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ESTRUCTURA PLANTA BAIXA

SECCIÓ DEL TERRENY AMB L’EDIFICI

IMPLANTACIÓ EN EL TERRENY. CTE DB-SE-C

Per tal d’implantar l’edfici en el terreny, s’ha considerat l’estudi geotècnic del 
c/ Almogàvers, per la seva proximitat i característiques similars a l’emplaçament.
Es situen tres sondejos mecànics entre 24 i 27 metres que situen el nivell freàtic entre 
els 5,80-6,00 m.

Als sondejos es diferencien les següents capes de terreny:

Estrat R: Superficialment es trova un paviment de l’edificació previa existent. 
Seguidament materials de farciment formats per sorres limosas o argilenques de color 
negre amb graves i restes antròpiques diverses (ceràmics, plàstics, etc.).

Estrat Q: Per sota es localitzen dipòsits quaternaris d’origen al·luvial. S’han distingit 
dues unitats, de menor a major profunditat:
-Nivell d’argiles limosas color marró fosc l’espessor del qual és d’entre 0,20 – 0,40 m. 
Per sota segueixen sorres de grandària de gra fi a mitjà i color marró, presenten graves 
de forma dispersa. Al conjunt se li ha denominat nivell Qa. 
-Seguidament, i com a base de l’estrat quaternari, s’ha detectat un nivell de sorres amb 
abundants graves poligèniques de cant rodat i alguna bitlla, definides com a nivell Qb.

Estrat T: Finalment s’ha detectat el substrat regional de la zona d’edat neógena. 

-Nivell Ta: Argila sorrenca molt ferma de color marró-verdós amb alguna grava.
Presenten nivells de sorres molt argilenques intercalats. El seu espessor és d’entre 
0,70 – 1,50 m.
-Nivell Tb: Sorres limoses de color marró a beix, amb intercalacions de llim sorrenc de 
tons beix i nivells d’argila sorrenca de tons marró-ataronjat.
-Nivell Tc: A l’àrea del sondeig S2, a partir de la cota assenyalada, comença un nivell 
d’argila margosa de tons verdosos.

ESTRUCTURA

El proyecte d’estructura formada mitjançant construcció humida està formada per 
pilars de formigó i forjats bidireccionals amb casetons recuperables. Les llums 
oscil·len entre 7’5 i 8’1 m.

El cos del gimnàs està format per pilars de formigó i estructura unidireccional 
mitjançant bigues Warren. La biga salva una llum entre pilar i pilar de 13’2m, i 
equidistants entre 5 - 5’5m.

 Entre la volumtria general i el gimnàs es situa una junta de dilatació.

ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LES PLANTES DE L’EDIFICI:

ESTRUCTURA PLANTA PRIMERA
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