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PREDIMENSIONAT DELS PANELLS

El tipus de fusta escollit per als panells, és fusta de Pi 
(pinus radiata), de classe resistent 18, és a dir, de resistència 
a flexió fmk = 18 N/mm2. Aquest arbre, és un dels arbres 
més abundants als boscos del país basc, d’on és l’empresa 
subministradora escollida, EGOIN

MURS EGO_CLT

Pel que fa als murs de l’edifici, es diferencien els murs interiors, 
i els exteriors. Als murs exteriors, o de façana, es té en 
compte l’acció del vent

Càrrega més desfavorable 
   
146,05 KN/m   (entrem a les taules)  EGO_CLT 99 R30

La resistència al foc d’aquests panells, és de 30 min. Per al 
compliment de la normativa, R120, es revestirà a banda i banda 
amb aïllament de fibra de fusta i panells ignífugs

FORJAT DE COBERTA EGO_CLT MIX

Càrrega més desfavorable 

4,06 KN/m2  (entrem a les taules)   EGO_CLT MIX 360 R60

La resistència al foc d’aquest panells, és de 60 min. El temps 
de carbonatació de la fusta, és de 0,7mm/min. Com que es 
vol deixar vista la part inferior del panell, per al compliment 
de la normativa, R120, s’afegiran 42mm més de gruix a la part 
inferior del panell, la superfície en contacte en cas d’incendi. 
El gruix final del panell, serà de 402mm

0,7mm/min · 60min = 42mm

FORJAT DE PLANTA EGO_CLT 

Càrrega més desfavorable

5,83 KN/m2   (taules de deformació)   EGO_CLT MIX 189
  (taules de vibració) EGO_CLT MIX 225

La resistència al foc d’aquest panells, és de 30 min. El temps 
de carbonatació de la fusta, és de 0,7mm/min. Com que es vol 
deixar vista la part inferior, per al compliment de la normativa, 
R120, s’afegiran 63mm més al panell. El gruix final del panell, 
serà de 288mm

0,7mm/min · 90min = 63mm

COMPROVACIÓ RESISTÈNCIA FÀBRICA DE MAÓ

La nova estructura, es recolza sobre l’edifici existent de murs de càrrega a través d’un cèrcol perimetral de formigó, que cosirà murs 
de càrrega i parets de trava i farà les funcions de repartiment de càrregues per evitar que els murs de fàbrica col·lapsin a causa de les 
noves forces que hi apareixen. Cal comprovar si la resistència de la fàbrica de maó massís dels murs existents podrà suportar les noves 
sol·licitacions. Cal comprovar també la fonamentació, i la tensió admissible del terreny, en vers aquesta nova situació de càrregues
Per a una possible realització de l’obra, seria necessari la realització de cates per a comprovar l’estat de la fonamentació. En cas desfavorable, 
s’hauria de realitzar un recalç i reforç de les sabates en qüestió

Calculem la reacció en el punt més desfavorable  R3 = L · P · b

COBERTA  R3 =  4,77m · 5,63 KN/m2  · 1m =  26,85 KN 
P4   R3 =  4,77m · 8,33 KN/m2  · 1m =  39,73 KN
P3   R3 =  4,77m · 8,33 KN/m2  · 1m =  39,73 KN
P2   R3 =  4,77m · 8,33 KN/m2  · 1m =  39,73 KN 146,06 KN
       

TENSIÓ ADMISSIBLE FÀBRICA
 
Segons el CTE_DE_SE, la resistència a compressió de la fàbrica de maó massís 
és Rt = 5N/mm2, per a maó massís de R = 10N/mm2 + morter R = 5N/mm2.  
Suposem que el pas dels anys ha afectat a la resistència de l’estructura, 
i per tant, ens basarem en el pitjor dels casos, considerant Rt = 2,5 N/mm2 

Agafem la càrrega total que arriba al mur de fàbrica (majorada)

σ màx  = 146,06 KN / (1m · 0,15m) = 973,73 KN/m2 = 0,97 MPa
 
fck mitjana del mur = 2,5 N/mm2 = 2,5 MPa      

σ adm = 2,5MPa  >  σ màx  0,97 MPa  OK! 

TENSIÓ ADMISSIBLE  TERRENY 

Considerarem un terreny mig, amb una tensió admissible de 0,4 MPa    

En aquest cas, s’agafa la càrrega total sense majorar. 

TERRENY   R3 =  4,77m · 32,55 KN/m2  · 1m =  155,26 KN 

σ màx  = 155,26 KN / (1m · 0,70m) = 221,80 KN/m2 = 0,22 MPa

σ adm = 0,4 MPa  >  σ màx  0,22 MPa  OK! 

CASA NOUVILAS_ESTRUCTURA

TIRAFONS ROSCA TOTAL
VGZ 8/200 1ut cada 5cm

TIRAFONS ROSCA TOTAL
VGZ 6/120 1ut cada 6cm

JUNTA ACÚSTICA EN TOTES 
LES TROBADES DE MURS

JUNTA ACÚSTICA EN TOTES LES 
TROBADES DE MURS

TIRAFONS ROSCA TOTAL
VGZ 8/200 1ut cada 5cm

TIRAFONS ROSCA TOTAL
VGZ 8/160 1ut cada 5cm

COBERTA

FORJATS

TIRAFONS ROSCA TOTAL
VGZ 8/200 1ut cada 5cm 

TIRAFONS ROSCA TOTAL
VGZ 6/120 1ut cada 16cm 

TIRAFONS ROSCA 
TOTAL VGZ 
6/120 1ut cada 16cm 

UNIÓ TIPUS CANTONADES VERTICALS 1/20

UNIÓ TIPUS FORJAT - MUR 1/20

UNIÓ TIPUS MUR PASSANT - FORJAT 1/20

UNIÓ TIPUS NERVIS - MUR  1/20

UNIÓ TIPUS PANELLS EN EL MATEIX PLA  1/20

PANELLS VERTICALS

PANELLS HORITZONTALS

50mm

50mm

30mm

160mm

160mm

100mm

30mm

160mm

160mm

100mm

100cm

SISTEMA CONSTRUCTIU _ FUSTA CONTRALAMINADA
Sistema constructiu escollit per a la intervenció en els dos edificis és la fusta contralaminada d’EGOIN. Es tracta d’un sistema 
prefabricat, format per panells de fusta contralaminada, tant per la formació de murs, com de forjats. Unes de les principals 
característiques d’aquest sistema:
 _Lleugeresa amb una alta capacitat de càrrega. Permet murs de càrrega actuant com a bigues, reduint pilars
 _Execució d’obra de fàcil i ràpid muntatge. Això redueix considerablement els temps d’execució, i per tant, els costos  
 de construcció
 _Realització d’obra en sec,  i reducció de residus i recursos
 _Gran comportament tèrmic, acústic, higroscòpic i aïllant (bon aïllament tèrmic; disminueix el consum energètic;  
 atenua  el soroll aeri i d’impacte gràcies a la seva bona rigidesa dinàmica, al ser un material porós, compta amb un alt  
 coeficient d’absorció acústica; integració d’energies renovables)
 _ Aporta calidesa, benestar i qualitat estàtica
 _Material d’alt valor ecològic i reciclable, amb un baix consum energètic en el procés de fabricació.    
 Emmagatzema carbono a la vida útil de l’edifici reduint la demanda energètica i els costos de climatització

EGO_CLT (murs i forjats)
Són panells formats per planxes de fusta encolades i creuades entre elles, sempre en número imparell. Es formen planxes de 
l’espessor corresponent, ajuntades amb pressió lateral sense cola. S’estén una làmina de cola sobre tota la superfície de la fusta, 
i es col·loca una segona planxa en sentit transversal, a 90º respecte l’anterior. Es torna a repetir el procés fins a aconseguir 
el gruix necessari. El nombre de planxes de fusta és de tres, cinc o set, podent-se ampliar fins a formar el panell complert, 
d’espessor determinat. Un cop col·locades totes les capes, es procedeix al premsat

EGO_CLT MIX (coberta)
Es substitueix la planxa central per una entramat de biguetes, generant un forat o caixa. S’aprofita aquesta, per a col·locar 
aïllament termo-acústic: llana de roca, llana d’ovella, o fibra de fusta. S’aplica cola sobre les biguetes i es col·loca a cada costat 
d’aquesta, dues planxes de fusta, formant un total de 5 capes. Aquests panells, aporten millors prestacions mecàniques, 
tèrmiques i acústiques per a un mateix volum de fusta per unitat de superfície. Proporcionen una gran estabilitat, permetent 
aconseguir salvar grans llums de fins a 10-12m

DESCENS DE CÀRREGUES
ACCIONS PERMANENTS
 Graves       1,80 KN/m2  
 Formació pendents     0,30 KN/m2
 Pes propi panell EGO_CLT MIX 360   0,96 KN/m2
 *amb aïllament de fibra de fusta

 Pes propi panell EGO_CLT 255    1,33 KN/m2

 Càrrega permanent     1,50 KN/m2
 (paviment, envans, instal·lacions,…)

ACCIONS PERMANENTS 
 ÚS Habitacions (A1)     2,00 KN/m2
  Zones de pública concurrència (C1)  3,00 KN/m2
  Coberta (inclinació <20º) (G1)   1,00 KN/m2 
  Manteniment     1,00 KN/m2
 VENT
 qe = qb · Ce · Cp 

 qe = 0,5 KN/m2 · 2,9 · 0,7 =           1,015 KN/m2

 qb  0,5 KN/m2
 Ce 2,9 (grau d’aspresa de l’entorn III  _  24 m)
 Cp -0,7 (succió)

 No hi ha pressió en aquest cas 

 NEU           0,4 KN/m2 

DESCENS DE CÀRREGUES
   ELS  (KN/m2)   ELU  (KN/m2)
   PP CP ÚS  PP CP ÚS 
     1,35 1,35 1,50 
COBERTA   3,06 - 1 4,06 4,13 - 1,50 5,63
P4   1,33 1,5 3 5,83 1,80 2,03 4,50 8,33
P3   1,33 1,5 3 5,83 1,80 2,03 4,50 8,33
P2   1,33 1,5 3 5,83 1,80 2,03 4,50 8,33
      21,55    30,62
SOSTRES VOLTA  2 1,5 1 4,5 2,70 2,03 1,50 6,23
P1   2 1,5 3 6,5 2,70 2,03 4,50 9,23
      32,55    46,08

Al tractar-se d’una coberta no transitable, i al només ser accessible per a tasques de manteniment (G), es considera que no 
existiran simultaneïtat d’accions.

19,37KN
26,86KN

R3

19,37KN
26,86KN

19,37KN
26,86KN

19,37KN
26,86KN

19,37KN
26,86KN

R1 R2 R3

5.45m

4.77m4.48m1.75m

3.50m 2.05m

MURS INTERIORS

MURS EXTERIORS (es té en compte l’ació del vent)

EGO_CLT MIX (es considera el panell biapoiat)

EGO_CLT (deformació)

EGO_CLT (vibració)

SOSTRES PB A CONSEVAR
Vola de maó amb 
ornamentació

NOVA FONAMENTACIÓ
Sabata correguda
70x80cm

NOVA FONAMENTACIÓ
Sabata correguda
70x80cm

NOVA FONAMENTACIÓ
Fossa ascensor
-70cm

FONAMENTACIÓ EXISTENT
Sabata correguda

FONAMENTACIÓ EXISTENT
Sabata correguda

SOSTRES P1 A CONSEVAR
Volta de maó amb 
ornamentació

FOTJATS COBERTA

PANELLS EGO_CLT MIX 402mm

FOTJATS PLANTA SEGONA

PANELLS EGO_CLT 288mm

FOTJAT PLANTA TERCERA

PANELLS EGO_CLT 288mm

FOTJAT PLANTA QUARTA

PANELLS EGO_CLT 288mm

MURS PLANTA SEGONA

PANELLS EGO_CLT 99mm

MURS PLANTA TERCERA

PANELLS EGO_CLT 99mm

MURS PLANTA QUARTA

PANELLS EGO_CLT 99mm

ESPAI INSTAL·LACIONS

CÈRCOL PERIMETRAL FORMIGÓ ARMAT

PLANTA PRIMERA
MURS DE CÀRREGA I PARETS DE TRAVA

REHABILITACIÓ

FORJAT TERRASSA

PANELLS EGO_CLT MIX 360mm

MITGERA EXISTENT
Maó massís
35cm

FAÇANA EXISTENT
Maó massís 

60cm

MURS DE CÀRREGA I PARETS DE TRAVA

PLANTA BAIXA

REHABILITACIÓ

10 2 5 10


