
les descontinuïtats i s’allibera alçada a PB.

       Enderroc dels forjats de crugia frontal. S’eviten

programa segons les anteriors directrius.

Necessitat de mØs nivells per a desenvolupar el Àrea insuficient a la crugia frontal per a ubicar un sistema d’habitacions dobles+passadís. 2 possibles solucions:

- A: incrementar en 2 el nombre de plantes

- B: Augmentar la profunditat dels forjats de crugia frontal.

habitacions encabides entre pilars.

al sistema estructural existent, generant unitats de dues

S’imposa un sistema de mòduls habitacionals encaixats 

superior.

per a salvar l’increment del voladiu i el nou nivell

Necessitat de proposar una reforma estructural

POSSIBILITATS ESTRUCTURALS

La creació de nous pilars, fonamentació i reforç de l’estructura existent dificulten el procØs i encareixen el projecte.

A mØs, la nova fonamentació recauria a una zona de circulacions dels soterranis.

Aquesta solució necessita d’una nova fonamentació que probablement entri en conflicte amb l’existent. 

Col•locació d’una nova linia de pilars ajustada al límit de la parcel•la o rampa d’urgŁncies.

Podem distingir dues possibilitats dins d’aquesta:

Col•locació d’uns nous perfils metàlics treballant amb l’estructura existent.

recollint una nova filera de pilars ubicada als forjats superiors

- 2A : els perfils metàlics inclinats segueixen la direccionalitat de les jàsseres, 

dos pilars, d’on neix una nova filera. En resulta una encavallada.

- 2B : els perfils metàlics inclinats roten trobant-se en el punt mig entre 

reforçada per a complir les noves exigŁncies.

L’estructura interior haurà de ser verificada i 

formigó preveient l’augment de l’estat de càrregues.

substituïnt els metàl•lics existents per pilars de 

dels pilars d’aquesta crugia especialment, 

Seran necessaris un reforç de la fonamentació i 

els voladius.

Col•locació de tubs metàl•lics tensant i suportant 

existent com una motxilla.

contrarrestar aquest efecte, fent treballar l’estructura 

El lligam de la nova estructura amb l’existent ha de 

un gir de l’estructura en sentit atihorari.

als pilars i són descarregades fins al terra. Això produiria 

Les càrregues recollides pels tensors són transmeses 
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- Permet conservar la part mØs important de l’estructura.

+12.65 cota inferior del forjat fixe

acabat vist

llosa alleugerida h=8+32+8cm

+10.25 cota inferior del forjat fixe

+10.73 forjat 

+12.65 cota inferior del forjat fixe

forjat inclinat

- S’augmenta la profunditat d’una construcció ja bastant profunda.

- Es dispara l’espai destinat a espais comuns

d’assolellament als pavellons.

- Major alçada de l’edifici resultant, escapant-se de l’escala del complex i generant problemes 
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