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16 L’ELEMENT CONSTRUÏT

ESTRUCTURA PRINCIPAL

CREUS ESTABILITAT

CORRETGES SUPERIORS

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

CONTACTE AMB EL SÒL

Es tracta d’una nau de superficie trapezoidal de 46x45-62m, resolta amb 
encavallades metàl·liques cada 4 metres de 46 metres  llum, recolzades 
a una banda sobre pilars d’obra de fàbrica reforats amb pilars prefabricats 
de formigó i per l’altra banda sobre un mur de formigó armat.

Les encavallades que cobreixen tota la nau formen una coberta a dues 
aigües en l’ample de 46 metres, amb una alçada interior mínima de 7.5 
metres i una màxima de 15 metres.La tipologia estructural és de pórtics 
d’acer realitzats amb gelosies de perfils metàl·lics, en una sola planta. 

Els pilars o recolzaments sobre el mur estan col·locats amb una separació 
d’eixos de 4 metres. Existeixen una totalitat de 15 cruixies de les quals 3 
estan incompletes ja que queden interrompudes al arribar la divisió obli-
qua. En total hi ha 15 pilars dels quals 5 serveixen de suport tant de la nau 
municipal com de la nau de magatzem.

L’estructura compren 3 jerarquies en els elements horitzontals portants:
 1. Encavallades a dues aigues amb llums de 46 metres.
 2. Diagonals formant creus de sant Andreu entre pòrtics per   
    travar el conjunt.
 3. Corretges passants recolçades en les encavallades amb   
    llums de 4 metres i un intereix de 1 metre.

Enderroc Mur 
Mur de formigó armat de 40 cm d’espessor, fins 
a una alçada de 5.80 metres. Tant el mur com la 
seva coronació no seran enderrocats fins que no 
estigui executada la nova estructura.

Enderroc lluernaris
Desmuntatge del panell de coberta de fibroci-
ment, fusteries i estructura del lluernari.

Enderroc solera
Solera de formigó armat de 15 centímetres d’es-
pessor executada directament contra el terreny.

Sondeig trasdòs mur
Realitzar estudi geotècnic per tal de comprovar 
les característiques resistents de la roca del tras-
dòs del mur. especialment per tal de controlar 
la possibilitat de descubrir la roca i deixar-la ex-
posada sense cap mena d’element de contenció

Desmuntatge de Coberta 
Coberta formada per plaques de fibrociment 
recobertes amb una capa d’espuma de poliu-
retà recolçada sobre corretges tipus IPN-120. 
No es realitzarà el desmuntatge de la cobertafins 
que no estigui completament executada la nova 
estructura

Enderroc trams de corretges 
Corretges IPE-120 continues cada 3 encaval-
lades, a talla amb oxicorte en els plans indicats

Enderroc de Pilars de façana
Pilars de fàbrica de maò massís de 40x60 centí-
metres reforçat amb un pilar annex de formigó 
de 50x70 centímetres amb una alçada total de 
7.50m. Els pilars de façana no seran enderrocats 
fins que no estigui executada la nova estructura.

Enderroc Pilar de formigó armat
Pilaret tipus nan de 40x40 cm arrencant sobre 
mur de formigó armat i coronat amb una biga de 
formigó armat de 40x40cm. Tant el mur com la 
seva coronació no seran enderrocats fins que no 
estigui executada la nova estructura.

Enderroc façana prefabricats
Façana de peces de prefabricat fomades panells 
de 3.60 x 2.70 i 3.60 x 2.20 metres i 20 centí-
metres de gruix fixats al pilar de fàbrica.
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