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ADEQUACIÓ DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS: OBJECTIUS

ESTAT ACTUAL DE L’ENVOLVENT

Coberta de plaques de fibroci-
ment

Estructura porticada 

La llosa del forjat de la nau és 
l’únic plà horitzontal de la nau

Les edificacions existents de 
material ceràmic consten de 
certes obertures que condicio-

naran l’estat futur.

Es manté la materialitat de 
les façanes existents, mante-
nint els extrems opacs per tal 
de rigiditzar les edificacions 
i foradant en certs punts per 
proveir l’interior de la il·lumi-

nació necessària.

La materialitat dels nous tan-
caments verticals interiors es 
resòl amb un sistema lleuger i 
modular com són els blocs de 

formigó cel·lular YTONG.

Es proposa un segon plà ho-
ritzontal per treure profit a 
la edificabilitat de les edifica-
cions existent, mitjançant un 

sistema prefabricat  de 
PLAQUES FARLAB.

COBERTA

1 - SUBSTITUCIÓ I ADEQUACIÓ

2 - CONSERVAR I REFORÇAR

3 - INTRODUIR

4 - ADEQUAR I FORADAR

5 - INTRODUIR

ADEQUACIÓ DE LES NAUS 

Objectius:

1. Permeabilitat a l’interior de la nau. Relació interior / exterior

2. Transformación puntual del tancaments exteriors per millar les condicions 

de confort interior.

3. Millorar la il·luminació natural a l’interior.

4. Equipar les edificaciones existents com a infrastructura que garantiza la seva 

futura utilització. 

ESTRUCTURA : CONSERVAR I REFORÇAR

Objectius:

1. Mantenir el llenguatge porticat de la nau

2. Reforç de pilars i fonaments existents per a permetre la

col·locació d’un nou forjat.

3. Afegir noves files de pilars en els pòrtic que tenen una

llum considerable i la mida de la jàssera ens condiciona.

4. Lògica de reforç estructural per garantir la macla entre

l’arquitectura existent i el nou forjat.

EL FORJAT:

Objectius:

1. El forjat proporciona l’habitabilitat del futur ús.

2. Elements prefabricats i modulars que permetin el fàcil muntatge.

3. Sistema estructural que permeti adquirir grans llums.

4. Sistema que proporcioni un aspecte industrial. 

ENVOLVENTS

Objectius:

1. Caixa dins de caixa: La nau és un espai intermitg controlat passivament amb 

mecanismes d’obertura a la coberta i façanes. Les caixes que conformen l’habi-

tatge sòn l’ùnic espai climatitzat i controlat mecanicament. 

2. La primera capa de coberta en contacte amb l’exterior es planteja com un 

sistema lleuger de panell sandvitx per a no sobrecarregar els pòrtics existents.

3. Els paraments verticals existents es mantenen i s’adequen al nou ús. 

4. Els tancaments de l’activitat interna es resòl amb un sistema monocapa de 

blocs de formigó cel·lular YTONG. El sistema escollit és prefabricat i lleuger que  

permet la flexibilitat en un futur. El material és autoportant té la capacitat de 

càrrega suficient per a suportar l’esforç de la coberta interior.

ESTRUCTURA  

FORJAT 

FAÇANES 

ACTIVITAT INTERNA : INTRODUIR

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ

Coberta lleugera tipus PANE-
LL SANVITX, convinat amb 

franges d’obertures de 
POLICARBONAT.

Es manté la estructura porti-
cada existent, mantenint el 
llenguatge estructural de la 
nau. Es reforça la estructura 
existent per la aparició d’un 
nou forjat, reforçant els pilars 
existents i afegint-ne de nous.

ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ
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