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Fases d’execució de l’estructura

L’execució de l’estructura anirà molt acurada a un ordre de procés força 
estricte i poc flexible ja que només hi ha una única línia d’acció a seguir en 
aquest cas de reforma.
El procés constarà de dues fases materials:
   · construcció metàl.lica sobrerasant
   · formigonat per la contenció de terres i fonamentació sotarasant

L’aixecament de l’estructura metàl.lica té dos àmbits; l’estintolament del 
perímetre de façanes del Mercat i l’ampliació de la superfíce de programa.

Es començarà fent els murs pantalla de contenció de terres de la plaça i els 
carres col.lindants i un cop estigui assegurat el perímetre es procedirà a 
l’estintolant de les façanes de la nau gran en soterrani per l’ampliació de 
la l’àrea de venda de la planta inferior. Primer es col.locaran les UPN de 
coronació i una per una s’aniran configurant les sabates i cada pilar.
Un cop estavilitzats els pòrtics es muntarà l’estructura del forjat per trabar 
l’edifici altre vegada i s’acabarà per l’estintolament de les façanes en 
planta baixa dels murs existents a enderrocar.

Un cop la nau gran ha estat completament confeccionada es passarà a 
operar a la nau petita, d’aquesta manera mentre es desenvolupin les 
obres de reforma en aquesta nau, la gran ja podrà estar activa.

1.  Enderroc de la porxada per davant de la façana. 
     Alliveració de la façana noucentista i modernista.

2.  Es fa una primera regata per l’exterior del mur, per sota de 
      la cota existent de paviment, i s’hi col.loca un primer perfil 
      UPN-300 longitudinalment.

3. Ara per l’interior, es fa una segona regata per davant del 
mur a mateixa cota i s’hi col.loca l’altre perfil UPN-300.

4. Es lliguen els perfils UPN entre si i s’estabilitza el conjunt.     
    Part l’anitga sabata correguda quedarà entemig de les UPN.

5. Es fa una cata (excavació de terres) per sota d’un tram de mur i es repica el que 
    quedi de la fonamentació existent. El predimensionat de les UPN-300 ve precisa-
    ment del càlcul de sol.licitació que reben en aquest pas del procés de l’obra.

6. Es procedeix fente el micropilotatge de la nova fonamentació. Ës essencial micopiloar en aquesta rehabi-
    litació ja que al “fusionar” dues estructures vull assegurar un assentament nul. L’edific sinó podria patir    
    greus fisures en les façanes de fàbrica de maó.

7. S’inicia el procés de construcció de la primera sabata. 
     Es col.loca l’encofrat i s’hi evoca el formigó de neteja.

8. Es col.loca l’armat de la sabata, les barres d’ancoratge     
    pel pilar metàl.lic i la platina temporal pel formigonat.

9. Es formigona la sabata. Un cop el formigó s’ha assecat i 
    endurit es reitra la platina temporal que marcava la 
    posció on anirà la rebuda del pilar.

10. Es col.loca la platina definitva d’enllaç entre el pilar i la 
       fonamentació i s’encaixen els dos perfils UPN-350 que 
       conformen el pilar compost.

11. Es lliguen ambdós perfils verticals entre si amb presi-
       lles de 20 cm d’ample, cada 40 cm i es solden a la 
       platina de base de pilar amb cartel.les rigiditzadores.

12. Un cop estavilitzat estructuralment un tram de façana 
      es pot començar a operar sota el següent pilar, i així 
      successivament fins a estintolar tota la façana.

13. Es col.loquen les bigues HEB-260 de l’estructura del forjat; 
       en un costat soldades als nous pilars de façana i en l’altre    
       encastades al mur de contenció preexistent entre les naus.

14. Com que la llum entre bigues és superior a l’admesa per una forjat col.laborant 
       en aquestes condicions, es solden perfils HEB-160 de corretges.

15. A continuació es procedeix a l’estintolament de la façana 
       en planta baixa. S’instal.len uns andamis estabilitzadors 
       per treballar i s’apuntala la façana per seguretat.

16. Es fan les regates verticals, per arc de descàrrega, als laterals  
       del mur i s’hi encabeixen les UPN-350 encaixades a les 
       pilastres existents reposant sobre l’estructura de la planta -1.

17. Després de muntar els brancals del pòrtic es fa una regata 
       horitzontal superior per l’exterior per sota del mur de   
       façana i es col.loca el perfil de dintell UPN-260.

18. Es repeteix l’operació per l’interior del mur. Com que ara 
       treballem per sota de la façana cal seguir l’ordre de 
       regates per cada costat de 1/3 - 2/3 - 2/3 - 1/3.

19. Es lliguen tots dos perfils i es col.loca una platina per sota 
       per evitar que caiguin restes de la fàbrica del mur existent.

20. Un cop estavilitzat el pòrtic es procedeix a l’enderrocament 
       de l’obra sobrant de la façana.

21. Un cop acabades les obres de treball en façana es munta el 
       forjat col.laborant de planta baixa. 
       Caldrà apuntalar durant el procés de formigonat.


