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07 PROPOSTA INTEGRADA
03 RESUM. ACCIONS

Es propoosa regenerar el riu Bièvre amb 
sistemes naturals i crear un parc fl uvial.

Ac  vitats hosteleria i comercial

Equipaments

Ac  bitats de proximitat

Indicador 1: Augment de la complexitat.
Eixos comercials:
- Ac  vitats comercials i hoteleres:50%.
- Ac  vitats de proximitat: 10%
- Àrees de alt fl ux de vianants.

Ac  vitats hoteleres i de comerç

Esració RER

Ac  vitats de proximitat

Sistema hidrològic

Indicador 1: reserva d’espais hor  coles
Es proposa reservar un 30% de l’espai 
lliure a ac  vitats agrícoles per tal de mul-
 plicar la complexitat de l’espai ja que 

actualment és un espai lliure únicament 
de jardins i espor  us. 
A part de augmentar la complexitat tam-
bé per la seva posició estratègica entre 
dos aqüeductes i relacionats als eixos 
produc  us proposats a escala local.

Indicador 2: parceŀles hor  coles
Parceŀles entre 50 i 200m2 amb làmines 
d’aigua que emmagatzemen les aigües 
pluvials, accessibles per camins comu-
nitaris de 2m. Les parceŀles han d’estar 
agrupades i envoltades d’arbres.

Indicador 3: casetes d’horta
Per parceŀles de menys de 100m2 es per-
met fi ns a 1 caseta.
Per parceŀles de més de 100m2 es per-
met entre 1 i 2.
L’ús  de les casetes és d’emmagatzemat-
ge de material hor  cola.
Dues  pologies de casetes: una de 2m2 i 
una de 4m2.
El material de la caseta és la fusta.
Les casetes es coŀlocaran confrontades 
als camins comunitaris

Eix estructurador: Territori Eix estructurador: Territori Eix estructurador: Societat Eix estructurador: Mobilitat

DEFORMADA

DIAGRAMA DE TALLANTS

ACCIONS APLICADES

DIAGRAMA D’AXILS

DIAGRAMA DE MOMENTS

RESULTANTSDIAGRAMA DE TENSIONS

coeficient de seguretat del formigó 1,1
Tensió admisible del formigó 250 kg/cm²
coeficient de minoració de resistència del terreny 3
càrrega admisibles del sòl (sabata cuadrada) 2,5 kg/cm²
càrrega admisibles del sòl (sabata rectangular) 1,9 kg/cm²
Càrrega útil del sòl (sabata cuadrada) 2,3 kg/cm²
Càrrega útil del sòl (sabata rectangular) 1,7 kg/cm²

Pòrtic de pòrtics 187 kg/m
Llosa alveolar unidireccional 500 kg/m²

C Coberta (PARC) 500 kg/m²
L Locals comercials 500 kg/m²
A Aparcament 400 kg/m²

P Paviment (10 cm) 110 kg/m²
N Neu 40 kg/m²

RA Replè aigua 1000 kg/m³
RV Replè cobertavegetal 2000 kg/m³

Caracetrístiques del projecte
Cobertura A6 a Gentilly (Paris)
Edifici "parc" format per

Parc amb Locals comercials 5 ut
Planta soterrani aparcament 1 ut

Biga pòrtic de pòrtics
Altura de pòrtic 5 m

Pes propi elements constructius amp pro alt pes. Esp
Façana locals comercials 0,3 3,5 750 787,5 kg/ml
Mur soterrani 1 5 2500 12500 kg/ml
Pilars aparcament 4,5 187 841,5 kg/ml

Sobrecàrregues permanents Codi Tècnic

Dades inicials

Pesos propis Codi Tècnic

Sobrecàrregues d'ús Codi Tècnic

Concepte

S’opta per una cobertura amb un sistema d’estructura de pòr  cs de 
secció ac  va, és a dir un pòr  c de pòr  cs tancats de diverses obertu-
res que respon a una biga recolzada lateralment per murs de conten-
ció de terres. Aconseguint així cobrir una gran llum i alhora contenir 
cotxes al seu interior sense renunciar a les avantatges de la geome-
tria ortogonal. 
Observem existeix un desnivell entre els dos punts que hem d’unir, i 
en el cas d’allargar la biga d’aquestes dimensions fi ns a l’altre carrer 
ens crearia una nova barrera. Per tal d’evitar-ho, proposem un canvi 
de secció.
Per tant es tracta de construir els murs de contenció laterals a l’au-
topista una estructura de murs al centre on recolzarem les bigues. 
D’aquesta manera podrem completar la cobertura sense crear noves 
barreres i aconseguir una transició amables entre els dos punts.
Pel que fa a la fonamentació, degut a la manca d’informació concreta 
de les tensions admissibles del terreny, opto per una fonamentació 
profunda amb pantalles, ja que seria la situació més desfavorable.

Predimensionat:

Càrregues aplicades al model.
- Coberta: 18KN/m² + Pes Propi = 2.275T/m²                                      2.275 
T/m² x 7m
- Aparcament: 9’2 KN/m²+ PP = 1.395T/m²                                         1.395 
T/m² x 7m
- Aigua: 20 KN/ m² + PP = 2.475T/ m²                                                   2.475 
T/ m²x 7m

Predimensionat de l’acer:

M = ql²/8 = (2.475x11.4²)/8 = 40.206 kgm²
O= M/Sx = (40.206 x 100)/S = 2.250
S= 4.020.600/2.250 = 1.786’93cm³
Segons taules, entre HEB 400 i HEB 500. 
Per tal de posar tots els perfi ls iguals i pel millor encaix amb el forjat 
de plaques alveolars, u  litzaré la HEB 500.

Deformacions:

Les deformacions són inferiors al límit establert pel CTE.
Def. ≤ L/500

Murs de contenció:

Per a murs de 50cm de gruix, a esforç axil.
Rform. ≥ Resultant/sup.
250kg/cm² ≥ 455.000kg/35.000cm²

250 ≥ 13

Indicador 1: Eliminar fractures
Eliminar fractures del territori creadores de di-
ferències socials, vol dir cosir la ciutat i integrar 
aquests espasi al teixit urbà. Sobretot cal posar 
esforços alhora de treballar les vores d’aquestes 
fractures.
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