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L’estructura actual de l’edifici està formada per dos tipus de forjats. Des de 
la planta soterrani -2 fins a la planta segona trobem forjat de llosa massissa, 
mentre que de la planta tercera a la sisena hi trobem forjat reticular.

La fonamentació està realitzada amb una llosa de 1,40m d’espessor, cosa que, 
segons els càlculs ens permetrà la realització del projecte sense necessitat de 
modificar la fonamentació.

S’hauran de fer canvis per tal d’adaptar l’estructura actual al nou disseny de 
projecte, en alguns punts s’eliminarà forjat i en altres se’n construirà de nou 
a partir de diferents tècniques: forjat col·laborant (per tal de tapar els forats 
creats per al pas d’instal·lacions), i forjat de llosa alleugerida amb cassetons 
de porexpan, per a l’ampliació dels nous forjats. 

Per qüestions d’accessibilitat, s’afegeix un nou nucli d’escales, les parets del 
qual també seran estructurals, cosa que ens permetrà milorar el suport de 
l’ampliació.

Secció transversal B-B’ Secció transversal C-C’

Secció longitudinal A-A’

Forjat Planta Soterrani -1 (+10.88m)

Forjat Planta Baixa (+15.28 m)

Forjat Planta Primera (+20.30 m)

Forjat Planta Segona (+24.53 m)

Forjat Planta Tercera, Quarta i Cinquena (+28.63 m, +32.73 m, +36.83 m)

Forjat Planta Coberta (+40.13 m)

Secció longitudinal A-A’ Secció Transversal B-B’

Forjat Planta Soterrani -1 (+10.88 m)

Forjat Planta Baixa (+15.28 m)

Forjat Planta Primera (+20.30 m)

Forjat Planta Segona(+24.53 m)

Forjat Planta Tercera(+28.63 m)

Forjat Planta Quarta (+32.73 m)
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Forjat col·laborant 

Forjat de llosa alleugerida

Forjat afegit (llosa alleugerida o forjat col·laborant)

Llosa actual enderrocada

Llosa de 20 cm de gruix

Llosa de 30 cm de gruix

Llosa de 35 cm de gruix

e: 1.400
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PUNT SINGULAR 1

Al modificar el forjat existent per tal d’adaptar l’estructura al nou programa, hem 
col·locat nous pilars, que suporten el nou forjat i una biga de coronació que 
tanca l’espai. També es col·loquen noves jàsseres per tal d’unir millor els pilars de 
l’estuctura actual amb els nous pilars.
Per tal que la nova armadura i l’existent estiguin ben lligades, es repica el forjat 
actual i s’allarguen les noves armadures cap al forjat existent. Ambdues s’uneixen 
a partir d’uns maniguets estructurals, que unifiquen l’estructura. 

PUNT SINGULAR 2

Per tal d’aportar llum natural zenital al centre de l’edifici s’obren uns patis  en la 
crugia central d’aquest.  Es col·loquen unes bigues perimetrals com a reforç que 
s’uneixen a l’estructura actual. 
Com en el cas anterior, es repica el forjat actual i s’uneixen les noves armadures a 
les actuals mitjançant uns maniguets estructurals.

PUNT SINGULAR 3

Es crea un nou nucli d’accés que complementa als altres tres ja existents. Això 
s’aconsegueix creant noves pantalles que estabilitzen l’estructura i reforcen 
l’ampliació. 

PUNT SINGULAR 4

Les ampliacions del forjat actual es realitzen amb llosa alleugerida amb cassetons 
de porexpan, en el punt on es fa l’ampliació es repica el forjat actual i s’uneixen 
les noves armadures a les actuals mitjançant uns maniguets estructurals. 


