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LÒGICA ESTRUCTURAL
L’estructuta reforça la idea arquitectònica del projecte.

És una estructura sòlida, robusta i minimalista que accentua la imatge 

màssica dels blocs. 

Hi ha dualitat en el sistestma estructural:

En les plantes superiors, a la cota del carrer, es basa en murs de càr-

rega de formigó fets in-situ que dominen les façanes i marquen les 

directrius cap a les vistes.

En cavi, en la planta soterrani, s’obté per una planta molt més diàfana 

concorde amb el programa, formada per una retícula de pilars i con-

servant els murs als extrems on hi ha les llums més grans.

FORJATS
S’utilitza un forjat sandvitx alleugerit amb blocs d’EPS (porex pan). 

S’escull aquest forjat perquè permet cobrir les diferents llums entre-

murs i tè varis avantatges pel projecte.

No necessita acabat inferior de manera que es manté la imatge de 

formigó al interior. I permet l’ancoratge de les instal·lacions que seran 

vistes.

Al contenir els casetons de porex el forjat té un pes propi reduït de 

manera que no condiciona tant a augmentar el gruix dels murs.

Té un exel·lent comportament tèrmic molt bo per les temperatures 

extremes de Cuenca.

I un molt bon resultat acústic, que és positiu per la diversitat i les carac-

terístiques del programa. 

En les conexions entre murs es fa una llosa massisa per aconseguir el 

mínim cantell i donar la imatge contractada de lleugeresa.

MURS
Els murs tenen similitud amb la imatge muraria tradicional de Cuenca, 

actualitzant-la, substituint la pedra pel formigó.

S’utilitza formigó lleuger estructural (HLE) que actualment es contem-

pla com a nou a la EHE-08 en l’annex 16.

Al contenir arlita com a àrid, un material aïllant d’origen ceràmic, en 

redueix el pes propi, sense perdre gran resistència. Aquest àrid aug-

menta el poder aïllant de manera que reduirà el gruix del mur. Al ser 

un material porós tè un bon comportament acústic, positiu per evitar 

el soroll aeri de l’espai públic. Incrementa tambè la resitència al foc.

ENCOFRAT I ACABAT

S’utilitza el sistema d’encofrat Alisply Muros de la casa Alsina amb un 

contraxapat fenòlic de 15mm que incorpora dos tensors. 

En l’exterior s’aconsegueix una textura buixardada amb el tractament 

de raig de sorra de silici i aigua a pressió de manera que s’elimina la 

part superficial del ciment, deixant vist el gra d’arlita que recorda la 

textura terrossa de la zona i redueix l’aparença de l’encofrat. S’afegeix 

pigment líquid al formigó per afavorir la integració en l’entorn.

En l’inerior es deixa l’acabat llis que proporciona el contraxapat  fenòlic.

ESTAT DE CÀRREGUES

ACCIONS VARIABLES

SOBRECÀRRGA D’ÚS

 B   _Zona administrativa   2kN/m2

 C1_Zona amb taules i cadires  3kN/m2

 C2_Zona de seients fixes  4kN/m2

 C3_Zones lliures públiques  5kN/m2

 D1_Local comercial   5kN/m2

 G1_Coberta amb inclinació <20º 1kN/m2

SOBRECÀRREGA DE VENT   
Pressió estàtica qe=qb ·ce·cp

Valor bàsic de la velocitat del vent, zona A 26m/s

 qb_Pressió dinàmica del vent  0.5kN/m2

 ce_Coeficient d’exposició  2.5 

 cp_Coeficient eòlic de pressió  0.7

 cs_Coeficient eòlic de succió  -0.4

qep=0.5·2.5·0.7=0.875kN/m2

qes=0.5·2.5·-0.4=-0.5kN/m2

SOBRECÀRREGA DE NEU

 Cuenca, altitud 1010m   1kN/m2

ACCIONS ACCIDENTALS

INCENDI 
 Sup: 3x8m i zona de maniobra  20kN/m2 

ACCIONS PERMANENTS

Coberta 1     2.5kN/m2

 Coberta invertida amb acabat de lloses de formigó

Coberta 2     1.5kN/m2

 Coberta amb lluernaris

Distribució interior    1kN/m2

 Placa de cartró guix

Paviment     1kN/m2

 Pav. de formigó pulit

Tancament exterior    
 Mur de formigó lleuger estructural

 Característiques:

 λ _conductivitat    0.30W/mK

 d_densitat    <1400Kg/m3

 Rclk_resistència a compresió  35N/mm2

 Reacció al foc    Euroclasse A1 

 

 PREDIMENSIONAT SEGONS DEMANDA ENERGÈTICA

 Segons CTE/HE 1, Cuenca  Zona climatica D2

 Umin_Transmitancia limit de murs de 

 façana i tancaments en contacte 

 amb el terreny      0.66W/m2K

 U=1/R, U=1/0.66= 1.515  

 R=e/λ; e=R· λ e=1.515·0.30=0.45m  

Forjat 1      5kN/m2

 Forjat bidireccional, llosa massissa

 PREDIMENSIONAT

 L/26=6/26=0.23m   0.25m

Forjat 2      6.50kN/m2

 Forjat sandvitx

 PREDIMENSIONAT

 L/25=9/25=0.36m   0.40m

COMPROVACIÓ

formigó HA25

mallat superior 

armat superior del nervi

mòdul d’aïllament d’EPS

mallat inferior

armat inferior del nervi

COMPROVACIÓ DEL MUR

Nc·1.1=0.85·fcd·A

40.8·1.1=0.85·35000·0.45; 44.85kN<13387.5kN

compleix! mur de 0.45m

COMPROVACIÓ DEL PILAR

Nc·1.7=0.85·fcd·A

40.8·1.7=0.85·35000·(0.45·0.50); 69.36kN<6693.75kN

compleix! pilar de secció 0.45x0.50

MUR 1-2

TALLANT

max -4.16T

MOMENT

max 9.915mT

DEFORMADA

max  0.1mm

REACCIONS

Rx -0.383T/-0.308T

Ry 3.868T/4.165T

Mz 1.395 mT/1.228mT

ACCIONSESQUEMA AXILS

max -4.16T

40.8kN

COMPROVACIÓ DEL MUR

Nc·1.1=0.85·fcd·A

228.3·1.1=0.85·35000·0.45; 251.13kN>13387.5kN

compleix! mur de 0.45

MUR 7-8

TALLANT

max -7.39T

MOMENT

max -11.85mT

DEFORMADA

max 14.6mm

REACCIONS

Rx 0.908T/-1.973T

Ry 22.849T/23.28T

Mz 1.507mT/7.468mT

ACCIONSESQUEMA AXILS

max -23.28T

228.3kN

COMPROVACIÓ DEL MUR

Nc·1.1=0.85·fcd·A

41.58·1.1=0.85·35000·0.45; 45.73kN<13387.5kN

compleix! mur de 0.45m

DIMENSIONAT PILAR

Nc·1.7=0.85·fcd·A; 

320.87·1.7=0.85·35000·(0.45·0.45), 545.47kN<6024.37kN

compleix! pilar de secció 0.45x0.45

MUR 3-4

TALLANT

max -26.82T
MOMENT

max -25.72mT

DEFORMADA

max 16.4mm

REACCIONS

Rx 1.384/-2.402T

Ry 31.385T/32.72T

Mz -027mT/3.95mT

ACCIONSESQUEMA AXILS

max -32.72T

320.87kN

MUR 3-4

MUR 1-2

MUR 7-8


