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PLANTA FONAMENTACIÓ

Escala 1/200

Coberta lleugera de Zinc
Coberta església

100 kg/m²
Corretges 20 kg/m²

Sobrecàrrega d'us G1 (no trans.) 60 kg/m²
Sobrecàrrega Neu 40 kg/m²

Forjat col·laborant 12cm
Forjat església

Paviment de fusta 20mm
200 kg/m²

40 kg/m²
Corretges 50 kg/m²

Sobrecàrrega d'us C3 500 kg/m²

Llosa de formigó armat
2500 kg/m3 , Cantell 25 cm

Coberta Bar/restaurant
625 kg/m²

8 kg/m²
150 kg/m²

Sobrecàrrega d'us - Coberta
transitable

300 kg/m²

Sobrecàrrega Neu 40 kg/m²

Falç sostre
Coberta plana, recrescut,
impermeabilització i acabat

Forjat col·laborant 12cm
Coberta Biblioteca

Graves 1.520 kg/m3

200 kg/m²

120 kg/m²
Corretges 50 kg/m²

Sobrecàrrega d'us G1 (no trans.) 100 kg/m²

Falç sostre 8 kg/m²

Sobrecàrrega Neu 40 kg/m²

4. ESTRUCTURES

Forjat col·laborant 12cm
Forjat Biblioteca ("Altell")

200 kg/m²

50 kg/m²

Sobrecàrrega d'us C3 500 kg/m²

8 kg/m²
Paviment de Fusta 20 mm 40 kg/m²

Corretges

Falç sostre

100 kg/m²

500 kg/m²

340 kg/m²

140 kg/m²

500 kg/m²

100 kg/m²Envans

120 kg/m²

290 kg/m²

783 kg/m²

378 kg/m²

398 kg/m²

Q
P

Q
V

Q
P

Q
V

Q
P

Q
V

Q
P

Q
V

Q
P

Q
V

Malla "Deploye"
Façana coberta església

 9.8 kg/m²

Sistema SATE
Façana Biblioteca

25 kg/m²

Sobrecàrrega de vent 76 kg/m²

Tribunal 8: Robert Brufau i Lluís Parramon

ESTRUCTURES
Criteris Generals
L'estructura té la característica que s'adapta a les circumstàncies que li genera cada punt del projecte, ja que és un projecte que requereix d'unes solucions constructives i estructurals adaptades a les

preexistències de lloc degut a la singularitat del projecte.

BibliotecaCoberta Església

Bar/Restaurant i anex Biblioteca

L'estructura metàl·lica de la biblioteca està formada per tres pòrtics principals de nord a sud, isostàtics,

que ens permet reduir les dimensions del pilar. Aquest pòrtics no arriben a les façanes est i oest, i s'obta

per fer una façana estructural que completa l'embolcall i absorbeix la meitat de sol·licituds que agafaria

un pòrtic.

La volumetria principal de la biblioteca disposa d'un espai a doble alçada, on s'hi col·loca una "altell"

amb l'accés a la planta superior de la biblioteca i unes sales d'estudi. Aquest altell d'una banda es recolza

en un mur d'obra, i per altra banda es subjecta en dos de les bigues principals.

Tant la coberta, com el forjat de l'altell es resolen amb un forjat col·laborant de 12cm recolzat al damunt

de corretges embegudes a la jàssera principal.

Es creu convenient fer una estructura metàl·lica muntada in-situ, degut a l'ubicació amb alçada del

forjat. El pòrtic de coberta serà hiperestàtic, per tal de reduir el dimensionat de la jàssera, ja que

ens interessa reduir l'alçada al màxim de la coberta a efectes d'imatge exterior. La coberta serà

plana i lleugera conformada per Zinc, només accessible per a manteniment.

El forjat de planta, que es converteix a la pràctica en un forjat sanitari, estarà conformat per jàsseres

metàl·liques que es recolzaran (recolzament simple) al damunt dels daus a traves d'una banda de

neoprè. Aquest forjat es resol a traves d'un sostre col·laborant de 12cm recolzat al damunt de

corretges embegudes a la jàssera principal per tal de reduir el cantell final  Els pilars metàl·lics seran

perfils tubulars rectangulars de 150x150x12 mm.

L'ascensor serà un element de formigó armat formigonat in-situ per trams de 2 metres

Es resoldrà amb una estructura combinada, per una part hi haurà un mur de contenció de terres per

salvar el desnivell, i per l'altre banda hi haurà uns pilars metàl·lics per tal de fer l'espai mes

permeable en un àmbit de connectivitat visual i física. El Forjat serà una llosa massissa de formigó

armat de 25 cm, per tal de donar una consistència a l'espai públic. El que es vol aconseguir amb

aquest forjat de massa superior al sistemes emprats en altres punts del projecte, és minimitzar

l'afectació de les càrregues variables que poden sorgir en l'espai públic.

Apeuaments

S'intenta establir un criteri comú d'apeuament per a murs de grans espessors.

Al tenir murs de gran espessor s'obta per realitzar un apeuament que passa directament les

càrregues als perfils col·locats, i aquest transmeten les carregues al mur (sempre considerant la

tensió del material mes dèbil).

Les característiques del mur ens permet treballar perfectament en l'obertura de col·locació del perfil

sense afectar massa a l'estabilitat d'aquest, així doncs es pot aconseguir una modificació de l'estat

estructural d'una manera més coherent i arquitectònicament mes idònia

FLETXES UTILITZADES

Cobertes L/250

Forats L/400

Apeuaments L/1.000

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 encontres entre soste i

pilar.

Reforç punxonament

Estat de Càrregues

1.20

Detall sabata de fonamentació
amb pilar metàl·lic

0.25

Detall sabata de fonamentació amb mur de
formigó armat

h

0.10

1.20

Entrega pilar metàl·lic amb llosa de formigó

0.25

Entrega  llosa de formigó amb paret
existent

PLANTA FORJAT


