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Estructura existent.

Modificacions a l’estructura original.

La operació més important aplicada a l’estructura original és la del pati central. Per a 
dur-la a terme cal enderrocar part del forjat havent-lo apuntal·lat prèviament, manten-
tint les armadures existents com a esperes. Llavors, es disposen les noves armadures 
formant el perímetre del pati, i finalment es formigona.

No cal introduir reforços a l’estructura existent, ja que el nou perímetre no genera un 
gran voladiu ni limita la capacitat portant de la mateixa. A més, el nou ús proposat no 
genera unes sobrecàrregues majors a la projectada originalment.

Estructura modificada. Detalls estructurals. E: 1/50

Definició de l’estructura dels altells.

Deformades.

Moments flectors en X

Moments flectors en Y

Taula de predimensionat de parets interiors.

Taula de predimensionat per a bigues de dos vanos.

Estructura dels altells.

Per a la construcció dels altells s’ha escollit panells de fusta contralaminada. Aquests 
elements són autoportants, i permeten ser adaptats a una estructura existent, en 
aquest cas de formigó.

Tenen molt bon comportament en els dos eixos X i Y pel què fa als moments flectors, 
amb gruixos relativament petits, que permet disminuir la sobrecàrrega afegida per la 
construcció d’aquesta subestructura.

Es planteja per tant, una sobrecàrrega d’ús residencial als nous forjats, 2 kN/m2, i una 
sobrecàrrega d’envans de 0,625 kN/m2.

Forjat reticular bidireccional de 60x45 cm.

Nova biga perímetral 40x30 cm.

Replè de formigó

Nervis estructurals de forjat

Pilar HA-30 de 50x50 cm.

Capitell de pilar

Al tractar-se de parets interiors i bigues de dos vanos 
amb poques solicituds pel què fa a resistència al foc al 
trobar-se dins d’un mateix recinte d’ús privat, s’opten 
per emprar grúixos més grans que els que a la taula es 
mostren, ja que no té en compte les necessitats acús-
tiques.

Per aquest motiu, s’utilitzen majoritàriament les pla-
ques d‘espessor 9,4 cm. en els casos perimetrals, ex-
cepte en els situats a façana, amb gruixos 15,4 cm.


