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Esquema estructural

_Façanes portants , on 
carreguen les bigues de fusta 
que suporten la coberta 
lleugera.

_Parets de càrrega a l’escola, que suporten el primer forjat 
unidireccional de semibiguetes de formigó. 
_Destacar 4 parets, que formen una esvàstica, que arriben 
fins la coberta i apart de suportar, estabilitzen l’edifici.

_Parets  que arriostren tant 
les façanes, com el mur de 
contenció en la zona on estant 
en contacte.

_Aparcament soterrat, format per  murs de 
contenció, i una sèrie de pilars de formigó de 
40cm diàmetre que suporten la llosa massissa, ja 
que a sobre hi ha una gran plaça pública porxada. 
També es pot veure la jàssera d’estintolament 
que reparteix la càrrega de la façana pels pilars.

CONSTRUCCIÓ I CARÀCTER_ Arquitectura de maó

Encara que la població d’Olot no és una zona pròpiament tradicional de la construcció 
amb maó vist, si que ho va ser durant el S.XIX, quan era una ciutat indústrial textil, 
encara que moltes fàbriques no el deixaven vist, sinó que l’arrebossaben amb morter.

La idea principal del projecte és donar molt valor de la memòria indústrial que 
havia tingut el municipi. De tal manera que la Nau de Can Sacrest és el cor de l’escola, 
i tal i com he dit estar format de maó massís i una capa d’arrebossat. Així el projecte 
grata aquest arrebossat tot deixant vist aquest maó interior, i es planteja que sigui 
l’element predominant al llarg de l’edifici.

Així l’envoltura de tot l’edifici esta construida amb un maó recuit de gran resistència, 
amb un acabat superficial no polit, en format català 29/14/5 cm.

L’elecció d’obra de fàbrica massísa, produeix l’efecte desitjat, que és de un conjunt 
monolític. A les propietat estètiques del maó, se li uneix en altres qualitats com 
l’estabilitat i la inèrcia climàtica.

S’ha pensat l’especejament de les peces d’obra en funció del punt on estaven col·locades, 
així trobem la Nau existent, la façana del porxo i els pilars amb (“aparell anglés”), i  les 
façanes de cada equipament (fulla exterior+aïllant+fulla interior portant). Aquestes 
últimes van ser pensades primerament com un CAVITY WALL, però a l’estudiar la seva 
construcció vaig observar que requeria una posada en obra molt precís i molt net, 
perquè sinó la cambra d’aire s’omplia de brosa, i perdia les propietats a més de les 
possibles patologies que podia causar.

Així, vaig arribar a la conclusió que la millor tipologia era maó+aïllant+maó portant, 
ja que constructivament era més senzill, i també es podia aconseguir l’acabat desitjat 
de maó tant a l’exterior com a l’interior, en les zones desitjades, i garantint unes 
condicions òptimes a l’interior. La fulla portant es col·loca a la cara interior de la 
paret per aprofitar l’inèrcia del material.

A més, tant en la fulla interior com a l’exterior si col·loca una malla murfor, realitzat cada 
4 -5 files, per aconesguir un comportament unitàri i garantitza el bon funcionament 
de l’edifici, evitant esquerdes. També tindrà unes claus de lligat, que unirà la fulla 
exterior amb la fulla interior, i farà que tot el mur treball-hi de forma correcte.

Les juntes adquireixen una gran importància,  i el seus gruixos seran de 1cm. El color 
i la textura d’aquestes, tindran que armonitzar-se amb al color marronos  vermellos 
del maó massís. Així, per tenir aconseguir una força expressiva , tant en l’interior com 
l’exterior, s’opta per unes juntes granulades d’un to grisos.

El caràcter estructural de l’edifici s’aconsegueix gràcies entre altres coses per la 
continuïtat del mur. També dir que la façana de fàbrica ens ajudarà aconseguir una 
humitat constant apropiada tant per les persones com pel manteniment de les obres 
d’art.

ALTRES MATERIALS_Dades relatives

FORMIGÓ

El formigó previst per la realització dels forjats com per l fonamentació serà HA-
25/P/20/IIa. 

Caldrà revisar amb les dades proporcionades per l’estudi geotècnic l’agressivitat del 
sòl envers al formigó, fet que podriar comportar actuacions de millora de la resistència 
del mateix o incrementar el recobriment de l’armat per raons de durabilitat. 

ACER
L’acer a emprar a l’estructura, serà amb barres corrugades de tipus B-500-S. Tant per 
la fonamentació com per l’armat dels forjats. Sempre respectant les longituds de 
solapament que s’indiquen al quadre adjunt. Depenent de la situació de la barra 
(traccionada o comprimida), solapar “Lb o 2Lb”.

FUSTA
Les bigues de fusta que soporten la coberta són de són de GL32c.
El panell de sobre les fustes serà contralaminat de 8cm i hidròfug.

CONCEPTE  ESTRUCTURAL

_Estructura Vertical 

 ::estructura murària de fàbrica

 ::envants portants  planta baixa que suporten al primer forjat i estabilitzen  
 l’estructura

_Estructura Horitzontal

 ::forjat P1 escola_forjat unidireccional amb semi-biguetes i revoltons curvats  
 de formigó , que suporta i arriostra

 ::coberta lleugera_ bigues de fusta i coberta amb panell de fusta contralami- 
 nat 8 cm+travassers de fusta+aïllant+tauler de fusta 25mm + capa de protec- 
 ció amb el maó matxacat de l’enderroc prèvi
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PREDIMENSIONAT DE PILARS                                                                                             
Pilar més desfavorable:  àrea d’afectació 61m²
_Coberta....................................................................................................220kg/m²
_Pes propi biga de fusta
 0.215m · 0.54m · 1m de biga · 400kg/m³............................46kg/m²
C.Variable
_Sobrecarrega manteniment................................................................40 kg/m²
_Sobrecarrega neu.................................................................................... 60 kg/m²
_Pes propi façana
 (6 m · 0.44m · 1m) · 1800 kg/m³= 4752 kg 
 4752 kg / 61 m² = 78 kg/m² · 2 (façana + porxo)...........156 kg/m²
_ Pes propi_llosa massisa....................................................................700 kg/m²
C.Permanents
_Paviment...................................................................................................20 kg/m²
_Instal·lacions............................................................................................50 kg/m²
_Envans........................................................................................................40 kg/m²
C.Variable
- Sobrecarrega d’ús................................................................................500 kg/m²

Càrregues Totals    1.842  kg/m²

Resistències
 Fck = 250 Kg/cm²   Fyk = 5100 Kg/cm²
 Fcd = 250/1,5    Fyd = 5100/1,15
 Fcd = 166,67 Kg/cm²   Fyd = 4434,8 Kg/cm²
 
Dimensions estimades dels pilars (m)
 B = 0,4     4 barres d’acerde Ø 16
 H = 0,4     Àrea d’acer 4Ø16
 Alçada pilar = 3,2m   As= 8,04 cm²

COMPROVACIÓ DE LES DIMENSIONS ESTIMADES PELS PILARS
Capacitat resistent del formigó
Nc= 0,85 · fcd · B · H · (10)
Nc= 0,85 · 166,67 · 0,4 · 0,4 ·10
Nc= 226,6 T

Capacitat resistent de l’acer
Ns= fyd · As / (1000)
Ns= 4434,8 · 8,04 / 1000
Ns= 35,67 T

Capacitat resistent del pilar
Nd= Ns + Nc
Nd= 35,67 T + 226,6 T
Nd= 262,2 T

Comprovacions
càrrega total= 1842 kg/m² · 61 m² = 112.362 kg = 112, 4 T
Nd> càrrega total
Nd> 112,4 T       ok!
Pandeig λ < 35
Si β= 1
λ = β · Alçada ·  √12 / H
λ pilar= 1 · 3,2  ·  √12 / 0,4
λ pilar = 27,7    ok!

Per tant:
   pilar de 40 cm x 40 cm

REFORÇ PUNXONAMENT
Un aspecte que afecta a les estructures de formigó és la possible 
aparició del punxonament. Per evitar-ho es col·locaran creuetes de 
punxonament sistemàticament a tots els pilars.

FONAMENTACIÓ                                                                                                
SABATES AÏLLADES
Les sabates aïllades es localitzen a la planta de fonamentació de 
l’aparcament. La cota de fonamentació és la mateixa per totes les 
sabates. Tot i no tenir les mateixes càrregues s’han dimensionat totes 
a partir de la que rep la càrregua més desfavorable.
Com a alçada estàndard de les sabates es pren 80cm.
El dimensionat de les sabates es farà mitjançant l’acció més 
desfavorables utilitzada per dimensionar els pilars. 
Per compensar el moment d’excentricitat de la sabata s’utilitzen 
bigues centradores per corretgir-ho.

N(Axil més desfavorables) = 1123,6 KN
Q adm. (admisible) = 2,00 Kg/cm² o 200 KN/m²
Alçada sabata = 80cm (+10cm de formigó de neteja)
Pilar central
B² = N / Q  --->   B² = 1123,6 KN / 200 KN/m²  --->  B= 2,37
Per tant:
 Dimensions sabata quadrada = 2,40m x 2,40m

SABATES CORREGUDES
La major part de la fonamentació es fa mitjançant sabates corregudes. 
Aixè és degut  a que tot el projecte funciona amb murs portants 
i també degut a la contenció de terres que s’ha tingut que fer en la 
zona permietral de  l’aparcament i dels diferents equipaments, ja que 
la seva cota estar per sota de la resta. 
La sabata correguda evita els assentaments diferencials produïts per 
les diferències de càrrega que suporta el mur.
Es pren, com en les sabates aïllades, una alçada estàndard de 80cm.
El dimensionat de la sabata correguda es fa mitjançant l’acció més 
desfavorable i s’apilcarà aquest resultat com a general en tot el 
projecte, unificantl-lo.

Q adm. (admisible) = 2,00 Kg/cm² o 200 KN/m²
Alçada sabata = 80cm (+10cm de formigó de neteja)
Pes propi mur  =  densitat formigó x gruix x altura
PP mur = 2500 kg/m³ x 0,4 x 7,5 = 7500kg 
Descens de càrregues x 1/2 llum màxima = 1842 x 4,5 = 8289 kg
La sol·licitació vertical d’1ml de sabata és de 15789 Kg. La majorem 
amb un coeficient de seguretat d’1,3 x 15789 = 20526 Kg
Àrea sabata = axil / resist. sòl
A = 20526 / 2 = 10262cm²
Base sabata = A / llarg sabata
b = 10262 / 100 = 102,6 cm
Per tant:
 La sabata tindrà de base 1,10m per anar pel costat de la  
 seguretat.

RIOSTRA
Les riostres o bigues centradores són els elements encarregats de 
lligar l’estructura de la fonamentació, i d’aquesta manera evitar les 
excentricitat causades per càrregues excèntriques.
Al rigiditzar l’estructura s’eviten desplaçaments en diferents sentits i 
s’aconsegueix un assentament uniforme de tota la fonamentació.
El dimensionat de les bigues centradores es realitza mitjançant la 
distància més defavorable entre dues sabates (aïllades, corregudes o 
ambdues) i el resultat s’apila a tot l’arriostrament de la fonamentació.

L (distància més desfavorable) = 8,2 m
Alçada riostra ---> H = L / 20
Base riostra --->B = L/12
H= 8,2 / 20 = 0,41m
B = 8,2 /12 = 0,68 m
Per tant:
 Dimensions riostra = 0,70m x 0,45m
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