
Estructura - Fonamentació

Estratègia

L’estratègia del projecte és la de generar un edifici senzill, ordenat i integrat al terreny, de línies molt simples, utilitzant sempre una mateixa tipologia constructiva que permeti 
unificar tots els edificis i entendre el conjunt com una única unitat.

S’ha optat per generar una estructura de formigó senzilla, amb pòrtics unidireccionals sempre amb una mateixa direcció, la tipologia s’ha variat lleugerament en aquells 
punts on trobem alguns elements del procés industrial que requereixen d’una estructura diferent.

Els elements principals de l’estructura es construiran in situ, jàsseres, murs i pilars. Els forjats es realitzaran mitjançant elements prefabricats tals com biguetes de formigó 
i revoltons ceràmics de cara corba vista.

La cava es resol mitjançant uns grans arcs de formigó prefabricats, aquests permetran salvar una gran llum, la major part de la cava esta coberta per la plaça d’accés a 
l’edifici, però en un dels seus extrems compta amb una part del procés industrial, per resoldre aquest punt s’ha optat per construir al damunt dels arcs la fonamentació del 
laboratori, magatzem i tolva, així doncs el descens de càrregues d’aquesta part de l’edifici es realitzarà a través dels murs inferiors.

Per resoldre l’aparcament - plaça es proposa generar terrasses amb formigó alleugerit que tinguin un lleuger pendent cap als laterals i muntar al damunt una estructura de 
pilars i cassetons sistema càviti per poder drenar l’aigua filtrada cap als laterals on aquesta es recollirà i serà derivada fins al dipòsit de recollida d’aigües pluvials.

De la mateixa forma es resol l’interior, on si hi trobéssim mai filtracions, aquestes serien derivades als laterals per evitar taques a la coberta de la cava.

Llegenda de Components i Materials
Estructura Cava

E01_ Formigó de neteja
E02_ Sabata correguda de formigó armat
E03_ Cassetó perdut de polipropilè tipus cáviti
E04_ Capa de compressió de formigó armat.
E05_ Paviment de formigó in situ.
E06_ Mur de formigó armat, suport dels arcs i edifici magatzem.
E07_ Tractament de junta amb element elàstic per evitar filtracions. Neoprè
E08_ Reforç de l’armat al dintell per les obertures
E09_ Formació de pendents amb morter pobre d’anivellament.
E10_ Tub de desaigua fixat amb morter pobre
E11_ Arc prefabricat de formigó armat
E12_ Encofrat de taulons de fusta
E13_ Estructura de suport dels pòrtics superiors (edifici magatzem)
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