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NAUS EXISTENTS

NAU NOVA
CONSTRUCCIÓ
- Una planta 
- Estructura d’encavellades d’acer fink
- Recalçament de la fonamentació
que comparteix amb les naus
existents

- Una planta 
- Estructura d’encavellades de fusta warren
- Murs de càrrega d’obra vista
- Substitució de les corretges i coberta actuals
per una coberta leugera de policarbonat

NAU EXISTENT

- Tres plantes 
- Estructura de murs de càrrega, pilars de

fosa i encavellades warren a la planta superior.
- Conservació total de l’edifici existent.
- Reforç de l’estructura per a la creació

d’escales i els forjats reforçats amb connectors
a les biguetes existents

MUR EXISTENT

NOVA
CONSTRUCCIÓ

- Una planta 
- Estructura de pòrtics d’acer
- Unió de l’estructura nova amb el mur
existent

- Pertany a la façana de les naus existents
- Mur de càrrega d’obra vista

NOVA
CONSTRUCCIÓ

- Dos plantes 
- Estructura combinació de murs de càrrega

amb pòrtics d’acer.
- Cobertes inclinades amb encavellades fink

- Els murs de càrrega guanyen estabilitat
amb la geometria 

NOVA
CONSTRUCCIÓ

- Tres plantes 
- Estructura de pòrtics d’acer.

- Cobertes inclinades amb encavellades fink

DETALL ENCONTRE ESTRUCTURA NOVA 
AMB MUR D’OBRA EXISTENT
E. 1.20

PLANTA DE FONAMENTACIÓ SOSTRE DE PLANTA BAIXA

L’ESTRUCTURA

L’estructura de les edificacions existens és d’obra vista, encavellades de 
fusta i de pilars de fosa. D’altra banda a les edificacions de nova cons-
trucció és completament oposada i adaptada a una tecnologia més 
actual, acer i murs de formigó.
Així doncs en planta es pot diferenciar clarament el que es tracta d’edi-
ficació nova de l’edificació existent.

L’estructura dels edificis de nova construcció són dels mateixos mate-
rials, però hi ha tanta varietat formal i de programa que les geometries 
varien força. A les naus que tenen cobertes inclinades, es resolen amb 
encavellades tipus fink, que resulten ser molt més sutils que les clàssi-
ques encavellades de fusta existent. En tots els casos trobem pòrtics si-
tuats a distàncies reduïdes, d’entre 2.5 i 3m i per tant resolts amb forjats 
colaborants,

En la majoria dels casos les edificacions noves són molt independents 
de les existents i quasibé no es toquen. En el moment que conflueixen 
les dues són: la nau de nova construcció edificada contiguament a les 
naus d’una planta i de coberta a dos aigues, existents i l’altra en el mur 
perimetral amb el bar i la botiga.
En aquests casos s’han resolt de diferent manera. En el primer, al trac-
tar-se d’un mur mitjaner (que es comparteix entre les dos parcel.les) i al 
construïr.hi una estructura nova d’acer i diferenciada, s’ha hagut de fer 
un recalçament amb micropilotis. Aquests ajuden a que els fonaments 
treballin d’una manera conjunta i que la nova sabata no s’asenti més 
que la existent, ja que treballen juntes.
D’altra banda l’encontre de l’estructura d’acer nova amb el mur d’obra 
perimetral existent es resol amb tacs químics de la següent manera:

Al treballar amb edificacions existents s’ha de parlar de rehabilitació. I 
per tant s’ha de tenir en conte que totes les estructures existents hauràn 
de ser revisades. Per una banda s’hauran de revisar totes les encavella-
des de fusta per un tema de podriment. També s’haurien d’inspeccio-
nar els fonaments existents i reforçar-los en el cas que fos necessari i 
també s’haurien d’inspeccionar els pilars de fosa, ja que podrien tenir 
microfissures. Si fos el cas es podria sol.lucionar amb un replè d’acer 
en forma de barres d’ànima plena. L’execució d’aquesta transformació 
requeriria els desmuntatge de la columna, però en conservaria la seva 
estètica.
Finalment els forjats contem que estan reforçats amb una capa de 
compressió amb malla electrosoldada i connectors d’acer a les bigue-
tes de fusta existents.


