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Departaments

Traductors

Accessos

Coberta (manteniment)

Passera

Càrregues
permanents

6,10

Sobrecàrrega
d'ús

Sobrecàrrega
de neu

Total

11,90 KN/m²1,80

Tipus de sostre

Reticular 30+5cm

Metàl.lica 

Placa alveolar 40+5

Pes propiSPB

4,75

Coberta (accesibilitat)
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Reticular 30+5cm

Reticular 30+5cm
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0,40

0,40

10,90 KN/m²

9,90 KN/m²

11,50 KN/m²

4,50 KN/m²

9,55 KN/m²

Tipologia forjat : Placa alveolar
- cantell 40+5cm

Llum : 16m (entre eixos)

Cota Forjat : 3'80m 
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Recolzament Plaques alveolars

pilar de formigó
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Forjat reticular
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1Ø8c/20

15cm15cm 85cm

1Ø12

Creuetes de punxonament   (dinte capitell)

A tots els pilars, excepte indicació contrària en planta, es 
disposarà una creueta de punxonament formada per:

Pilar central Pilar de vora Pilar de Pilar de
cantonada cantonada

4Ø12 4Ø12 8Ø12 8Ø12
1e8c/10 1e8c/10 1e4bØ8c/10     e4bØ8c/10

En pilars en què la creueta de punxonament no es pugui 
disposar segons detalls per l'existència d'un forat, aquesta 
es col.locarà en diagonal. L=85 cm (a partir cara del pilar). 

1'20 cm

Placa alveolar

Capa de compressió

Tipologia forjat :Recticular - cantell 30+5cm
(retícula 85x85+nervi base 15cm)

Llum :8m (entre eixos)

Cota Forjat :5'00m, 3'80m i 3'00m

Estructura forjat reticular

Estructura plaques alveolars

Estructura metàl·lica passera

Estructura coberta lleugera

Sostre planta baixa   e 1:200

Característiques tipologies de forjats

CRITERIS DE DISSENY ESTRUCTURAL
L'edifici està format per dues tipologies d'estructura 
principals, clarament diferenciades.

D'una banda, tenim el forjat reticular de cantell 35cm, 
alleugerit amb cassetons de formigó de 30cm de gruix, 
més 5cm de capa de compressió. Aquesta tipologia es 
troba en la majoria del conjunt, amb un mòdul de llums 
de 8mx8m. Els nuclis d'escala i ascensor dónen rigidesa 
al conjunt. 
D'altra banda, la segona tipologia estructural, són 
plaques alveolars, de 40cm de cantell i 1'20 d'ample, a 
més de 5cm de capa de compressió, obtenint un cantell 
total de 45cm. La llum que cobreixen les plaques són 
16m. i la distància entre pilars té una freqüència de 4m. 
Aquesta altra tipologia s'ha triat degut a la seva 
capacitat per cobrir grans llums, i poder solucionar així, 
el tancament superior dels dobles espais. 

Finalment hi ha dues altres tipologies estructurals 
puntuals, ambdues de carácter lleuger; 
Una es troba a la planta primera, formant una passera 
que creua el doble espai del hall i comunica les dues 
parts d'aquesta planta. Es tracta d'una estructura 
metàl·lica de HEB i llistons de fusta de gruis de 20cm. 
L'altre es troba a coberta, confomant el tancament 
d'accés a aquesta i la coberta de la sala de màquines.

Com a element singular d'aquest conjunt, cal destacar 
la subjecció d'una part determinada de la façana Sud. 
Estem parlant del costat Est de la façana que tanca 
parcialment la terrassa exterior en la seva part superior 
amb un tancament de gelosia.  Degut a un tema obvi de 
vistes, la façana en questió, es penja del sostre amb uns 
tensors d'acer que van amagats per dintre de la doble 
pell de maons. 

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS
Per al càlcul dels elements estructurals s'han tingut en 
compte els materials recollits per la normativa vigent 
EHE i CTE :

à Formigó HA-25/B/20/I per a pilars i sostres, ja que 
són elements que es troben a l'interior.
à Formigó HA-25/B/20/IIa per a les sabates i murs de 
contenció. Es tracta d'elements que es troben en 
contacte amb el terreny i per tant caldrà preveure uns 
recobrimentsuperiors per tal de protegir les armadures. 

à Acer S-275-J per als pilars i bigues metàl·liques
à Acer B-500-S per a les armadures passives dels 
elements de formigó.

CRITERIS DE CÀLCUL DE FORJATS
Per al càlcul estructural del conjunt s'ha utilitzat el programa CYPE, del qual s'han extret els 
diagrames de deformacions. 

La gamma de colors dels diagrames representa els valors de les deformacions instantànies 
produïdes als forjats. Els punts de màxima deformació, com es pot intuïr, són els de color vermell. 

El que s'observa representa el sostre de la planta baixa. La màxima deformació es dóna a  les 
zones en que hi ha molta càrrega, com per exemple la terrassa exterior amb jardineres, la zona 
on trobem els connectors. o els espais amb molta llum. 

Tipologia SPC

Tipologia SP1

Tipologia SPB

Detall forjat plaques alveolars e 1:20

Detall forjat reticular   e 1:20

Detall nus F.Reticular - P.Alveolar e 1:20

Detall voladís façana Oest e 1:20

Detall nus P.Alveolar - P.Alveolar  e 1:20

Detall nus Façana - P.Alveolar e 1:20

Diagrama de deformacions SPB

Imatge axonometria estructural 01

Imatge axonometria estructural 02

LLEGENDA TIPOLOGIES ESTRUCTURALS

* Prenem com a base (Cota 0)   Cota paviment edifici: +138'00 
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