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MERCAT A SANT MARTÍ DE PROVENÇAL (BCN)
fonamentació / estructura de coberta [esc_1-250]

ESQUEMA DE FONAMENTACIÓ

ALÇAT PÒRTIC TIPUS
E 1/100

ESTRUCTURA SOSTRE PLANTA COBERTA

L'estructura del mercat es separa clarament en dues tipologies: l'estructura que aguanta la coberta; i 
l'estructura de fusta de les parades i els recintes d'usos diversos del mercat.

La primera estructura, la que suporta la coberta, és una estructura convencional de pilars d'acer i bigues de 
fusta laminada, formant pòrtics d'unions articulades l'estabilitat global dels quals es confia a tensors lineals, 
tensats a posteriori i que aporten rigidesa a l'estructura gràcies a la creació de plans triangulats rígids.

La segona estructura ha anat evolucionant durant el procés de redacció del projecte, i finalment s'ha arribat a la 
conclusió que l'estructura que millor s'adapta a les necessitats del projecte és una estructura difosa, de llums 
petites, on les fronteres entre elements estructurals i no estructurals deixen de ser clares. Després de valorar 
altres possibilitats, s'ha optat per una estructura de fusta industrialitzada, d'elements tipus placa de fusta 
laminada.

En síntesi, podríem dir que s'ha buscat l'estratègia estructural més adequada a cada situació: per a la coberta 
del mercat, clarament modulada i regular, i amb unes sobrecàrregues reduïdes, s'ha optat per una estructura 
de suports puntuals amb llums mitjanes (8x8m) on cada element té una funció específica: els pilars aguanten la 
càrrega axil; les bigues aguanten la flexió vertical; i els tensors d'arriostrament resisteixen les càrregues 
horitzontals de vent.

En canvi, en l'estructura de les parades i els equipaments complementaris del mercat s'ha optat per una 
estratègia estructural radicalment diferent: el sistema estructural escollit s'adapta molt fàcilment a la geometria 
no ortogonal en planta, i el seu comportament estructural en tres dimensions permet donar una resposta 
satisfactòria a les necessitats de comportament espacial que es requereixen per a salvar puntualment llums 
d'una certa importància.

Tots els elements de fusta, tan les bigues de coberta com les plantes intermèdies, han estat calculats 
considerant la reducció de secció en cas d'incendi. En tractar-se d'elements amb llums importants i càrregues 
relativament reduïdes, aquesta comprovació ha estat mésdeterminant que la simple resistència dels elements 
en condicions normals de servei. L'ús del mètode proposat pel DBE-SE-M del CTE, consistent en calcular 
l'estructura sota una situació accidental d'incendi comptant una pèrdua de secció resistent des de totes les 
cares protegides dels elements, ha condicionat l'elecció del gruix tant dels sostres com des elements portants 
verticals.

Una altra forma de veure clarament la diferència entre una i altra estructura és veure'n la seva modulació: 
podem dir que la coberta del mercat és una estructura modulada en planta: un mateix dimensionat estructural 
es repeteix en les dues direccions del pla horitzontal. En canvi, l'estructura de les parades i equipaments és 
una estructura modulada en secció: una mateixa secció tipus (amb dues variants) es repeteix al voltant de les 
quatre illes del mercat, a banda i banda de les traces dels fluxos de circulació.
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