pes del formigó (gc) (Eq. E.85): 1,479 kN/m2 

Pes majorat dels materials del forjat en fase d’execució (g’) (Eq. E.86): 2,072 kN/m2 

Càrrega constructiva lineal majorada en xapa d’un vano (q’) (Eq. E.87): 0,521 kN/m2 

Càrrega const. lineal 1 maj. en xapa de dos i tres vanos (q1’) (Eq. E.88): 0,521 kN/m2 

Càrrega const. lineal 2 maj. en xapa de dos i tres vanos (q2’) (Eq. E.89): 1,043 kN/m2 

Amplada mitjana de la base de la llosa (bm) (Eq. E.92): 240 mm 

Armadura contra fissuració mínima pel forjat (Afiss min) (Eq. E.93): 46,39 mm2 

Nombre de rodons equivalents necessaris (nfiss) (Eq. E.94):  0,6 

Separació de barres de l’armat contra la fissuració (sfiss) (Eq. E.95): 450 mm 

Pes de l’armadura contra la fissuració del formigó (gfiss) (Eq. E.96): 0,616 kN/m2 

Resistència de les armadures de negatius (Ns) (Eq. E.97): 34,14 kN 

Esforç compressió sobre formigó segons profunditat (Nc) (Eq. E.98): 3,4·xpl kN 

Profunditat formigó comprimit (posició eix neutre llosa) (xpl) (Eq. E.99): 10,04 mm 

Distància entre el parell de forces format per Ns i Nc (z) (Eq. E.100): 175,98 mm 

Moment flector resistent negatiu de la llosa mixta (MSd
 -) (Eq. E.101): 6,01 kN·m 

Força resultant a tracció en la xapa perfilada (Np) (Eq. E.102): 112,70 kN  
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Resultant a compressió en formigó segons profunditat (Ncf) (Eq. E.103): 6,57 ·xpl kN 

Profunditat del formigó comprimit (xpl) (Eq. E.104): 20,47 mm 

Moment flector resistent positiu de la llosa mixta (MSd
 +) (Eq. E.105): 16,72 kN·m 

Coef. formigó en càlcul resistència a esforç tallant (CRd,c) (Eq. E.106): 0,12 

Distància vora superior llosa al c.d.m de la xapa (dp’) (Eq. E.107): 129,98 mm 

Coeficient per al càlcul de la resistència a tallant (k*) (Eq. E.108): 2 

Quantia geomètrica entre l’àrea de xapa d’acer i de l’armadura de positius 

i l’àrea de formigó situat sobre del c.d.m de la xapa (ρ*ext) (Eq. E.109): 0,015 

Coef. per a la resistència del formigó a esforç tallant (vmin) (Eq. E.110):  0,494 

Tallant resistent mínim en recolzaments exteriors (VRd,min ext) (Eq. E.111): 15,44 kN 

Esforç tallant resistent en recolzaments exteriors (VRd,ext) (Eq. E.112): 25,14 kN 

Distància vora inferior llosa a l’armadura de negatius (dp’’) (Eq. E.113): 181 mm 

Coef. per al càlcul de resistència a tallant (k*) (Eq. E.114): 2 

Quantia geomètrica entre l’àrea de les armadures de negatius i l’àrea  

del formigó sota aquestes armadures (ρ*int) (Eq. E.115): 0,0018 

Coef. per a la resistència del formigó a l’esforç tallant (vmin) (Eq. E.116): 0,494 

Tallant resistent mínim en recolzaments interiors (VRd,min int) (Eq. E.117): 21,50 kN 

Esforç tallant resistent en recolzaments interiors (VRd,int) (Eq. E.118): 17,23 kN 

Valor característic resistència a tracció del formigó (fctk) (Eq. E.119): 1,795 N/mm2 

Resistència bàsica tangencial del formigó (τRd) (Eq. E.120): 0,3 N/mm2 

Coef. relatiu a la geometria de la llosa (k1) (Eq. E.121): 1,470 

Coef. relatiu a la quantia acer/formigó (k2) (Eq. E.122): 1,806 

Perímetre crític per l’aplicació de la càrrega concentrada (Cp) (Eq. E.123): 719,92 mm 

Càrrega puntual màxima admissible (Qpunt) (Eq. E.124): 28,60 kN 
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Mòdul d’elasticitat secant mig del formigó (Ecm) (Eq. E.125): 28960,41 N/mm2 

Coeficient d’equivalència entre acer i formigó (n) (Eq. E.126): 14,502 

Suma de seccions dels elements d’acer en la llosa mixta (As) (Eq. E.128):  551,43 mm2 

Eix neutre secció fissurada formigó resp. vora superior (xsup) (Eq.E.129): 49,08 mm 

Moment d’inèrcia de la secció neta de la xapa perfilada (In) (Eq. E.130): 1993744 mm4 

Moment d’inèrcia secció considerant fissuració formigó (Ifiss) (Eq. E.131): 6961611 mm4 

Àrea secció d’acer equivalent a la secció del formigó (Aeq) (Eq. E.132): 4649,65 mm2 

Moment estàtic de l’àrea de la secció de la llosa (S) (Eq. E.133): 515385 mm3 

Eix neutre secció no fissurada resp. vora inferior (xinf) (Eq. E.134): 110,84 mm 

Moment d’inèrcia secció quan no es fissura formigó (Ino fiss) (Eq. E.135): 18457996 mm4 

Moment d’inèrcia mig de la secció del forjat (Im) (Eq. E.136): 12709804 mm4 

J.7 Llum màxima per als vanos 

A continuació es mostren les llums de vano màximes que pot tenir el forjat col·laborant (tant 

el dissenyat per al primer objectiu com per al segon) en funció dels trams que el formen: un, 

dos o tres. Aquest apartat parteix d’algunes dades ja conegudes (veure apartat 8.7 del 

capítol 8 de la memòria i apartat J.2.1 d’aquest mateix annex) o calculades anteriorment 

(com per exemple: la resistència a flexió de la llosa) i dels estats de càrregues definits a 

l’apartat D.2 de l’annex D. 

Llum de vano màxima en funció dels estats de càrregues definits a l’apartat D.2 (annex D): 

  Objectiu 1 Objectiu 2 

Estat A.1. Llum màxima segons equació. D.1: 5,764 m 4,130 m 

Estat A.1. Llum màxima segons equació. D.2: 7,897 m 4,881 m 

Estat A.1. Llum màxima segons equació. D.3: 6,489 m 4,523 m 

Estat A.2.1. Llum màxima segons equació. D.4: 5,764 m 4,130 m 
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Estat A.2.1. Llum màxima segons equació. D.5: 7,686 m 5,507 m 

Estat A.2.1. Llum màxima segons equació. D.6: 10,630 m 6,571 m 

Estat A.2.1. Llum màxima segons equació. D.7: 8,109 m 5,653 m 

Estat A.2.2. Llum màxima segons equació. D.8: 5,948 m 4,135 m 

Estat A.2.2. Llum màxima segons equació. D.9: 7,533 m 5,358 m 

Estat A.2.2. Llum màxima segons equació. D.10: 8,894 m 6,571 m 

Estat A.2.2. Llum màxima segons equació. D.11: 7.094 m 5,653 m 

Estat A.3.1. Llum màxima segons equació. D.12: 6,579 m 4,752 m 

Estat A.3.1. Llum màxima segons equació. D.13: 6,957 m 5,148 m 

Estat A.3.1. Llum màxima segons equació. D.14: 7,133 m 5,092 m 

Estat A.3.1. Llum màxima segons equació. D.15: 7,644 m 5,611 m 

Estat A.3.1. Llum màxima segons equació. D.16: 8,691 m 5,373 m 

Estat A.3.1. Llum màxima segons equació. D.17: 6.972 m 4,861 m 

Estat A.3.2. Llum màxima segons equació. D.18: 6,380 m 4,555 m 

Estat A.3.2. Llum màxima segons equació. D.19: 6,723 m 4,899 m 

Estat A.3.2. Llum màxima segons equació. D.20: 7,242 m 5,199 m 

Estat A.3.2. Llum màxima segons equació. D.21: 7,778 m 5,755 m 

Estat A.3.2. Llum màxima segons equació. D.22: 9,820 m 6,070 m 

Estat A.3.2. Llum màxima segons equació. D.23: 7,641 m 5,327 m 

Estat A.3.3. Llum màxima segons equació. D.24: 6,650 m 4,824 m 

Estat A.3.3. Llum màxima segons equació. D.25: 7,097 m 5,057 m 

Estat A.3.3. Llum màxima segons equació. D.26: 8,691 m 5,373 m 

Estat A.3.3. Llum màxima segons equació. D.27: 6,972 m 4,861 m 

Estat A.3.4. Llum màxima segons equació. D.28: 6,445 m 4,618 m 
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Estat A.3.4. Llum màxima segons equació. D.29: 7,205 m 5,163 m 

Estat A.3.4. Llum màxima segons equació. D.30: 9,820 m 6,070 m 

Estat A.3.4. Llum màxima segons equació. D.31: 7.641 m 5,327 m 

Estat A.3.5. Llum màxima segons equació. D.32: 6,650 m 4,824 m 

Estat A.3.5. Llum màxima segons equació. D.33: 7,824 m 5,804 m 

Estat A.3.5. Llum màxima segons equació. D.34: 8.691 m 5,373 m 

Estat A.3.5. Llum màxima segons equació. D.35: 6,972 m 4,861 m 

La llum màxima que pot tenir el forjat dissenyat per al primer objectiu és el valor mínim dels 

resultats anteriors: 

• Per a un forjat constituït per un únic vano la llum (L1) és de 5,764 m 

• Per a un forjat constituït per dos vanos la llum (L2) és de  5,764 m 

• Per a un forjat constituït per tres vanos la llum (L3) és de  6,380 m 

La llum màxima que pot tenir el forjat dissenyat per al segon objectiu és el valor mínim dels 

resultats anteriors: 

• Per a un forjat constituït per un únic vano la llum (L1) és 4,130 m 

• Per a un forjat constituït per dos vanos la llum (L2) és  4,130 m 

• Per a un forjat constituït per tres vanos la llum (L3) és de 4,555 m 

J.8 Càrrega d’ús màxima per als vanos 

En aquest apartat es mostra la càrrega d’ús màxima que pot ser aplicada sobre la llosa 

mixta en funció de la seva resistència a flexió positiva i negativa, a esforços tallants tant en 

els recolzaments exteriors com en els interiors i segons la fletxa màxima admissible segons 

la normativa vigent. El plantejament dels càlculs es basa en els estats de càrregues definits 

a l’apartat D.3 de l’annex D. Es mostren els resultats per al forjat dissenyat en funció del 

primer objectiu del projecte i del segon. 
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Càrrega d’ús màxima en funció dels estats de càrregues definits a l’apartat D.3. (annex D): 

  Objectiu 1 Objectiu 2 

Estat B.1. Càrrega màxima segons equació. D.36: 6,417 kN/m2 6,32 kN/m2 

Estat B.1. Càrrega màxima segons equació. D.37: 6,417 kN/m2 12,55 kN/m2 

Estat B.1. Càrrega màxima segons equació. D.38: 43,319 kN/m2 19,58 kN/m2 

Estat B.2.1. Càrrega màxima segons equació. D.39: 15,665 kN/m2 15,09 kN/m2 

Estat B.2.1. Càrrega màxima segons equació. D.40: 10,380 kN/m2 18,39 kN/m2 

Estat B.2.1. Càrrega màxima segons equació. D.41: 0,106 kN/m2 4,65 kN/m2 

Estat B.2.1. Càrrega màxima segons equació. D.42: 114,40 kN/m2 55,67 kN/m2 

Estat B.2.1. Moment negatiu segons equació. D.43: 34,36 kNm 14,24 kNm 

Estat B.2.2. Càrrega màxima segons equació. D.44: 11,584 kN/m2 11,15 kN/m2 

Estat B.2.2. Càrrega màxima segons equació. D.45: 8,897 kN/m2 15,76 kN/m2 

Estat B.2.2. Càrrega màxima segons equació. D.46: 0,118 kN/m2 5,17 kN/m2 

Estat B.2.2. Càrrega màxima segons equació. D.47: 64,49 kN/m2 30,33 kN/m2 

Estat B.2.2. Moment negatiu segons equació. D.48: 34,07 kNm 11,17 kNm 

Estat B.3.1. Càrrega màxima segons equació. D.49: 8,277 kN/m2 8,14 kN/m2 

Estat B.3.1. Càrrega màxima segons equació. D.50: 7,343 kN/m2 13,74 kN/m2 

Estat B.3.1. Càrrega màxima segons equació. D.51: -0,23 kN/m2 4,36 kN/m2 

Estat B.3.1. Càrrega màxima segons equació. D.52: 7,98 kN/m2 -35,61 kN/m2 

Estat B.3.1. Càrrega màxima segons equació. D.53: 40,36 kN/m2 15,72 kN/m2 

Estat B.3.1. Moment negatiu segons equació. D.54: 33,98 kNm 11,33 kNm 

Estat B.3.2. Càrrega màxima segons equació. D.55: 10,56 kN/m2 10,39 kN/m2 

Estat B.3.2. Càrrega màxima segons equació. D.56: 8,30 kN/m2 15,54 kN/m2 

Estat B.3.2. Càrrega màxima segons equació. D.57: -0,133 kN/m2 2,47 kN/m2 
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Estat B.3.2. Càrrega màxima segons equació. D.58: -3,99 kN/m2 7,12 kN/m2 

Estat B.3.2. Càrrega màxima segons equació. D.59: 61,84 kN/m2 28,55 kN/m2 

Estat B.3.2. Moment negatiu segons equació. D.60: 33,97 kNm 11,30 kNm 

Estat B.3.3. Càrrega màxima segons equació. D.61: 7,69 kN/m2 7,57 kN/m2 

Estat B.3.3. Càrrega màxima segons equació. D.62: 7,07 kN/m2 13,23 kN/m2 

Estat B.3.3. Càrrega màxima segons equació. D.63: -0,24 kN/m2 4,49 kN/m2 

Estat B.3.3. Càrrega màxima segons equació. D.64: 40,36 kN/m2 17,52 kN/m2 

Estat B.3.3. Moment negatiu segons equació. D.65: 33,76 kNm 10,38 kNm 

Estat B.3.4. Càrrega màxima segons equació. D.66: 9,69 kN/m2 9,53 kN/m2 

Estat B.3.4. Càrrega màxima segons equació. D.67: 7,95 kN/m2 14,89 kN/m2 

Estat B.3.4. Càrrega màxima segons equació. D.68: -0,22 kN/m2 4,12 kN/m2 

Estat B.3.4. Càrrega màxima segons equació. D.69: 61,84 kN/m2 28,55 kN/m2 

Estat B.3.4. Moment negatiu segons equació. D.70: 34,37 kNm 13,08 kNm 

Estat B.3.5. Càrrega màxima segons equació. D.71: 14,35 kN/m2 13,79 kN/m2 

Estat B.3.5. Càrrega màxima segons equació. D.72: -63,64 kN/m2 -119,1 KN/m2 

Estat B.3.5. Càrrega màxima segons equació. D.73: -2,66 kN/m2 5,93 kN/m2 

Estat B.3.5. Càrrega màxima segons equació. D.74: 40,36 kN/m2 17,52 kN/m2 

Estat B.3.5. Moment negatiu segons equació. D.75:  82,15 kNm 22,83 kNm 

La càrrega d’ús màxima que pot suportar el forjat dissenyat en funció del primer objectiu és 

el valor mínim dels resultats anteriors: 

• Per a un forjat constituït per un únic vano, la càrrega (Q1) és de 6,417 kN/m 2 

• Per a un forjat constituït per dos vanos, la càrrega (Q2) és de 0,106 kN/m2 

• Per a un forjat constituït per tres vanos, la càrrega (Q3) és de 0,133 kN/m2 
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La càrrega d’ús màxima que pot suportar el forjat dissenyat en funció del segon objectiu és 

el valor mínim dels resultats anteriors: 

• Per a un forjat constituït per un únic vano, la càrrega (Q1) és de 6,326 kN/m 2 

• Per a un forjat constituït per dos vanos, la càrrega (Q2) és de 4,654 kN/m2 

• Per a un forjat constituït per tres vanos, la càrrega (Q3) és de 2,473 kN/m2 
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ANNEX K: PLÀNOLS DE 

LES XAPES I LES LLOSES 
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