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CRiTERiS i PREMiSSES PEL PREdiMENSiONAT LA FONAMENTACiÓ 

CRiTERiS

No s’ha aconseguit un estudi geotècnic que defineixi les condicions del terreny on realitzàrem la actuació, no obstant, s’intentarà establir uns criteris per la fonamentació que no resultin extremadament diferencials respecte la realitat de la parcel.la en qüestió.

degut a que ens trobem en les proximitats al riu Llobregat considerem el nivell freàtic com a factor a tenir en compte. Tot i això, seguint un document de la empresa Applus, on es va realitzar un estudi geotècnic proper, concretament, al municipi de Sant Boi, farem el 

supòsit hidrològic següent:

La parcel.la d’actuació es troba dins de la conca hidrogràfica del Riu Llobregat, en el seu curs baix i prop de la desembocadura. El municipi de Sant Boi es troba al límit de la plana d’inundació i en l’àpex del delta format per la desembocadura del riu. En aquesta zona 

es localitzen diversos cursos d’aigua, de règim torrencial, afluents del Llobregat. 

Conseqüentment a la hidrologia subterrània de la parcel.la, el document detecta la cota de nivell freàtic entre +7.50m i +8.50m sobre el nivell del mar, per tant, 4 metres per sota de la cota superficial inferior del projecte.

Seguint documentació d’anàlisis de tipologies de terrenys per a cimentació i un estudi visual in situ del tipus de terreny existent en la parcel.la d’actuació, es considera el terreny de fonamentació de tipus consolidat, de naturalesa  cohesiva a base d’argiles semidures. 

Segons aquests criteris, podem considerar una pressió admissible de 200KN/m2, a una profunditat mínima 1m per sota la cota superficial del terreny existent.
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Estructura - Fonamentació

ESTRATÈGiA ESTRUCTURAL

SOLUCiÓ ESTRUCTURAL

Com a estratègia general de l’estructura, s’ha decidit emprar formigó armat la part de l’estructura que 

tindrà contacte directe amb el terreny. La resta de l’estructura que queda sobre la rasant del terreny es 

realitzarà amb perfileria metàl.lica prefabricada, ajustant-se en cada cas a la llum i les càrregues que tindrà 

que suportar. 

Els diferents forjats s’han resolt amb forjat col.laborant degut a la morfologia poligonal i els requeriments 

acústics del programa. Gràcies al forjat col.laborant l’execució dels forjats no ortogonals es realitzarà amb 

gran simplicitat, alhora la seva massa absorbirà el só exterior i evitarà els ponts acústics.

ESTRUCTURA SOTA RASANT

Segons l’estudi realitzat del terreny, i les dades extretes so-

bre el nivell freàtic existent considerem la següent cimenta-

ció:

1.- Murs pantalla perimetrals per contenir les terres i per 

protegir les edificacions colindants d’assentaments. degut 

a la gran excavació a realitzar en el terreny, que acaba pro-

vocant un desnivell de 8m, i a la proximitat d’edificacions 

veïnes, es fa necessari l’aterrassament del desnivell mitjan-

çant murs pantalla. 

2.- Murs de contenció perimetrals per contenir el lleuger 

desnivell entre la rasant del carrer i la de equipament. 

Aquest murs estan lleugerament desplomats adequant-se 

a la resultant càrregues rebudes.

3.- Conseqüentment a les càrregues transmeses pels pilars 

i murs que sustenten els diferent forjats, s’ha considerat 

apropiada la fonamentació superficial mitjançant sabates, 

aïllades, corregudes i excèntriques, totes elles a una cota de 

fonamentació superior a la cota +8.00, cota on ens trobem 

el nivell freàtic.

ESTRUCTURA SOBRE RASANT 

La totalitat de l’estructura sobre rasant es resol distingint 

tres pòrtics tipus:

1.- Pòrtic del sòcol que abrasa la plaça i que conté taller, 

sales, restaurant, àrea de gestió i camerinos.

 El pòrtic transversal que composa el sòcol es resol amb 

mur de contenció perimetral i pilars metàl.lics HEB, que sus-

tenten una biga Boyd que sustenta el forjat de coberta.

2.- Pòrtic per a la sala polivalent. 

 Com a prolongació del pòrtic del sòcol, es resol el pòrtic 

transversal de la sala polivalent amb el mateix sistema de 

bigues Boyd. No obstant per augmentar la llum s’utilitza una  

encavallada longitudinal que estintola la línia de pilars que 

dividiria la sala polivalent.

3.- Pòrtic per a l’auditori.

 L’estructura del auditori es resol mitjançant dues gelosies 

metàl.liques laterals, que sustenten les encavallades que di-

videixen transversalment el foyer, la platea, el escenari i els 

magatzem. 

Alhora, aquestes gelosies laterals recullen totes les càrre-

gues que provenen de foyer en voladís que crea la façana de 

la capsa del auditori i que dona cara a la plaça.

FORJATS

Les cobertes es realitzaran amb forjat col.laborant amb in-

tereixos de 3m. No obstant, els forjats restants, tot i que 

també es realitzaran amb forjat col.laborant d’intereix de 3 

metres, serà necessari l’apuntalament durant la fase fra-

guat del formigó degut a la gran sobrecàrrega que supor-

taran.

Excepcionalment, en certs punts de les cobertes que no co-

breixen espais tancats, com era porxos,  es resoldran amb 

coberta metàl.lica, impermeabilitzada i aïllada sobre perfile-

ria metàl.lica, cosa que reduirà la càrrega d’aquests punts 

de l’estructura i, a més, ens simplificarà l’execució de juntes 

estructurals.
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