
Sostre planta soterrani  284 kg/m²

i) Jàssera prefabricada de formigó armat. 42x17,5cm 18,5 kg/m²

ii) Biguetes de formigó armat. Intereix 75cm. 18cm 19,5 kg/m²

-Volta de maonet ceràmic

-Reomplert de formigó pobre

iii) Formigó repartiment. 3cm 70,5 kg/m²

Sostre planta baixa  77,5 kg/m²

i) Biga de fusta. 250x250mm 4,75 kg/m²

ii) Biguetes de fusta. Intereix 60cm. 150x150mm 18,75 kg/m²

-Llates de fusta 75x35mm 10 kg/m²

-Rajola manual 20x20cm 44 kg/m²

*La densitat de la fusta es considera reduïda en un 20% degut a la

pudrició. 480 kg/m ³

Sostre planta primera  94,6 kg/m²

i) Biga de fusta. 400x400mm 11,5 kg/m²

ii) Biguetes de fusta. Intereix 60cm. 80x180mm 11,5 kg/m²

-Llates de fusta 75x35mm 10 kg/m²

-Rajola manual 14x28cm. Dues capes 61,6 kg/m²

Forjat altell 11,45 kg/m²

i) Bigueta de fusta. 50x75mm 0,5 kg/m²

ii) Bigueta de fusta. Intereix 100cm. 50x75mm 1,5 kg/m²

iii) Paviment de llates. 70x35 9,45 kg/m²

Sostre planta segona  77,5 kg/m²

i) Bigueta de fusta. 250x250mm 4,75 kg/m²

ii) Bigueta de fusta. Intereix 60cm. 150x150mm 18,75 kg/m²

-Llates de fusta 75x35mm 10 kg/m²

-Rajola manual 20x20cm 44 kg/m²

Coberta 105,55 kg/m²

i) Biga de fusta arrodonida. 250x250mm 4,75 kg/m²

ii) Bigueta de fusta. Intereix 60cm. 150x150mm 18,75 kg/m²

iii) Entramat de llates. 70x35 9,45 kg/m²

iv) Rajola manual 14x28cm. 30,8 kg/m²

v) Teula àrab. 41,8 kg/m²

*area coberta 105,85m²

 2300 kg/m³ Mur de pedra de riu

 2100 kg/m³ Mur de tapial

 1700 kg/m³ Mur de maó laja

1500 kg/m³ Mur de maó modern

30,36 T 20,25m³

21,50 T 12,65m³

73,29 T 34,95m³

267,70 T 116,40m³

 392,85 T Diferencial murs d'adoberia
Diferencial forjats adoberia 43,60 T

Diferencial coberta adoberia 11,17 T

447,60 T Diferencial d'adoberia

L'estat de conservació del conjunt de les adoberies no és

homogeni.

Degut a les útimes innovacions tecnológiques de principis s.XX,

els edificis de la franja nord del carrer de les adoberies van patir

modificacions estructurals que els han mantingut en condicions

acceptables fins al dia d'avui, mentre que la franja d'adoberies

que fa façana al riu va quedar obsoleta en quant als sistemes

constructius.

Caldrà intervenir i consolidar les peces que es troben en més

mal estat de conservació, o inclús algunes d'elles en estat

ruinós. Per tant, es concentraran els esforços en tres punts

estratégics, que s'espera activin dinàmiques de regeneració al

barri.

Estratègia d'intervenció Reforç estructural
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Pedra de riu

62,03%

Murs

29,13%

Forjats

8,84%

D01 Secció constructiva tipus. Diferencial d'adoberia

Sistema estructural molt simple, carregant moltes vegades a un

pilar central i a les parets mitgeres, amb possibilitats de reforçar

puntualment l’estructura.

L’estructura formal s’organitza a partir de les bigues de fusta i,

sobretot, de les llates i els cabirons de fusta, que serveixen de

mòdul per a la construcció de baranes d’escala, caixes per a

muntacàrregues, elements de tancament de fusteria i de

protecció solar, i els sostres dels assecadors.

Els murs presenten punts debilitats de menor secció, però en

general, el constituït per pedra de riu al sòcol, es manifesta en

bon estat de conservació i elevada capacitat de càrrega.

Sistema constructiu  Capacitat de càrrega dels murs

Les condicions de seguretat estructural, tot i tenir en compte el

mal estat dels edificis, són també assolibles en alguns forjats, tal

i com es dedueix de l’estudi sobre l’estat de l’estructura portant

dels edificis de les Adoberies.

Els elements de seccions per sobre els 300mm de costat

presenten una capacitat de càrrega considerable. Poden ser

recuperats a nivell estructural. No obstant, en algun cas a planta

baixa, degut a la humitat, hi ha presència de fortes senyals de

pudrició a la fusta.

A partir de seccions 250mm de cantell, els esforços assumibles

dismunuiexen considerablement.

Seguretat estructural  Estudi de càrregues als forjats

D02 Secció longitudinal. Estat de conservació / intervenció forjats     e. 1/200

El sócol preexistent presenta una inèrcia térmica molt elevada

durant tot l'any, degut a l'elevada densitat dels materials que el

conformen i la seva capacitat d'emmagatzemar energia,

funciona com un retardador térmic.

Entre Abril i Octubre presenta resultats de confort acceptables,

que amb les estratégies pertinents, podem rentabilitzar

practicament a cost 0.

Inèrcia térmica Magatzem d'energia als murs

Percentatge d'hores en confort segons mes

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
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