
PLANTEJAMENT DE L’ESTRUCTURA 
 
FONAMENTACIÓ 
 
S’executaran murs pantalla amb bivalva donat que s’han d’excavar dos
soterranis i la solució de mur de soterrani per dames seria tremendament
lenta i perillosa. 
 
Un cop buidat l’interior que deixen els murs pantalles, la fonamentació
s’executarà mitjançant una llosa que anirà ancorada perimetralment al mur
per tal d’evitar que un hipotètic nivell freàtic massa alt s’escoli en la planta
inferior d’aparcament. 
 
 
ESTRUCTURA 
 
Donada la gran superfície de sostre es planteja una estructura que pugui ser
prefabricada (sostres de llosa alveolar, pilars prefabricats, coberta amb
encavallades d’acer i planxes col·laborants) per tal d’evitar els temps
d’encofrat, cosa que agilitzarà l’execució. 
 
Els pilars seran prefabricats. Es portaran tramades senceres amb les
mènsules previstes ja executades, mènsules que recolliran les jàsseres.
L’encontre dels pilars i la fonamentació es realitzarà com si fossin peus drets
d’acer: un cop executada la llosa de fonamentació es replantejaran les
plaques d’ancoratge que aniran sobre esperes taladrades. Els pilars portaran
inferiorment una placa de base que es soldarà sobre la placa d’ancoratge. 
Les pantalles que suporten la coberta seran de formigó armat. La seva
execució es farà de manera tradicional. 
Les lloses alveolars aniran recolzades sobre jàsseres prefabricades de
formigó amb encaixos per les plaques. Aquestes jàsseres porten el cap
comprimit només amb l’armadura d’espera. Un cop situades les plaques es
procedirà a formigonar-lo juntament amb la capa de compressió i l’armadura
negativa corresponent. 
S’hauran d’executar a les pantalles mènsules per tal de recolzar
perimetralment els sostres.   
 
La coberta es planteja amb una sèrie de grans encavallades d’acer situades
sobre els pilars pantalla. Aquestes encavallades tenen uns voladissos a
banda i banda que suporten mitjançant tirants el pis que correspon al mercat.
També suporten la subestructura perimetral que sosté el tancament. 
Les encavallades arribaran desmuntades del taller i s’ensamblaran a peu
d’obra mitjançant els para-xocs previstos en els punts de moment Mf=0. Un
cop muntades, s’elevaran fins assolir els caps de les pantalles on quedaran
recolzades mitjançant una sèrie de trau-colis que permetran el moviment per
dilatació i un millor rendiment estructural. 
Per tal de travar aquesta estructura d’acer, es situen perfils rigiditzadors en
els perímetres i es diagonalitzen els vanos extrems, en planta i alçat. 
Unint les encavallades se situen  corretges d’acer que aniran cargolades
(s’evitarà soldar a tanta altura, ja que és perillós i difícil de controlar). Sobre
les corretges aniran planxes col·laborants per tal de formigonar una petita
llosa a la coberta que permetrà millorar l’acústica de l’espai inferior i recolzar
totes les instal·lacions d’aire i plaques solars que es preveuen al projecte. 
 
 


