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FITXES INTERACTIVES 

DE COMPROVACIÓ DE CÀLCUL D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS

DADES

geometria        limits
      minim      maxim     valid
amplada B (m) 1,2 0,40 5 
llargada L (m) 2 0,40 5 
cantell C (m) 0,6 0,25 5
amplada pilar b (m) 0,4 0,25 2
cantell pilar (m) 0,6 0,25 2
materials

HA (N/mm2) 25
acer (tipus) B500s
control  normal
pres. adm. (N/mm2)  0,25 0,05 1
armat

  n  o
en B 9   12  2 50 
en L 7  12  2 50
sol·licitacions  valors sense majorar
N (KN)     500  0  10000
Mb (m.kN)   26,8  0 1000
Mb (m.kN)   13,4  0 1000

PREPARACIÓ

càrregues

pes propi de la sabata (kN) 
càrrega total sobre el terreny (kN) 
excentricitat (m)

en la direcció B           
en la direcció L 

rigidesa de la sabata

en la direcció B          
en la direcció L
armat

cantell útil d (m)  0,550
fcd (N/mm2)
fyd (N/mm2)
 

sabata mitgera exemple sambc-a

DADES

geometria    limits
         minim      maxim     valid
amplada B (m)  1,2 0,40 5
llargada L (m) 2 0,40 5
cantell C (m) 0,6 0,25 5
amplada pilar b (m) 0,4 0,25 2
cantell pilar l (m) 0,6 0,25 2
materials

HA (N/mm2) 25       
acer (tipus) B500S       
control normal       
pres. adm. (N/mm2) 0,25 0,05 1
armat
  n  o
en B 9  12
en L 7   12
sol·licitacions valors N, Mb sense majorar
N (kN) 500 0 50  
Mb (mKN) 26,8 0 1000
 
PREPARACIÓ

càrregues

pes propi de la sabata (kN) 
càrrega total sobre el terreny (kN) 
excentricitat (m)

en la direcció B           
en la direcció L 

rigidesa de la sabata

en la direcció L
armat

cantell útil d (m)   
fcd (N/mm2)
fyd (N/mm2) 

AMIDAMENT

 formigó (L)    acer (kp)    kp acer/m3 formigó

en L 
en B
total

OPERATÒRIA

sabata cantonada exemple sacbc-a 

T.TANGENCIALS

AMIDAMENT

 formigó (L)  acer (kp) kp  acer/m3 formigó

en L
en B
total

OPERATORIA

sabata aïllada exemple sba-a

T. TANGENCIALS

Act: Àrea (mm2)    

Vrd: Esforç tallant efectiu (N)    

Ð: Coefi cient de grandària    

Ð: Quantia de l’armadura longitudinal    

Vu2 min: Esforç tallant d’esgotament (N)    

Vu2: esforç tallant d’esgotament (N)    

Vu2d: esforç tallant d’esgotament adoptat (N) 

AMIDAMENTS

 formigó (L)   acer (kp)   kp acer/m3 formigó

en L
en B
total

OPERATÒRIA

COMPROVACIONS

pressió de contacte 
cas
pressió de contacte (N/mm²)
pressió admissible (N/mm²)

armadura inferior 
tracció mobilitzada
 tB, tL (N/mm2)
resistència Art.39 
EHE (fct,k)(N/mm2)

engraellat inferior 

armadura   direcció B   direcció L
separació (m)  
necessària (N)  
col·locada (N)
%  
mínima a sabates 

tipus
cas rígida 

mínima 1/000
col·locada %
cas fl exible

mínima (mm2)
col. (mm2)

COMPROVACIONS

pressió de contacte 

pressió de contacte (N/mm²)
pressió admissible (N/mm²)

armadura inferior

tracció mobilitzada tB, tL (N/mm2)
resistència Art.39 EHE (fct,k)(N/mm2)

comprobació de l’armat

armadura   direcció B   direcció L 
separació(m)
mínima a sabates 
tipus sabata  rígides, molt rígides, fl exibles

(1/00)
col. (1/00)
cas fl exible

necessària (mm2)       
col·locada (mm2)
comprobació engraellat segons L

necessària (mm2)       
col·locada en (mm2)       
%

COMPROVACIONS

pressió de contacte 

pressió màxima (N/mm²) 
armadura inferior 
     direcció B   direcció L
tracció mobilitzada (N/mm2) 

resistència Art.39 EHE (fct,k)(N/mm2)

comprovació engraellat Inferior

    direcció B  direcció L 
separació (m)  0,232  0,177 compleix
necessària (kN)    
col·locada (kN)  
%  
armadura mínima   
superior direcció B  direcció L 
separació (m)  0,207  0,151 compleix  
sabata rigida i molt rígida      
necessària (1/000)    
col·locada (1/000)    
sabata fl exible      
mínima (mm2)   
col·locada (mm2)    
inferior 
 sabata rigida i molt rígida      
necessària (1/000)    
col·locada (1/000)    
sabata fl exible      
mínima (mm2)   
col·locada (mm2)

DADES

geometria                           limits
          minim      maxim     valid
amplada B (m) 1,2 0,40  5 valida
llargada L (m) 2 0,40  5 blanc
cantell C (m) 0,6 0,25  5 blanc
amplada pilar b (m) 0,4 0,25  2 blanc
cantell pilar l (m) 0,4 0,25  2 blanc
materials

HA (N/mm2) 25        
acer (tipus) B500S        
control normal        
pres. adm. (N/mm2) 0,25 0,05  1 blanc
armat

superior                             
    nB 10      ØB 12  blanc
  nL  8      ØB  14 blanc
inferior

    nB 9      ØB 16  blanc
  nL  7      ØB 20  blanc
 
sol·licitacions
N (kN)   500      0  1000 blanc

PREPARACIÓ

pes propi de la sabata (kN) 
càrrega total sobre el terreny (kN)
rigidesa de la sabata

en la direcció B    
 en la direcció L
armat

cantell útil d (m)  0,55
fcd (N/mm2)
fyd (N/mm2)

N (kN) 500

d (m) 0,550c (m) 0,6

nB  9 0B 12
nL  7 0L 12

L(m)  2

B (m) 1,2

nL0

MB  (m.kN) 
26,8

nB0

b (m) 0,4

vB (m) 0,400

vL (m) 0,700  l(m) 0,6     ó (N/mm2) 0,25

/

/

N (kN) 500

en B  N9  012
en L  N7  0 12

/
/

c (m) 0,6

d (m) 0,550

B (m) 1,2

L(m)  2

MB  (m.kN) 
26,8

b (m) 0,4  vB(m) 0,800     ó (N/mm2) 0,25

vL (m) 0,700 

l (m) 0,6 

N (kN) 500

armat superior
en B  N10  012
en L  N8  0 12

/
/

c (m) 0,6
d (m) 0,550

armat inferior
en B  N9  016
en L  N7  0 20

/
/

B (m) 1,2

L(m)  2
vL (m) 1.400 

l (m) 0,6

b (m) 0,4  vB(m) 0,800     ó (N/mm2) 0,25

PRESSIÓ DE CONTACTE

ENGRAELLAT INFERIOR

PUNXONAMENT

TALLANT EN LA DIRECCIÓ L

COMPLEIX

COMPLEIX

COMPLEIX

COMPLEIX

NO COMPLEIX

NO COMPLEIX

NO COMPLEIX

NO COMPLEIX

PRESSIÓ DE CONTACTE

COMPROVACIÓ ARMAT

TALLANT EN LA DIRECCIÓ L

COMPLEIX

COMPLEIX

COMPLEIX

NO COMPLEIX

NO COMPLEIX

NO COMPLEIX

PRESSIÓ DE CONTACTE

ARMADURA INFERIOR

ENGRAELLAT INFERIOR

ARMADURA MINIMA

COMPLEIX

COMPLEIX

COMPLEIX

COMPLEIX

NO COMPLEIX

NO COMPLEIX

NO COMPLEIX

NO COMPLEIX

3 fi txes de comprovació de càlcul dels elements de fonamentació: sabates aïllades, sabata de mitgera, sabata de cantonada.
La direcció d’accés es https://www.ca1.upc.edu/fcc o  http://www.qsai.es/upc. 
L’alumne pot accedir amb qualsevol tipus de dispositiu amb connexió a internet: iPAD, ordinador, o telèfon mòbil.
 

Les fi txes tenen els següents apartats: entrada de dades, preparació, comprovacions, amidaments i resum de la operació. 
El resultat es un informe sobre el compliment de tots els requeriments que es necessiten per a realitzar el càlcul, per a comprovar 
la idoneïtat, d’una determinada solució per a la resolució d’un cas concret.
Les fi txes s’utilitzen a les classes pràctiques, i és material docent.


