
ESTRUCTURA:

L’estrategia estructural utilitzada volremarcar encara més la intenció del projecte. Ro-
bustesa, senzillesa, concordancia amb l’entorn i honestedat en utilització de materials. 
Així els protagonistes seràn el formigó, per les parts més pesants i que han de suportar 
major càrrega i la fusta per les més lleugeres. És per això que s’ha obtat per una es-
tructura muraria a base de formigó cel·lular HC 350, més dens que el formigó cel·lular 
normal, per incrementar la resistència i amb un gruix de 450 cm. 

Per als forjats s’utilitzaran bigues de fusta laminada GL 24h, encastades als murs, com-
pletades amb taulers de KLH. Aquest sistema en sec permetrà una construcció més 
rapida in situ i una bona preparació dels elements a taller. Aixi mateix aquest mate-
rial contrastarà força amb el formigó mostrant facilment que és forjat i/o elements 
secundaris i què és formigó i per tant  l’essencia i part més rígida i protagonista del 
projecte. 
 

BIGUES:
 
Per les bigues s’ha buscat un element que 
permetes construcció en sec, que pogues 
quedar vist, ens permetes assumir les so-
licitacions i fos adequat al projecte i entorn. 
Després d’observar que en la construcció 
original de Cuenca les bigues i biguetes de 
fusta són més que comuns s’ha obtat per 
una solució similar tot i que actual: bigues de 
fusta laminada. 
 
En concret s’usara fusta laminada encolada 
GL24h, que ens aporta les caracteristiques 
necessaries pel projecte. Aquestes bigues tin-
dran una dimensió de 240 mm per 600 mm, i 
una llargada entre 10 900 i 8000 mm.

FORJAT -1 FORJAT PB

FORJAT P1 FORJAT P2

FORJAT P3 FORJAT COBERTA

Fonaments:
Superficials amb murs de contenció
Forjats sanitari:
Llosa massisa de formigó
Forjats:
Vigues de fusta laminada de 200x 4800, KLH 200mm, paviment.
Suport:
Estructura muraria de formigó lleuger

CALCUL BIGA:

DEFORMACIONS
S’estableix una fletxa máxima de L/1000 per les viguetes . Per de-
splaçament horitzontals un maxim  de H/500.

ESTAT DE CÀRREGUES
Interior del complex
Sobrecàrrega d’ús sales polivalents, aules i tallers. 500 Kg/m2
Pes propi forjat     275 kg/m2
Pes propi viga 
 D: 380 kg/m3 (0,6 x 0,3x 9,5x 380= 650kg 68.4 m/l

Murs
 Pes propi mur
 D: 800kg/m3 x 0,55= 440 kg/m2 

     Biga laminada encolada de fusta 
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MURS: 
 
FORMIGÓ LLEUGER- ULTRALLEUGER 

Una de les decisions més importants i que marquen el projecte és l’estructura muraria. 
Es volia continuar amb el concepte constructiu tradicional autòcton, però actualitzat als 
temps corrents.  Es a dir substituir el mur gruixut de pedra per un sistema més pràctic i 
actual. Ràpidament una solució podria ser el mur de formigó armat o de fàbrica. Ambòs 
necessitaven de diferents capes per complir els requisits de resistencia tèrmica. 
 
Es per això que s’obta per utilitzar el formigó lleuger estructural en massa, més contre-
tament el LC 8/9 D1.0. Aquest formigó es caracteritza per ser més lleuger, més poros 
i per tant menys dens, però també menys resistent així aquesta solució ens garanteix 
una resistencia estructural suficient i una resistència tèrmica dintre dels requeriments, 
tot això amb un gruix i un acabat que concorda amb el concepte projectual de robust-
esa i rígidesa, recordant a les construccions tradicionals. 

 
La caracteristica principal d’aquest formigó és l’us d’àrids lleugers que acaben suposant 
una densitat de 800 kg/m3, sense renunciar a una bona resistència a compressió. 
Aquesta baixa densitat, a més d’alleugerir el pes pròpi del mateix mur,  significa una 
conductivitat de  0,36 N/(m2·K). 

 
 
Cuenca: Zona climatica D2 amb U= 0,66 w/m2·K

U= 1/R; R= 1/U= 1/ 0,66= 1,515 
 
R= e/ ʎ; e= R· ʎ= 1,515 · 0,36 = 0,54 m

Per als murs de contenció de l’edifici farem servir un formigó lleuger LC 25/28 D 1.4. El 
qual necessitarà una mica més de gruix per garantir la transimitancia tèrmica exigida, 
però aixo ens permet tenir una resistència adequada per poder posar armadures. 
 
La resta de murs de contenció de l’espai públic que completen el projecte seran de 
formigó armat convencional. 
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