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L’estructura de l’edifici consta de dues tipologies diferents, que corresponen a la seva materialitat i al seu ús. 
Per una part tenim la coberta de fusta i després el pàrquing de formigó, marca’n les materialitats de la zona 
prèviament explicades.

COBERTA

La coberta de l’extensió de la plaça, es tracta d’una coberta formada per una estructura de pòrtics de fusta amb 
un seguit de biguetes que marquen la direcció de l’edifici i les vistes. A sobre d’aquestes biguetes s’hi col·lo-
quen uns panells sandvitx prefabricats.
Els elements estructurals de fusta seran de fusta laminada d’avet, que és una fusta que es troba en la zona.

A continuació es mostra un esquema de com funciona l’estructura i el diagrama dels moments d’estat límit 
últims de cada una de les peces que formen la coberta, el joc de jàsseres i de biguetes.

S’observà que les biguetes que salven llum més grans pateixen més i el moment negatiu generat en la trobada 
de les jàsseres amb els pilars a causa de l’encastament.

Les jaceres tenen una secció de 20*60cm menys la central, que en cobrir tota la llum sense recolzar-se, tindrà 
una secció de 30*110cm.

Hi ha una jacera que en la trobada amb el pilar genera un tallant, això es compensarà amb unes platines que 
ajudaran a controlar aquest esforç.

Aquí es mostren els diferents tipus de biguetes que formen la coberta i la deformada.

Totes les biguetes són de 200*500mm menys les de l’ultim pòrtic que al cobrir una llum superior a 15m, tindran un can-
tell superior i seran de 200*600mm.

PÀRQUING

Pel que fa l’estructura del pàrquing, estarà formada per un forjat reticular bidireccional.
Aquest tipus de forjat ens permet alleugerir molt el pes del forjat i al treballar en els dos sentits, admetre les 
càrregues de 7.5m que es troben en alguns casos.

La planta de fonamentació comptem amb una sabata correguda perimetral per tal de poder créixer amb un mur 
on es recolzen els gabions, que puja paral·lel al terreny.

A la zona de la rampa del pàrquing, ens trobem que el forjat te a sobre una plaça amb una carretera que connec-
ta diferents pobles.

Aquesta llum se salva gràcies a unes jàsseres de 30*85cm cada 2.06m. Hi ha 7, ja que s’ha calculat la possible 
sobrecàrrega d’un camió de bombers amb aigua.

Per últim, el mur de contenció de terres a la façana nord serà un mur pantalla degut a la seva alçada, amb uns 
anclatges que van dins del terreny.

JÀSSERES FUSTA

JÀSSERA PÀRQUING

BIGUETES FUSTA

Planta de Fonamentació amb sabata correguda 
perimetral i puntuals en els pilars amb enriosta-
ments.

La contenció de les terres es farà amb un mur 
pantalla.

Forjat retícular de la planta -2

Planta estructura coberta.

EXECUCIÓ MUR PANTALLA

Fase prèvia, construcció murets guia.
Aquest mur s’encarreguen de garantir la correcta alineació del exca-
vat i evitar deslliçaments del terreny.

1.Perforacions per franges.

En el cas del projecte, al tractar-se de roca, utilitzarem un trepà per a 
la perforació.
Cada perforació tindra uns 3-4m de profunditat.

3.Col·locació de les juntes

Un cop finalitzada l’excavació, del 
batache es col·locarà una junta 
a cada extrem que servirà com 
enconfrat i permet la conexxió 
amb el següent batache. amb un 
machi-hembrado.

4.Col·locació de l’armadura

Les armadures es fabriquen a 
l’obra i es col·loquen elevant-les 
amb la grua.

5.Formigonat

Per realitzar el formigonat s’uti-
litzarà una tuberia Tremie, 

6.Extracció dels enconfrats.

7. Construcció de la biga de corona-
ció.

Donarà continuitat a la pantalla en 
la seva cara superior i assegura un 
comportament més homogeni dels 
bataches.


