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Acupuntura urbana a la Sagrera: Rehabilitació d’un recinte industrial com a CEA
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[ESTAT DE CÀRREGUES SÒCOL PROPOSTA][TRANSFORMACIONS ESTRUCTURALS]

[ELEMENTS ESTRUCTURALS]

ESQUEMA PÒRTIC

ACCIONS PERMANENTS I PES PROPI

COMBINACIONS D’HIPOTESIS

COMPROVACIÓ FLETXA

CÀRREGA TOTAL BIGUES IPN 300
fletxa màxima = L/250 
5500/250 = 22 mm

f = (5/384) · (q·l4/E·I)
I = (5/384) · (2·55004/210000·22)
I = 5.157.955,11 mm4 = 515 cm4

IPN 300 té una I de 9.800 cm4 --- OK!

ACCIONS VARIABLES
Coberta ajardinada
Pes propi forjat Slimfloor Cofradal 200
Pes propi bigues IPN 300
Pes propi pilars HEB 300

TOTAL

4 kN/m2

2 kN/m2

6 kN/m2 

ESTAT LÍMIT DE SERVEI (ELS)
Combinada 1 : càrregues verticals = 1,00·Pp + 1,00·Cp + 1,00·Su + 1,00·Neu

ESTAT LÍMIT ÚLTIM (ELU)
Combinada 2 : càrregues verticals = 1,35·Pp + 1,35·Cp + 1,50·Su + 1,50·Neu

Sobrecàrrega d’ús
Sobrecàrrega de neu

TOTAL

3 kN/m2

0,4 kN/m2

3,4 kN/m2 

Coberta ajardinada (Cp): 4kN/m2 x 5,5m = 
Pes propi forjat (Pp): 2kN/m2 x 5,5m = 
Sobrecàrrega d’ús (Su): 3kN/m2 x 5,5m =
Sobrecàrrega de neu (Neu) : 0,4kN/m2 x 5,5m =

TOTAL

22 kN/ml
11 kN/ml

16,5 kN/ml
2,2 kN/ml

51,7 kN/ml

Tracció màxima = 26,23 kN
Compressió màxima = 427,70 kN

fmax = 12,1 mm < 22 mm --- OK!

Tensió màxima = 332 N/mm2

Tallant màxim = 213,30 kN

Moment màxim = 206,99 kNm
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DIAGRAMA D’AXIALS

Tracció màxima = 18,68 kN
Compressió màxima = 305,03 kN

fmax = 8,6 mm < 22 mm --- OK!

Tensió màxima = 236 N/mm2

Tallant màxim = 151,96 kN

Moment màxim = 144,43 kNm

DIAGRAMA DE DEFORMACIONS

DIAGRAMA DE TENSIONS

DIAGRAMA DE TALLANTS

DIAGRAMA DE MOMENTS

[SOSTRE PLANTA BAIXA]

[CIMENTACIONS]

[GEOLOGIA]

Bigueta

Malla compressió

Armat biga

Casetó de ciment
Armadura negatius

Malla compressió

Lana de rocaXapa metàl·lica

Biga metàl·lica
Armadura negatius

[FORJATS UNIDIRECCIONALS DE BIGUETES PRETENSADES I CASETONS]

[FORJATS SLIMFLOOR]

[ESTRUCTURA METÀL·LICA]

Llosa prefabricada COFRADAL 200

Forjat SLIMFLOOR

[CIMENTACIONS][MUR DE CONTENCIÓ]

Forjat enderrocat

Forjat existent

Pilars i bigues existents

Pilars i bigues enderrocats

El projecte proposa una rehabilitació poc agressiva, intentant mantenir i potenciar al màxim 
l’arquitectura preexistent. S’identifiquen així uns enderrocs puntuals de forjat, que permetran obrir 
un pati entre les naus 3 i 4, que il·luminarà l’interior de les edificacions, i permetrà crear corrents 
de ventilació natural millorant així el confort interior. Aquestes mateixes naus patiran una altra 
transformació en el seu contacte amb la Rambla Prim degut a la transformació topogràfica del 
carrer, que obligarà a enderrocar part del forjat existent per a construir-ne un de nou. 
Aquest nou forjat serà de tipus SLIMFLOOR, que permet optimitzar el cantell útil, integrant les bigues 
metàl·liques (reciclades d’altres naus de l’àmbit) dins del propi encofrat. Per a disminuir al màxim 
el pes propi del nou forjat, s’utilitzaran lloses prefabricades COFRADAL 200, que permeten salvar 
llums de fins a 7m, amb un baix cost i optimització de recursos, a més del seu bon comportament 
tèrmic, acústic, i resistent al foc.
Aquest sistema constructiu s’estendrà per tota la coberta ajardinada del sòcol de nova construcció. 

Les cimentacions existents de l’àmbit estan formades per sabates aïllades, corregudes, bigues 
riostres i mur de sòtan en el cas de la nau 3. Com a conseqüència de la transformació topogràfica 
de l’entorn de l’àmbit, es construïrà un mur de contenció perimetral, que anirà enrasat amb la nova 
alçada de la Via Trajana i la Rambla Prim. El sòcol de nova construcció es recolçarà sobre aquest 
nou mur per una banda, i per la’ltra es crearà un pòrtic amb l’estructura metàl·lica reciclada de les 
altres naus. Durant l’enderroc de les naus marcades, i les seves cimentacions, es farà un estudi 
del terreny, per a comprobar el grau de contaminació al que hagi pogut ser exposat durant la seva 
vida industrial, i així poder proposar un sanejament i recuperació del sòl.

Enderroc + Nova construcció

Forjat de nova construcció

Sabata aïllada i biga riostra de nova construcció

Sabata aïllada i biga riostra enderrocades

Sabata aïllada i biga riostra existents

Mur perimetral de contenció de nova construcció

Mur de sòtan existent

Segons els plànols geològics del ICC, l’ambit es troba sobre plana 
al·luvial, un tipus de terreny on predominen les graves, sorres i 
lutites.
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