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/ Introducció.

Un projecte d’intervenció a la masia de Can Monmany de Sant Cugat, antiga colònia 
agrícola, que busca recuperar la ruïna com a garantia de transformació cap a un 
model de ciutat més social i sostenible. Per dur a terme aquest propòsit, es determi-
nen primer els agents que s’encarregaran d’habitar i gestionar els nous espais, com 
són la cooperativa agrícola de L’Ortiga i el taller d’inserció social Jeroni de Moragas. 
A través de l’arquitectura, doncs, es proposa donar solució als requeriments actuals 
d’aquestes dues entitats, tot dissenyant una sèrie d’elements que treballen amb la 
preexistència i la complementen.
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/ Potencial del lloc.
Anàlisis del lloc i el seu potencial de projecte arquitectònic

En un primer anàlisi a gran escala, observem que el passat i present de Sant Cugat està 
marcat per l’augment demogràfic i es preveu que el futur segueixi aquesta tendència. 
Com a resposta,  l’ajuntament planteja ampliar el teixit urbà a través de la construc-
ció  d’habitatges. En canvi, nosaltres ens preguntem si la producció dels aliments que 
consumeix aquesta població també creix per satisfer la demanda, o si pel contrari, s’im-
porten aquest aliments d’altres ciutats o països, contribuint a un sistema no sostenible

Observem, que no nomès no augmenta la producció d’aliments sinó que disminueix.
Arribats a aquest punt, sintetizem les causes i consequències d’aquest factor  per enten-
dre bé quin es el problema i les seves possibles solucions al nostre abast :
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Focalitzant el nostre interès en resoldre la problemàtica en la producció d’aliments no 
sostenible, situem totes aquelles iniciatives que promouen l’agroecologia.Aquestes 
són, d’entre totes les entitats que existeixen a Sant Cugat, d’interès agroecològic i 
les que hem 
considerat amb més potencial d’intervenció en la nostra proposta per la seva iniciati-
va de crear espais de cooperació i promoure la vida de barri.
En el mapa també situem el recull de les peces dedicades a l’agricultura que han 
quedat restants avui en dia.La majoria són Masies que s’han protegit pel seu valor 
paisatgístic.
Aquests fets, van relacionats amb el tema de l’augment demogràfic i el creixement 
del sol urbà, consequències directes de l’augment del sector terciari.
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Sant Cugat del Vallès

Els orígens de Sant Cugat daten entre els anys 2500 i 1800 a.C amb el jaciment de la Cova de Torre Ne-
gra. Més tard, durant l’Imperi Romà es converteix en un punt estratègic, ja que estava situat entre la ciutat 
de Barcino (Barcelona) i Egara (Terrassa), i a prop de la Via Augusta. Aprofitant aquestes connexions, al 
segle IV d.C es va construir una fortalesa, a la que més endavant se l’annexaria un monestir cristià, que ha 
esdevingut, fins a dia d’avui, l’element d’identitat del municipi. Així doncs, Sant Cugat ha anat creixent 
entorn aquesta peça històrica de manera radial. Sobretot durant els últims anys, l’augment demogràfic ha 
estat exponencial. La primera meitat del segle XX destaca per les seves grans extensions de conreu i una 
estructura urbana poc consolidada. Però, a mida que es reforçaven les connexions amb Barcelona, Sant 
Cugat ha anat atraient a milers de persones i grans empreses que busquen instal·lar-s’hi. Això ha comportat 
una ràpida urbanització de les terres que, en conseqüència, han deixat d’estar ocupades pels sistemes pro-
ductius agrícoles.

INICIATIVES QUE PROMOUEN L’AGROECOLOGIA

Aquestes són, d’entre totes les entitats que existeixen a Sant Cugat, d’interès agroecològic i les que hem 
considerat amb més potencial d’intervenció en la nostra proposta per la seva iniciativa de crear espais de 
cooperació i promoure la vida de barri.

- EDUCACIÓ AGROECOLÒGICA:

Horts escolars

Ecoateneu

Osea

- CONSUM:

El Senglar de la Floresta

La Civada

El Cabàs

- PATRIMONI:

Masies

PETITA PAGESIA DE SANT CUGAT

Aquest és un recull de les peces dedicades a l’agricultura que han quedat restants avui en dia. La majoria 
són Masies que s’han protegit pel seu valor patrimonial i paisatgístic.

- DISTRIBUCIÓ I COMERCIALITZACIÓ:

Veg & Friends

Mercat Artesanal de la Floresta

Mercat de Pagès

- PRODUCCIÓ PROFESSIONAL:

L’Ortiga

La Rural

Jardins de la Serreta

La Cervesa Florestina

Finca Ha Ha llaurades Ha conreable Altres usos

CAN BELL 32 2,5 >7 Agroturisme

CAN BUSQUETS 131 5,2 >6,5 Ús públic- granja

TORRE NEGRA 170 9 12 Estatge de luxe

CAN BOVA 11 - >1,4 Agroturisme

CAN CASES 5 - - Ús públic

CAN BORRELL 125 5 >8,8 Ús públic- restaurant

CAN CUSSÓ - - - Agroturisme

CAN DOMENECH 39 5 >6 Agrotursime

CAN LLOBET 27 2 >4 Ús públic

CAN MONMANY 61 4 >4,3 Ús públic

CAN AMETLLER 10 3 3 Restaurant

CAN CAMPS 92 10 10 Alberg

CAN BARBA 80 10 >12 Agroturisme

LA RURAL - 0,6 0,6 Comerç
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/ Les preexistències.
Alguns anàlisis de les preexistènncies en la fase inicial
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Connexions de Can Monmany a altres punts importants de la ciutat de Valldoreix i 
voltants, fins a Sant Cugat:
Les distàncies (en funció dels colors) són trajectòries que tardes 5 minuts en recórrer.
Així, ens permet veure des d’un punt de vista més genèric quina connectivitat té Can 
Monmany amb la resta, sobretot amb els punts més importants.
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Connexions

Estació FGC Valldoreix

Estació FGC Hospital General

Centre Mirasol

Parada autobús

Equipaments importants Mirasol

Equipaments importants Mirasol

Estació FGC Mirasol

CAN MONMANY Connexions

Can Monmany
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/ Programa.
Anàlisi de les entitats vinculades al programa del projecte i aquelles que han estat 
font d’estudi per a l’elecció d’aquest

L’objectiu és escriure un capítol més a Can Monmany, preservant el llegat històric 
sense desvincular-lo del caràcter agrícola.  Més enllà de mantenir-ho, es vol poteciar,  
donant-li una visual educativa, social i cultural.Essent conscients de la necessitat d’una 
base econòmica que faci viable el plantejament, i des d’una posició més realista, es 
proposa introduir tres nous programes:

- Obrador
per l’elaboració de productes agrícoles que permeti ampliar el negoci de l’ortiga.

- Centre ocupacional
orientat cap a la inserció social i laboral, i administrat pel taller jeroni de moragas.

- Llar-residència
per oferir habitatges tutelats a determinats usuaris  del centre ocupacional i a treballa-
dors temporals de l’ortiga.
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L’ortiga és una cooperativa d’agricultura ecològica que actualment es troba a la finca de 
Can Monmany,on treballen la terra, i fan agricultura ecològica a una part de la nau. Con-
strueixen horts socials, urbans i educatius, i recuperen l’entorn i el patrimoni agrícola.
El seu  objectiu és el d’obtenir una alimentació sostenible i a l’abast de tothom: 
“L’Ortiga neix amb la voluntat de recuperar l’agricultura a Collserola i promoure l’ali 
mentació sostenible i de proximitat. Som productores i educadores.
Creiem en l’agricultura com a eina amb un gran potencial educatiu, terapèutic i de co-
hesió social”

Ofereixen 
- Cistelles ecològiques i les reparteixen porta a porta
- Activitats per escoles relacionades amb l’agricultura ecològica
- Formacions amb eines per apropar l’agricultura ecològica d’autoconsum a tothom
- Venta al mercat de Valldoreix els dissabtes

beatus ille 
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ESTAT ACTUAL

ESTAT ACTUAL

Visita a l’Ortiga

Per tal d’implementar al nostre programa a cooperativa existent a Can Monmany, 
l’Oritiga, necessitavem entendre bé el seu funcionament.Una síntesi dels punts més 
importants que vam obtenir després d’una entrevista amb alguns treballadors serien:

- A nivell legal: ens van explicar que tot i el potencial de projecte que tenia l’extensió 
de Can Monmany, el problema rau en que no es permet intervenir en rès per falta 
de permisos, al ser patrimoni. Per tirar endeban qualsevol actuació arquitect`noica, 
prèviament han d’intervenir molts agents.

-A nivell projectual: les mateixes persones que hi treballen, comenten la necessitat 
d’una llar per als treballadors de la finca, o si més no per aquelles persones que hi 
dediquen més hores i tenen un horari menys flexible, amb la necessitat de cuidar els 
camps a deshores.També comenten sobre les petites iniciatives de projecte de restau-
rants que s’han proposat epr a Can Monmany, però que el que manca realment es un 
lloc de producte de qualitat.

-A nivell logístic: Tenen 3 treballadors fixes i tres flexibles. El que produeixen a grans 
volums son cistelles a domicili, que les fan a un magatzem a can Calopa de Baix.El 
que produeixen de petit volum ho serveixen a escoles, cooperatives de consum,...i al 
mercat.
Els meso

-A nivell de producció: Tenen excedents deproducció però manca d’espai.
Ells fan horta (95% de la producció) molt diversa – tota ecològica.Cultius diferents 
durant l’any.El que produeixen dels cultius abundants fan 1t o 1,5t per campanya;el 
que ofereixen de les cistelles es un 50% seu. Fan unes 700 cistelles setmanals, 450 a 
Santcugat (famílies).
Tenen arbres fruiters, i amb l’intenció de fer vinya (amb unes parcel·les que encara no 
estan ni obertes, però son part de can Montmany). 
Tenen feixes de horta, fruiters, oliveres, i l’espai previst de vinyes, i també tenen un 
tancat d’ovelles( no es propietat seva, forma part del parc de Collserola)

-Pel que fa a la inclusió socio-laboral: Les empreses que treballen amb aquest siste-
ma d’inserció laboral no viuen de la producció, sinó de subvencions, finançament.
Perqu``e el projecte productiu funcioni, necessitaa un equip molt estable, no pot de-
pendre de persones que tenen certes limitacions i no saps quan i com pots contar-hi. 
Per això, tot les seves dificultats en treballar segons amb què, la finalitat  no es que 
produeixin el producte sinó que aquestes spersones sentin que tenen autonomia sufi-
cient.
Les tasques son molt concretes i limitades, però la finalitat és la que és, i l’experiència 
és molt agraida.
El més interessant es trobar una fórmula que ho convini: tenir un equip productiu 
que tiri endeban la horta, en aquest cas, i simultaniament tenir un projecte que com-
bini les dues coses.

ESTAT ACTUAL
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És una cooperativa de professionals d’iniciativa social i sense afany de lucre, amb una 
trajectòria de 45 anys.
El seu objectiu és la prestació de serveis orientats a la inclusió social i laboral de per-
sones adultes amb diversitat funcional intel·lectual, malaltia mental i trastorn de l’es-
pectre autista (TEA). Atenen a més de 100 persones i orientem les seves famílies, al 
llarg dels seus cicles evolutius.
Disposen de:
- Centre Especial de Treball amb la Unitat de Suport a l’activitat Professional
- Centre Ocupacional amb Servei de teràpia i d’Orientació/Inserció Laboral
- Servei Habitatge amb Servei de Llar residència i Suport a l’Autonomia Club Social
- Fundació tutelar

Taller Jeroni Moragas

Busquen activitats i llocs de  treball que puguin portar a terme persones amb capacitats 
diverses, per un augment en les solicituds de les plaçes, a les que els preocupa no poder 
oferir el seu servei per una manca d’espai. Al mateix temps, veuen la necessitat d’oferir 
un servei d’habitatges tutelats en règim permanent.
Per aquests motius, Can Monmany es una excel·lent oportunitat per a oferir a aquesta 
entitat.
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L’Olivera és una cooperativa de treball i d’iniciativa social en el món rural i periurbà. 
Cultiven vinyes i oliveres i elaborem vins i olis ecològics incorporant persones amb 
dificultats en tot el procés, posant les nostres capacitats al servei d’un projecte comú.
Van començar aquesta aventura l’any 1974 a Vallbona de les Monges, quan un grup de 
persones s’instal·len al poble amb la idea de crear una comunitat de vida i treball que, 
d’una banda, integrés persones amb dificultats, especialment aquelles en situacions so-
cials més desfavorides i, de l’altra, plantegés una sortida econòmica productiva a partir 
dels propis valors de la zona.
Creuen en l’agroecologia com a model per transitar cap a sistemes alimentaris i agrí-
coles més sostenibles.
Trobem també dins el recinte una residència per a aquestes persones amb dificultats, on 
viuen en comunitat i realiten activitats dia a dia. No nomès creen oportunitats laborals 
sinó també socials a través del treball inclusiu i a escala humana.
L’olivera comparteix amb el nostre projecte molts aspectes, tant de programa, produc-
ció, com a nivell moral, d’intencions, objectius.
Visitar-lo ens va fer un gran servei: per una banda, per entendre el funcionament 
econòmic d’aquest tipus d’entitats que se sostenen en gran part per subencions, i com 
s’organitzen.Per l’altre, per veure el funcionament de la residència : com s’organitza-
ven els espais, el nivell de privacitat, comm funcionaven els espais comuns, el men-
jador,(...). Però sobretot a nivell logístic, la dificultat que requereix organitzar a les 
persones per a l’inclusió laboral.

Visita a l’Olivera
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És una cooperativa am un projecte 
d’inserció mitjançant l’agricultu-
ra, concretament la viticultura. A la 
mateixa masia elaboren el vi Vinyes de 
Barcelona, un vi negre elaborat amb 
Garnatxa i Sirà del qual en surten unes 
5000 ampolles. El vi té 12 mesos de 
criança en bóta i s’afina 12 mesos més 
en ampolla.

El projecte integra persones amb risc 
d’exclusió social de l’entorn de Barce-
lona passant per un procés de viven-
da i d’hàbits de treball per tal de que 
el dia de demà puguin integrar-se a la 
societat i tenir oportunitats en àmbits 
urbans.

També conta amb una llar - residència, 
molt més petita, per a les persones amb 
discapacitat.

Visita a Can Calopa
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/ Primeres intencions.
Recull de primeres idees o intencions del projecte

Per tal de posar en valor els edificis principals, es considera necessària la demolició de 
les peces indicades, tot i estar protegides amb nivell D, ja que no tenen cap valor arqui-
tectònic que mereixi  ser conservat i dificulten l’adaptació d’un nou programa al conjunt. 
Es tracten d’annexes construïts en darrer moment i que s’utilitzaven  com magatzems i 
cases pels treballadors de la finca.
Per actuar en aquesta línia es podria realitzar un Pla Especial aprovat per l’Ajuntament 
de Sant Cugat que afavorís la rehabilitació del conjunt

La ubicació de la residència (en verd) va estar 
decisiva des d’un primer moment : 
Tant per la seva orientació, com per la seva 
posició estratègica  a nivell de programa, o 
per la seva geometria i conexions respecte la 
resta d’edificacions del recinte.També, per 
la seva relació amb l’entorn i les vistes que 
ofereix, així com per la seva accessibilitat.
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col·lectiu

privat

La intervenció pretén consolidar el diversos volums 
preexistents i els de nova construcció per tal de que 
s’entengui el conjunt com un tot. Per aconseguir-ho es 
reforça la traça del carrer interior com a eix principal 
de circulació, de caràcter públic, al qual es connecten els 
altres espais oberts d’ús col·lectiu i privat.
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/ Arquitectura accessible.
Anàlisi d’una arquitectura accessible per a tothom

A l’hora de dissenyar els habitatges, ens plantejem quina es la millor manera per fer-ho.
Si bé la normativa exigeix l’accessibilitat per a una persona amb discapacitat física,vei-
em que en cap moment es parla duna discapacitat intelectual.
Per tal de dissenyar “be” per a les persones, cal entendre-les; en el nostre cas, vam 
considerar que no teniem prous coneixements per fer-ho, i és per això que vam fer un 
anàlisi per entendre millor quins aspectes de l’arquitectura podien millorar el confort 
en l’habitatge per a una persona amb capacitats diverses.

No estudiem les barreres arquitectòniques , sinó altres tipus de problemes.Solucions 
cognitives dificils de resoldre, cuantificar, objectivar.Aspectes relacionats amb la psi-
cologia.L’arquitectura pot millorar la qualitat de vida, es un instrument d’evolucio i 
desenvolupament
Els punts  principals que destaquem de l’estudi són:
- Acivació: es important generar moments cambiants en l’espai que permetin accentuar 
capacitats no percebudes i això, precisamebt, es possible a través de l’arquitectra.
- El temps com a matèria perceptiva
- S’han de buscar visions perceptives en transicions espacials. Les teoríes sobre els as-
pectes  cognitius.El color, per exemple, com a maeria perceptiva, per la capacitat de 
generar emocions mitjançant les diferents games cromàtiques.
-Autonomia màxima possible en el funcionament de les vivendes : accessos i usos in-
dependents
-L’art en l’arquitectura: les expressions artístiques i les seves capacitats de generar per-
cepcions.

19

Anàlisi



Percepcions contrastades amb persones DI :

Es realitzen assajos on s’analitzen les percepcions de les persones amb DI 
i que serveixen per a processos posteriors de generació cognitiva arqui-
tectònica.
L’objectiu de la tesis analitzada no es catalogar un o varis edificis i la 
seva arquitectura sinó establir unes estratègies generals de percepció ar-
quitectònica basades en les percepcions assumides i contrastades per les 
persones amb DI.

Estratègies:

-La cerca de “fites” personals representatives de l’espai ( torre, arbre, pèr-
gola,...) són d’interès en la identificació de referencies espacials. la rel-
ació espacial-urbana i de comunicació amb els accessos.

-Utilitzar formes i figures bàsiques que es puguin reconèixer. la geometria 
i l’abstracció. la possibilitat d’identificar figures geomètriques fundades 
en formes reconegudes i l’ús del color reforça i escurça la velocitat de 
processament. aspectes essencials : fons, figura, color (conceptes bàsics 
habituals en l’art)

-El color : reforça i clarifica la identificació de cada figura i la relació 
entre elles.Es volen aconseguir entorns que cominiquin a través del color 
i l’imatge per facilitar la  comprensió i el com s’hi desenvolupin les per-
sones

-Els pictogrames : us fonamental com a alternativa de sistema de comuni-
cació espacial. expressar una idea, concepte o acció mitjançant una figura. 
poden ser arquetips, elements, signes, (...) qualsevol concepte que aporti 
un significat diferenciador.

-SARC: aquests conceptes que aporten un significat, si es fa mitjançant 
l’arquitectura, son sistemes arquitectònics de comunicació.

- És important adquirir possibilitats d’identificació en els edificis per re-
soldre almenys qualsevol possibilitat de comunicació i circulació en les 
seves evacuacions.

beatus ille 
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- Capacitat de síntesis : la volumetria son dos figures reconegudes, els colors reforçen  
la  seva identificació i les cobertes s’inclinen de forma diferent per adquirir cada 
volum una percepció diferent.

-  Separació marcada urbà-construit, forta línia limitadora
-  Relació figura-fons-color com una manifestació artística contrastada mitjançant
    figures bàsiques.
-  Dos pictogrames: com a sistemes d’identificació i com a generadors d’ordre i 
    estructuradors.

1.  Centre especial de treball “ El pilar”

Casos d’estudi

- 4  pictogrames volumètrics identificadors y generadors : “ edificis guia “. amb la fi  
nalitat d’orientar i organitzar el conjunt, desde qualsevol punt.

- Les peces s’ubiquen mitjançant un ordre de relació amb els espais intermitjos que es  
generen.

- Fons : el lloc, seguint un sistema ortogonal organitzador on les figures bàsiques s’hi 
articulen

2. Centre integral de serveis socials “Mora de Rubielos “
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- Plasmació de la puresa d’un cuadre, mitjançant l’abstració d’elements que donen  
  forma, transparencia i llum.
- La relació dels elements mitjançant línies de connexió i unió i les capacitats de lús de 
   la transparència per representar una tercera dimensió : capacitat de síntesis geomètrica 
   i d’identificació.
- Fons – figures – color : elements identificadors.
- Línies ( murs) serveixen de reforç, ordre i conexions

- Estructura basada en l’exactitud 
- Sistema de joc obert però establint relacions entre les seves peçes amb formes essen  
   cials i identificades amb un color, sobre un fons pautat.
- Elements comuns separats en tres peces diferenciats i identificats segons tamany, 
   volum i color
- S’apropen al carrer com a estratègia : relació amb lo urbà i identificador d’accés.
- Vivendes a l’interior per buscar la llum, orientació, i integrar-se amb el jardí.
   Pautes progressives d’apropament lligades a l’identificació i el reconeixement.

4. Vivendes tutelades “hogares “CEDES”

3. Centre teràpia ocupacional “Cariñera”



- Camí estructurador: Situament i encaix sobre un eix organitzatiu de connexions,  
  principal identificador.
- Figures bàsiques : quadrats com a capacitats identificadores establertes per a poder 
  continuar amb el procés i progrés continuu, obert i lliure. d’es del camí d’accés, les  
  diverses direccions visuals en el trajecte per una major velocitat de processament.
- Cada programa respon a un tamany que s’identifica amb un color (tipologies de   
  vivenda)
- Espais intermitjos (estar) conectors de volumetries principals i eix estructurador  

5. Vivendes tutelades “ Las Fuentes”

com a identificadors independents.
una successió de volums senzills queden acoplats a une peça intermitja, adaptada al 
camí. s’estableixen així uns sarc identificadors ( vivenda ) en relació a un sarc gen-
erador i estructurador ( camí) que genera la necessitat d’introduir una zona d’estar 
connectora : sarc identificador independent que s’adapta a la forma del camí i es 
perfectament perceptible volumètricament.
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Perquè fusta?

La fusta és un material reutilitzable i reciclable, col·lector natural de CO₂ que s'ha 
convertit en una excel·lent alternativa als materials de construcció tradicionals, perquè 
necessita menys energia per a la seva extracció, transformació i producció. A més, la 
fusta utilitzada en la construcció prové de boscos i plantacions nacionals, gestionats 
de manera sostenible i que incorporen diferents certificats que ho garanteixin. El seu 
ús habitual pot fomentar i ajudar a mantenir la persistència dels boscos, generant així 
beneficis mediambientals positius: A nivell climátic, pel seu paper en els cicles de 
l'aigua, dels nutrients i del carboni atmosfèric. A nivell de salut, perquè aquest mate-
rial presenta millors condicions de seguretat i salubritat a les edificacions en les quals 
s’utilitza.

Avantatges de la construcció amb fusta:

1. Baix consum energètic: 
En el seu “procés de fabricació” els arbres utilitzen energia solar, una energia infini-
tament renovable. Pel que fa al seu procés de transformació i transport, a causa de 
la seva estructura i baixa densitat (pes i volum) el seu consum i emissions de CO2 
són molt baixes. En comparació amb les estructures d'acer, l'impacte ambiental d'una 
estructura de fusta ja en estat de servei és fins a 17 vegades menor.

2. Rapidesa d'execució: 
La construcció prefabricada que planteja els sistemes en fusta permeten minimitzar 
els temps de incertesa i improvització en obra. Els acabats i actuacions sobre el mate-
rial són de major qualitat, ja que es realitzen en entorns controlats com són els tallers 
i no es depèn de la clima que es hi hagi a l’obra.

3. Estructura lleugera i resistent:
 Aquest material presenta una relació alta entre resistència i pes, aconseguint un com-
portament deban de la compressió i tracció molt similar al de l'acer (aplicant però, 
l'esforç en paral·lel a les fibres).

/ Estructura.
Anàlisi i justificació de l’elecció del material
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4. Comportament deban del foc: 
Encara que la fusta és un material combustible, el seu coeficient de conductivitat tèrmica 
és molt baix, per la qual cosa la degradació de la seva secció es considera constant en el 
temps. En un escenari d'incendi, la superfície exposada al foc es crema creant rápidament 
una  capa carbonitzada que es converteix en un aïllant tèrmic natural protegint el nucli que 
pot continuar mantenint les seves característiques resistents en condicions normals.

5. Resistència tèrmica i acústica: 
A causa de la seva estructura cel·lular, la fusta és un excel·lent aïllant tèrmic perquè pre-
senta un index de conductivitat tèrmica molt baix. D'aquesta manera s'eviten els canvis 
bruscos de temperatura i es redueix en amb seqüència la necessitat d'escalfar o refredar 
l'ambient. Conjuntament, a nivell acústic el material és capaç d'absorbir una part import-
ant de l'energia de les ones aèries que rep i en conseqüència redueix la contaminació 
acústica i els temps de reverberació (una característica benvolguda ja que en el programa 
es contempla una sala de conferències). No obstant això per controlar el soroll d'impacte a 
les superfícies horitzontals, serà necessari la incorporació de lamines acústiques..

6. Poques desviacions econòmiques: 
Pel fet que el sistema constructiu requereix un disseny previ molt detallat i controlat, és 
més fàcil preveure els costos i sobrecostos durant la construcció.

7. Qualitat de vida: 
Finalment, el confort que ofereix una construcció en fusta, per les seves propietats tant 
tèrmiques com acústiques genera un ambient més relaxant i agradable.

Factors a tenir en compte

a. Humitat: 
Perquè la fusta es deteriori o sigui atacada per fongs fa falta un contacte amb la humitat 
permanent. Per aquest motiu s'ha de controlar molt bé les característiques tant de la situ-
ació de l'element en l'edifici i el seu ambient 42 43 com la correcta selecció de la tipus 
d'element estructural triat, el tipus de fusta amb la qual està conformat i els seus respectius 
tractaments així com una correcta execució en obra.

b. Fongs, tèrmits i altres insectes:
 La fusta destinada a la construcció es tracta prèviament amb tractaments anti-humitat, 
contra els fongs i contra insectes xilòfags. La fusta, normalment, té un grau d'humitat entre 
14 i 18%. Per sota del 19% d'humitat la fusta és pràcticament immune als atacs d'insectes.

beatus ille 
MarqETSAV 2020-21
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/ Estructura.
Càlcul detallat de l’estructura de l’habitatge.

Càrregues considerades:
Pes propi: 
- Forjat sostre PB: 2.03 kN/m2
 CLT e:150 mm: 0.78 kN/m2 
 Capa de compressió HA-25: 25 kN/m3 · 0.05 m = 1.25 kN/m2 

- Forjat coberta: 0.47 kN/m2
 CLT e:90 mm: 0.47 kN/m2 

Carregues permanents: 
- Forjat sostre PB: 2.75 kN/m2
 Paviment amb sòl radiant: 1.50 kN/m2 
 Envans lleugers: 1.00 kN/m2 
 Fals sostre: 0.25 kN/m2 

- Forjat coberta: 1.00 kN/m2
 Coberta: 1.00 kN/m2 

Sobrecàrrega d´ús: 
- Forjat sostre PB: 2.00 kN/m2
 A1 Habitatges i zones d’habitacions a hospitals i hotels: 2.00 kN/m2 

- Forjat coberta: 1.00 kN/m2
 G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20o 

Càrregues considerades: 

Pes propi:  
- Forjat sostre PB: 2.03 kN/m2 

CLT e:150 mm: 0.78 kN/m2  
Capa de compressió HA-25: 25 kN/m3 · 0.05 m = 1.25 kN/m2  
 

- Forjat coberta: 0.47 kN/m2 
CLT e:90 mm: 0.47 kN/m2  
 

Carregues permanents:  
- Forjat sostre PB: 2.75 kN/m2 

Paviment amb sòl radiant: 1.50 kN/m2  
Envans lleugers: 1.00 kN/m2  
Fals sostre: 0.25 kN/m2  
 

- Forjat coberta: 1.00 kN/m2 
Coberta: 1.00 kN/m2  
 

Sobrecàrrega d´ús:  
- Forjat sostre PB: 2.00 kN/m2 

A1 Habitatges i zones d’habitacions a hospitals i hotels: 2.00 kN/m2  
 

- Forjat coberta: 1.00 kN/m2 
G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20o  

 

Vent: 

Zona C: qb = 0.52 kN/m2  
Terreny rural, z = 6 m: ce = 2.5  
 
 



beatus ille 
MarqETSAV 2020-21

 
Vent:
 Zona C: qb = 0.52 kN/m2 
 Terreny rural, z = 6 m: ce = 2.5 

0.52 kN/m2 · 2.5 · (-0.3) = - 0.39 kN/m2
0.52 kN/m2 · 2.5 · 0.2 = 0.26 kN/m2

 

 

0.52 kN/m2 · 2.5 · (-0.3) = - 0.39 kN/m2 
0.52 kN/m2 · 2.5 · 0.2 = 0.26 kN/m2 
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0.52 kN/m2 · 2.5 · (-0.9) = - 1.17 kN/m2 

 
0.52 kN/m2 · 2.5 · (-0.9) = - 1.17 kN/m2



beatus ille 
MarqETSAV 2020-21

0.52  kN/m2 · 2.5 · (-0.7) = - 0.91 kN/m2

Neu: 
- Forjat coberta: 0.40 kN/m2
 Zona climàtica 2, < 200 m.s.n.m.: 0.4 kN/m2 

 

0.52 kN/m2 · 2.5 · (-0.7) = - 0.91 kN/m2 

 

 

Neu:  

- Forjat coberta: 0.40 kN/m2 
Zona climàtica 2, < 200 m.s.n.m.: 0.4 kN/m2  
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Comprovació del forjat sostre PB més desfavorable a temperatura ambient:

Els esforços pèssims sobre el forjat seran:

Comprovació del moment:

Comprovació de l tallant:

Comprovació del forjat sostre PB més desfavorable a temperatura ambient: 

Els esforços pèssims sobre el forjat seran: 

𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒 = 18.63 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒 = 18.63 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

Comprovació del moment: 

𝐼𝐼 = ∑ (𝑏𝑏 · ℎ𝑖𝑖
3

12 + 𝑏𝑏 · ℎ𝑖𝑖 · 𝑧𝑧𝑖𝑖
2) 

𝐼𝐼 = 1000 𝑘𝑘𝑘𝑘 · (3 ·
(30 𝑘𝑘𝑘𝑘)3

12 + 2 · 30 𝑘𝑘𝑘𝑘 · (60 𝑘𝑘𝑘𝑘)2) = 222 750 000 𝑘𝑘𝑘𝑘4 

𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐼𝐼
𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

= 222 750 000 𝑘𝑘𝑘𝑘4

75 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 2 970 000 𝑘𝑘𝑘𝑘3 

 

𝜎𝜎𝑚𝑚,y,𝑒𝑒 = 𝑀𝑀𝑒𝑒
𝑊𝑊𝑦𝑦

= 18 630 000 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
2 970 000 𝑘𝑘𝑘𝑘3 = 6.27 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 

𝑓𝑓𝑚𝑚𝑒𝑒 =  𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 · 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚
𝛾𝛾𝑚𝑚

= 0.7 · 24 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2

1.25 = 13.44 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2  

 

𝜎𝜎𝑒𝑒 < 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑒𝑒 → 6.27 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 < 13.44 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2  → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶 

 

Comprovació del tallant: 

𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 = 3 · 30 𝑘𝑘𝑘𝑘 · 1000 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 90 000 𝑘𝑘𝑘𝑘3

 

𝜏𝜏𝑒𝑒 = 1.5 · 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒

= 1.5 · 18 630 𝑘𝑘
90 000 𝑘𝑘𝑘𝑘2 = 0.31 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 

𝑓𝑓𝑣𝑣𝑒𝑒 =  𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 · 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑚𝑚
𝛾𝛾𝑚𝑚

= 0.70 · 2.7 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2

1.25 = 1.51 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 

 

𝜏𝜏𝑒𝑒 < 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑒𝑒 → 0.31 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 < 1.51 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2  → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶 

 

 

Comprovació del forjat sostre PB més desfavorable a temperatura ambient: 

Els esforços pèssims sobre el forjat seran: 

𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒 = 18.63 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒 = 18.63 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

Comprovació del moment: 

𝐼𝐼 = ∑ (𝑏𝑏 · ℎ𝑖𝑖
3

12 + 𝑏𝑏 · ℎ𝑖𝑖 · 𝑧𝑧𝑖𝑖
2) 

𝐼𝐼 = 1000 𝑘𝑘𝑘𝑘 · (3 ·
(30 𝑘𝑘𝑘𝑘)3

12 + 2 · 30 𝑘𝑘𝑘𝑘 · (60 𝑘𝑘𝑘𝑘)2) = 222 750 000 𝑘𝑘𝑘𝑘4 

𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐼𝐼
𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

= 222 750 000 𝑘𝑘𝑘𝑘4

75 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 2 970 000 𝑘𝑘𝑘𝑘3 

 

𝜎𝜎𝑚𝑚,y,𝑒𝑒 = 𝑀𝑀𝑒𝑒
𝑊𝑊𝑦𝑦

= 18 630 000 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
2 970 000 𝑘𝑘𝑘𝑘3 = 6.27 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 

𝑓𝑓𝑚𝑚𝑒𝑒 =  𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 · 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚
𝛾𝛾𝑚𝑚

= 0.7 · 24 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2

1.25 = 13.44 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2  

 

𝜎𝜎𝑒𝑒 < 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑒𝑒 → 6.27 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 < 13.44 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2  → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶 

 

Comprovació del tallant: 

𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 = 3 · 30 𝑘𝑘𝑘𝑘 · 1000 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 90 000 𝑘𝑘𝑘𝑘3

 

𝜏𝜏𝑒𝑒 = 1.5 · 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒

= 1.5 · 18 630 𝑘𝑘
90 000 𝑘𝑘𝑘𝑘2 = 0.31 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 

𝑓𝑓𝑣𝑣𝑒𝑒 =  𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 · 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑚𝑚
𝛾𝛾𝑚𝑚

= 0.70 · 2.7 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2

1.25 = 1.51 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 

 

𝜏𝜏𝑒𝑒 < 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑒𝑒 → 0.31 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 < 1.51 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2  → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶 

 

 

Comprovació del forjat sostre PB més desfavorable a temperatura ambient: 

Els esforços pèssims sobre el forjat seran: 

𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒 = 18.63 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒 = 18.63 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

Comprovació del moment: 

𝐼𝐼 = ∑ (𝑏𝑏 · ℎ𝑖𝑖
3

12 + 𝑏𝑏 · ℎ𝑖𝑖 · 𝑧𝑧𝑖𝑖
2) 

𝐼𝐼 = 1000 𝑘𝑘𝑘𝑘 · (3 ·
(30 𝑘𝑘𝑘𝑘)3

12 + 2 · 30 𝑘𝑘𝑘𝑘 · (60 𝑘𝑘𝑘𝑘)2) = 222 750 000 𝑘𝑘𝑘𝑘4 

𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐼𝐼
𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

= 222 750 000 𝑘𝑘𝑘𝑘4

75 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 2 970 000 𝑘𝑘𝑘𝑘3 

 

𝜎𝜎𝑚𝑚,y,𝑒𝑒 = 𝑀𝑀𝑒𝑒
𝑊𝑊𝑦𝑦

= 18 630 000 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
2 970 000 𝑘𝑘𝑘𝑘3 = 6.27 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 

𝑓𝑓𝑚𝑚𝑒𝑒 =  𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 · 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚
𝛾𝛾𝑚𝑚

= 0.7 · 24 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2

1.25 = 13.44 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2  

 

𝜎𝜎𝑒𝑒 < 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑒𝑒 → 6.27 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 < 13.44 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2  → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶 

 

Comprovació del tallant: 

𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 = 3 · 30 𝑘𝑘𝑘𝑘 · 1000 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 90 000 𝑘𝑘𝑘𝑘3

 

𝜏𝜏𝑒𝑒 = 1.5 · 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒

= 1.5 · 18 630 𝑘𝑘
90 000 𝑘𝑘𝑘𝑘2 = 0.31 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 

𝑓𝑓𝑣𝑣𝑒𝑒 =  𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 · 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑚𝑚
𝛾𝛾𝑚𝑚

= 0.70 · 2.7 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2

1.25 = 1.51 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 

 

𝜏𝜏𝑒𝑒 < 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑒𝑒 → 0.31 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 < 1.51 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2  → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶 

 

 



beatus ille 
MarqETSAV 2020-21
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Comprovació del forjat sostre PB més desfavorable amb foc:

Els esforços pèssims sobre el forjat en cas d’incendi serà:

La secció eficaç de la secció reduïda serà:

Comprovació del forjat sostre PB més desfavorable amb foc: 

Els esforços pèssims sobre el forjat en cas d’incendi serà: 

𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒 = 11.35 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒 = 11.35 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

La secció eficaç de la secció reduïda serà: 

𝑑𝑑𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑛𝑛 = 𝛽𝛽𝑛𝑛 · 𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑛𝑛 = 0,7 · 60 = 42𝑘𝑘𝑘𝑘

 

ℎ = 150 𝑘𝑘𝑘𝑘 − 42 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 108 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑏𝑏 = 1000 𝑘𝑘𝑘𝑘

 

 

 

 

 

 

 

Comprovació del forjat sostre PB més desfavorable amb foc: 

Els esforços pèssims sobre el forjat en cas d’incendi serà: 

𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒 = 11.35 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒 = 11.35 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

La secció eficaç de la secció reduïda serà: 

𝑑𝑑𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑛𝑛 = 𝛽𝛽𝑛𝑛 · 𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑛𝑛 = 0,7 · 60 = 42𝑘𝑘𝑘𝑘

 

ℎ = 150 𝑘𝑘𝑘𝑘 − 42 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 108 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑏𝑏 = 1000 𝑘𝑘𝑘𝑘

 

 

 

 

 

 

 



beatus ille 
MarqETSAV 2020-21

Comprovació del moment:

Comprovació del moment:

Comprovació del moment: 

𝐼𝐼 = ∑ (𝑏𝑏 · ℎ𝑖𝑖
3

12 + 𝑏𝑏 · ℎ𝑖𝑖 · 𝑧𝑧𝑖𝑖
2) 

𝐼𝐼 = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 · (2 ·
(30 𝑚𝑚𝑚𝑚)3

12 + 2 · 30 𝑚𝑚𝑚𝑚 · (30 𝑚𝑚𝑚𝑚)2) = 58 500 000 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐼𝐼
𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

= 58 500 000 𝑚𝑚𝑚𝑚4

45 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1 300 000 𝑚𝑚𝑚𝑚3 

 

𝜎𝜎𝑚𝑚,y,𝑑𝑑 = 𝑀𝑀𝑑𝑑
𝑊𝑊𝑦𝑦

= 11 350 000 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚
1 300 000 𝑚𝑚𝑚𝑚3 = 8.73 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 

𝑓𝑓𝑚𝑚,y,𝑑𝑑 = 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 · 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑖𝑖 ·
𝑓𝑓𝑚𝑚,y,𝑘𝑘

𝛾𝛾𝑀𝑀
= 1 · 1.15 · 24𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2

1 = 27.60𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2

 

𝜎𝜎𝑚𝑚,y,𝑑𝑑 ≤ 𝑓𝑓𝑚𝑚,𝑑𝑑 → 8.73 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 ≤ 27.60 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶
 

Comprovació del tallant: 

𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 = 2 · 30 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 60 000 𝑚𝑚𝑚𝑚3

 

𝜏𝜏𝑑𝑑 = 1.5 · 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑑𝑑
𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒

= 1.5 · 11 350 𝑁𝑁
60 000 𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 0.28 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 

𝑓𝑓𝑣𝑣𝑑𝑑 =  𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 · 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑖𝑖 · 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑘𝑘
𝛾𝛾𝑚𝑚

= 1 · 1.15 · 2.7 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2

1 = 3.11 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 

𝜏𝜏𝑑𝑑 < 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑑𝑑 → 0.28 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 < 3.11 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2  → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶 

 

 

 

 

 

 

 

Comprovació del moment: 

𝐼𝐼 = ∑ (𝑏𝑏 · ℎ𝑖𝑖
3

12 + 𝑏𝑏 · ℎ𝑖𝑖 · 𝑧𝑧𝑖𝑖
2) 

𝐼𝐼 = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 · (2 ·
(30 𝑚𝑚𝑚𝑚)3

12 + 2 · 30 𝑚𝑚𝑚𝑚 · (30 𝑚𝑚𝑚𝑚)2) = 58 500 000 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐼𝐼
𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

= 58 500 000 𝑚𝑚𝑚𝑚4

45 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1 300 000 𝑚𝑚𝑚𝑚3 

 

𝜎𝜎𝑚𝑚,y,𝑑𝑑 = 𝑀𝑀𝑑𝑑
𝑊𝑊𝑦𝑦

= 11 350 000 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚
1 300 000 𝑚𝑚𝑚𝑚3 = 8.73 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 

𝑓𝑓𝑚𝑚,y,𝑑𝑑 = 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 · 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑖𝑖 ·
𝑓𝑓𝑚𝑚,y,𝑘𝑘

𝛾𝛾𝑀𝑀
= 1 · 1.15 · 24𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2

1 = 27.60𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2

 

𝜎𝜎𝑚𝑚,y,𝑑𝑑 ≤ 𝑓𝑓𝑚𝑚,𝑑𝑑 → 8.73 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 ≤ 27.60 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶
 

Comprovació del tallant: 

𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 = 2 · 30 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 60 000 𝑚𝑚𝑚𝑚3

 

𝜏𝜏𝑑𝑑 = 1.5 · 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑑𝑑
𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒

= 1.5 · 11 350 𝑁𝑁
60 000 𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 0.28 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 

𝑓𝑓𝑣𝑣𝑑𝑑 =  𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 · 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑖𝑖 · 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑘𝑘
𝛾𝛾𝑚𝑚

= 1 · 1.15 · 2.7 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2

1 = 3.11 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 

𝜏𝜏𝑑𝑑 < 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑑𝑑 → 0.28 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 < 3.11 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2  → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶 

 

 

 

 

 

 

 

Comprovació del moment: 

𝐼𝐼 = ∑ (𝑏𝑏 · ℎ𝑖𝑖
3

12 + 𝑏𝑏 · ℎ𝑖𝑖 · 𝑧𝑧𝑖𝑖
2) 

𝐼𝐼 = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 · (2 ·
(30 𝑚𝑚𝑚𝑚)3

12 + 2 · 30 𝑚𝑚𝑚𝑚 · (30 𝑚𝑚𝑚𝑚)2) = 58 500 000 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐼𝐼
𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

= 58 500 000 𝑚𝑚𝑚𝑚4

45 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1 300 000 𝑚𝑚𝑚𝑚3 

 

𝜎𝜎𝑚𝑚,y,𝑑𝑑 = 𝑀𝑀𝑑𝑑
𝑊𝑊𝑦𝑦

= 11 350 000 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚
1 300 000 𝑚𝑚𝑚𝑚3 = 8.73 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 

𝑓𝑓𝑚𝑚,y,𝑑𝑑 = 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 · 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑖𝑖 ·
𝑓𝑓𝑚𝑚,y,𝑘𝑘

𝛾𝛾𝑀𝑀
= 1 · 1.15 · 24𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2

1 = 27.60𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2

 

𝜎𝜎𝑚𝑚,y,𝑑𝑑 ≤ 𝑓𝑓𝑚𝑚,𝑑𝑑 → 8.73 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 ≤ 27.60 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶
 

Comprovació del tallant: 

𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 = 2 · 30 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 60 000 𝑚𝑚𝑚𝑚3

 

𝜏𝜏𝑑𝑑 = 1.5 · 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑑𝑑
𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒

= 1.5 · 11 350 𝑁𝑁
60 000 𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 0.28 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 

𝑓𝑓𝑣𝑣𝑑𝑑 =  𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 · 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑖𝑖 · 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑘𝑘
𝛾𝛾𝑚𝑚

= 1 · 1.15 · 2.7 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2

1 = 3.11 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 

𝜏𝜏𝑑𝑑 < 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑑𝑑 → 0.28 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 < 3.11 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2  → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶 
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Comprovació de la deformació del forjat sostre PB: 

𝛿𝛿𝑃𝑃𝑃𝑃+𝐶𝐶𝑃𝑃 = 1.89 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝛿𝛿𝑆𝑆𝑆𝑆 = 0.80 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

 

-Integritat dels elements constructius: 

𝑘𝑘𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 · 𝛿𝛿𝑃𝑃𝑃𝑃+𝐶𝐶𝑃𝑃 + (1 + 𝜓𝜓2 · 𝑘𝑘𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑) · 𝛿𝛿𝑆𝑆𝑆𝑆 < 𝐿𝐿/300 

0.6 · 1.89 𝑚𝑚𝑚𝑚 + (1 + 0.3 · 0.6) · 0.80 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 2.08 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐿𝐿/300 = 2 000 𝑚𝑚𝑚𝑚
300 = 6.67 𝑚𝑚𝑚𝑚 

2.08 𝑚𝑚𝑚𝑚 < 6.67 𝑚𝑚𝑚𝑚 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 

 

-Aparença a l’obra: 

(1 + 𝑘𝑘𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑) · 𝛿𝛿𝑃𝑃𝑃𝑃+𝐶𝐶𝑃𝑃 + (1 + 𝜓𝜓2 · 𝑘𝑘𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑) · 𝛿𝛿𝑆𝑆𝑆𝑆 · 𝜓𝜓2 < 𝐿𝐿/300 

1.6 · 1.89 𝑚𝑚𝑚𝑚 + (1 + 0.3 · 0.6) · 0.80 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 0.3 = 3.31 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐿𝐿/300 = 2 000 𝑚𝑚𝑚𝑚
300 = 6.67 𝑚𝑚𝑚𝑚 

2.08 𝑚𝑚𝑚𝑚 < 6.67 𝑚𝑚𝑚𝑚 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 

 

-Confort dels usuaris: 

𝛿𝛿𝑆𝑆𝑆𝑆 < 𝐿𝐿/350 

𝛿𝛿𝑆𝑆𝑆𝑆 = 0.80 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐿𝐿/350 = 2 000 𝑚𝑚𝑚𝑚
350 = 5.71 𝑚𝑚𝑚𝑚 

0.80 𝑚𝑚𝑚𝑚 < 5.71 𝑚𝑚𝑚𝑚 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 

 



beatus ille 
MarqETSAV 2020-21
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Comprovació del forjat sostre PC més desfavorable a temperatura ambient: 

Els esforços pèssims sobre el forjat seran: 

𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒 = 5.70 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒 = 8.21 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

Comprovació del moment: 

𝐼𝐼 = ∑ (𝑏𝑏 · ℎ𝑖𝑖
3

12 + 𝑏𝑏 · ℎ𝑖𝑖 · 𝑧𝑧𝑖𝑖
2) 

𝐼𝐼 = 1000 𝑘𝑘𝑘𝑘 · (2 ·
(30 𝑘𝑘𝑘𝑘)3

12 + 2 · 30 𝑘𝑘𝑘𝑘 · (30 𝑘𝑘𝑘𝑘)2) = 58 500 000 𝑘𝑘𝑘𝑘4 

𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐼𝐼
𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

= 58 500 000 𝑘𝑘𝑘𝑘4

45 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1 300 000 𝑘𝑘𝑘𝑘3 

 

𝜎𝜎𝑚𝑚,y,𝑒𝑒 = 𝑀𝑀𝑒𝑒
𝑊𝑊𝑦𝑦

= 5 700 000 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
1 300 000 𝑘𝑘𝑘𝑘3 = 4.38 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 

𝑓𝑓𝑚𝑚𝑒𝑒 =  𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 · 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚
𝛾𝛾𝑚𝑚

= 0.9 · 24 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2

1.25 = 17.28 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2  

 

𝜎𝜎𝑒𝑒 < 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑒𝑒 → 4.38 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 < 17.28 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2  → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶 

 

Comprovació del tallant: 

𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 = 2 · 30 𝑘𝑘𝑘𝑘 · 1000 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 60 000 𝑘𝑘𝑘𝑘3

 

𝜏𝜏𝑒𝑒 = 1.5 · 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒

= 1.5 · 8 210 𝑘𝑘
60 000 𝑘𝑘𝑘𝑘2 = 0.21 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 

𝑓𝑓𝑣𝑣𝑒𝑒 =  𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 · 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑚𝑚
𝛾𝛾𝑚𝑚

= 0.90 · 2.7 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2

1.25 = 1.94 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 

 

𝜏𝜏𝑒𝑒 < 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑒𝑒 → 0.21 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 < 1.94 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2  → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶 

Comprovació del forjat sostre PC més desfavorable a temperatura ambient: 

Els esforços pèssims sobre el forjat seran: 

𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒 = 5.70 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒 = 8.21 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

Comprovació del moment: 

𝐼𝐼 = ∑ (𝑏𝑏 · ℎ𝑖𝑖
3

12 + 𝑏𝑏 · ℎ𝑖𝑖 · 𝑧𝑧𝑖𝑖
2) 

𝐼𝐼 = 1000 𝑘𝑘𝑘𝑘 · (2 ·
(30 𝑘𝑘𝑘𝑘)3

12 + 2 · 30 𝑘𝑘𝑘𝑘 · (30 𝑘𝑘𝑘𝑘)2) = 58 500 000 𝑘𝑘𝑘𝑘4 

𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐼𝐼
𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

= 58 500 000 𝑘𝑘𝑘𝑘4

45 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1 300 000 𝑘𝑘𝑘𝑘3 

 

𝜎𝜎𝑚𝑚,y,𝑒𝑒 = 𝑀𝑀𝑒𝑒
𝑊𝑊𝑦𝑦

= 5 700 000 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
1 300 000 𝑘𝑘𝑘𝑘3 = 4.38 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 

𝑓𝑓𝑚𝑚𝑒𝑒 =  𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 · 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚
𝛾𝛾𝑚𝑚

= 0.9 · 24 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2

1.25 = 17.28 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2  

 

𝜎𝜎𝑒𝑒 < 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑒𝑒 → 4.38 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 < 17.28 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2  → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶 

 

Comprovació del tallant: 

𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 = 2 · 30 𝑘𝑘𝑘𝑘 · 1000 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 60 000 𝑘𝑘𝑘𝑘3

 

𝜏𝜏𝑒𝑒 = 1.5 · 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒

= 1.5 · 8 210 𝑘𝑘
60 000 𝑘𝑘𝑘𝑘2 = 0.21 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 

𝑓𝑓𝑣𝑣𝑒𝑒 =  𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 · 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑚𝑚
𝛾𝛾𝑚𝑚

= 0.90 · 2.7 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2

1.25 = 1.94 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 

 

𝜏𝜏𝑒𝑒 < 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑒𝑒 → 0.21 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 < 1.94 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2  → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶 

Comprobació del moment:



beatus ille 
MarqETSAV 2020-21

Comprovació del forjat sostre PC més desfavorable amb foc: 

Els esforços pèssims sobre el forjat en cas d’incendi serà: 

𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒 = 2.54 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒 = 3.57 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

La secció eficaç de la secció reduïda serà: 

𝑑𝑑𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑛𝑛 = 𝛽𝛽𝑛𝑛 · 𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑛𝑛 = 0,7 · 60 = 42𝑘𝑘𝑘𝑘

 

ℎ = 90 𝑘𝑘𝑘𝑘 − 42 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 48 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑏𝑏 = 1000 𝑘𝑘𝑘𝑘

 

Comprovació del moment: 

𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑏𝑏 · ℎ2

6 = 1000 𝑘𝑘𝑘𝑘 · (30 𝑘𝑘𝑘𝑘)2

6 = 150 000 𝑘𝑘𝑘𝑘3 

 

𝜎𝜎𝑚𝑚,y,𝑒𝑒 = 𝑀𝑀𝑒𝑒
𝑊𝑊𝑦𝑦

= 2 540 000 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
150 000 𝑘𝑘𝑘𝑘3 = 16.93 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 

𝑓𝑓𝑚𝑚,y,𝑒𝑒 = 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 · 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑓𝑓 ·
𝑓𝑓𝑚𝑚,y,𝑘𝑘

𝛾𝛾𝑀𝑀
= 1 · 1.15 · 24𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2

1 = 27.60𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2

 

𝜎𝜎𝑚𝑚,y,𝑒𝑒 ≤ 𝑓𝑓𝑚𝑚,𝑒𝑒 → 16.93 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 ≤ 27.60 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
 

Comprovació del tallant: 

𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 = 30 𝑘𝑘𝑘𝑘 · 1000 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 30 000 𝑘𝑘𝑘𝑘3

 

𝜏𝜏𝑒𝑒 = 1.5 · 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒

= 1.5 · 3 570 𝑘𝑘
30 000 𝑘𝑘𝑘𝑘2 = 0.18 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 

𝑓𝑓𝑣𝑣𝑒𝑒 =  𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 · 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑓𝑓 · 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑘𝑘
𝛾𝛾𝑚𝑚

= 1 · 1.15 · 2.7 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2

1 = 3.11 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 

𝜏𝜏𝑒𝑒 < 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑒𝑒 → 0.18 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 < 3.11 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2  → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 

 

 

 

 

 

 

 

Comprovació de la deformació del forjat sostre PC: 
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Comprovació del forjat sostre PC més desfavorable amb foc: 

Els esforços pèssims sobre el forjat en cas d’incendi serà: 

𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒 = 2.54 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒 = 3.57 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

La secció eficaç de la secció reduïda serà: 

𝑑𝑑𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑛𝑛 = 𝛽𝛽𝑛𝑛 · 𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑛𝑛 = 0,7 · 60 = 42𝑘𝑘𝑘𝑘

 

ℎ = 90 𝑘𝑘𝑘𝑘 − 42 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 48 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑏𝑏 = 1000 𝑘𝑘𝑘𝑘

 

Comprovació del moment: 

𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑏𝑏 · ℎ2

6 = 1000 𝑘𝑘𝑘𝑘 · (30 𝑘𝑘𝑘𝑘)2

6 = 150 000 𝑘𝑘𝑘𝑘3 

 

𝜎𝜎𝑚𝑚,y,𝑒𝑒 = 𝑀𝑀𝑒𝑒
𝑊𝑊𝑦𝑦

= 2 540 000 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
150 000 𝑘𝑘𝑘𝑘3 = 16.93 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 

𝑓𝑓𝑚𝑚,y,𝑒𝑒 = 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 · 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑓𝑓 ·
𝑓𝑓𝑚𝑚,y,𝑘𝑘

𝛾𝛾𝑀𝑀
= 1 · 1.15 · 24𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2

1 = 27.60𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2

 

𝜎𝜎𝑚𝑚,y,𝑒𝑒 ≤ 𝑓𝑓𝑚𝑚,𝑒𝑒 → 16.93 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 ≤ 27.60 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
 

Comprovació del tallant: 

𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 = 30 𝑘𝑘𝑘𝑘 · 1000 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 30 000 𝑘𝑘𝑘𝑘3

 

𝜏𝜏𝑒𝑒 = 1.5 · 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒

= 1.5 · 3 570 𝑘𝑘
30 000 𝑘𝑘𝑘𝑘2 = 0.18 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 

𝑓𝑓𝑣𝑣𝑒𝑒 =  𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 · 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑓𝑓 · 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑘𝑘
𝛾𝛾𝑚𝑚

= 1 · 1.15 · 2.7 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2

1 = 3.11 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 

𝜏𝜏𝑒𝑒 < 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑒𝑒 → 0.18 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2 < 3.11 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘2  → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 

 

 

 

 

 

 

 

Comprovació de la deformació del forjat sostre PC: 

𝛿𝛿𝑃𝑃𝑃𝑃+𝐶𝐶𝑃𝑃 = 1.20 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝛿𝛿𝑆𝑆𝑆𝑆 = 0.65 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝛿𝛿𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 0.26 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

 

-Integritat dels elements constructius: 

𝑘𝑘𝑑𝑑𝑁𝑁𝑑𝑑 · 𝛿𝛿𝑃𝑃𝑃𝑃+𝐶𝐶𝑃𝑃 + (1 + 𝜓𝜓2 · 𝑘𝑘𝑑𝑑𝑁𝑁𝑑𝑑) · 𝛿𝛿𝑆𝑆𝑆𝑆 + (1 + 𝜓𝜓2 · 𝑘𝑘𝑑𝑑𝑁𝑁𝑑𝑑) · 𝛿𝛿𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 < 𝐿𝐿/300 

0.6 · 1.20 𝑚𝑚𝑚𝑚 + (1 + 0 · 0.6) · 0.65 𝑚𝑚𝑚𝑚 + (1 + 0 · 0.6) · 0.26 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1.63 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐿𝐿/300 = 3 000 𝑚𝑚𝑚𝑚
300 = 10.00 𝑚𝑚𝑚𝑚 

1.63 𝑚𝑚𝑚𝑚 < 10.00 𝑚𝑚𝑚𝑚 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 

 

-Aparença a l’obra: 

(1 + 𝑘𝑘𝑑𝑑𝑁𝑁𝑑𝑑) · 𝛿𝛿𝑃𝑃𝑃𝑃+𝐶𝐶𝑃𝑃 + (1 + 𝜓𝜓2 · 𝑘𝑘𝑑𝑑𝑁𝑁𝑑𝑑) · 𝛿𝛿𝑆𝑆𝑆𝑆 · 𝜓𝜓2 + (1 + 𝜓𝜓2 · 𝑘𝑘𝑑𝑑𝑁𝑁𝑑𝑑) · 𝛿𝛿𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 · 𝜓𝜓2 < 𝐿𝐿/300 

1.6 · 1.20 𝑚𝑚𝑚𝑚 + (1 + 0 · 0.6) · 0.65 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 0 + (1 + 0 · 0.6) · 0.26 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 0 = 1.92 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐿𝐿/300 = 3 000 𝑚𝑚𝑚𝑚
300 = 10.00 𝑚𝑚𝑚𝑚 

1.92 𝑚𝑚𝑚𝑚 < 10.00 𝑚𝑚𝑚𝑚 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprovació del mur més desfavorable a temperatura ambient: 



beatus ille 
MarqETSAV 2020-21

𝛿𝛿𝑃𝑃𝑃𝑃+𝐶𝐶𝑃𝑃 = 1.20 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝛿𝛿𝑆𝑆𝑆𝑆 = 0.65 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝛿𝛿𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 0.26 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

 

-Integritat dels elements constructius: 

𝑘𝑘𝑑𝑑𝑁𝑁𝑑𝑑 · 𝛿𝛿𝑃𝑃𝑃𝑃+𝐶𝐶𝑃𝑃 + (1 + 𝜓𝜓2 · 𝑘𝑘𝑑𝑑𝑁𝑁𝑑𝑑) · 𝛿𝛿𝑆𝑆𝑆𝑆 + (1 + 𝜓𝜓2 · 𝑘𝑘𝑑𝑑𝑁𝑁𝑑𝑑) · 𝛿𝛿𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 < 𝐿𝐿/300 

0.6 · 1.20 𝑚𝑚𝑚𝑚 + (1 + 0 · 0.6) · 0.65 𝑚𝑚𝑚𝑚 + (1 + 0 · 0.6) · 0.26 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1.63 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐿𝐿/300 = 3 000 𝑚𝑚𝑚𝑚
300 = 10.00 𝑚𝑚𝑚𝑚 

1.63 𝑚𝑚𝑚𝑚 < 10.00 𝑚𝑚𝑚𝑚 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 

 

-Aparença a l’obra: 

(1 + 𝑘𝑘𝑑𝑑𝑁𝑁𝑑𝑑) · 𝛿𝛿𝑃𝑃𝑃𝑃+𝐶𝐶𝑃𝑃 + (1 + 𝜓𝜓2 · 𝑘𝑘𝑑𝑑𝑁𝑁𝑑𝑑) · 𝛿𝛿𝑆𝑆𝑆𝑆 · 𝜓𝜓2 + (1 + 𝜓𝜓2 · 𝑘𝑘𝑑𝑑𝑁𝑁𝑑𝑑) · 𝛿𝛿𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 · 𝜓𝜓2 < 𝐿𝐿/300 

1.6 · 1.20 𝑚𝑚𝑚𝑚 + (1 + 0 · 0.6) · 0.65 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 0 + (1 + 0 · 0.6) · 0.26 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 0 = 1.92 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐿𝐿/300 = 3 000 𝑚𝑚𝑚𝑚
300 = 10.00 𝑚𝑚𝑚𝑚 

1.92 𝑚𝑚𝑚𝑚 < 10.00 𝑚𝑚𝑚𝑚 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprovació del mur més desfavorable a temperatura ambient: 

Els esforços pèssims sobre el forjat seran: 

𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒 = 45.81 𝑘𝑘𝑁𝑁
 

Comprovació a compressió amb guerxament: 

𝐼𝐼 = ∑ (𝑏𝑏 · ℎ𝑖𝑖
3

12 + 𝑏𝑏 · ℎ𝑖𝑖 · 𝑧𝑧𝑖𝑖
2) 

𝐼𝐼 = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 · (3 ·
(30 𝑚𝑚𝑚𝑚)3

12 + 2 · 30 𝑚𝑚𝑚𝑚 · (60 𝑚𝑚𝑚𝑚)2) = 222 750 000 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

𝐴𝐴 = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 30 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 3 = 90 000 𝑚𝑚𝑚𝑚2 

𝑖𝑖 = √ 𝐼𝐼
𝐴𝐴 = √222 750 000 𝑚𝑚𝑚𝑚4

90 000 𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 49.75 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

𝜆𝜆𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝐿𝐿𝑒𝑒
𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚

= 3 000 𝑚𝑚𝑚𝑚
49.75 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 60.30 

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟 = 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚
𝜋𝜋 · √𝑓𝑓𝑚𝑚,0,𝑘𝑘

𝐸𝐸0,𝑘𝑘
= 60.30

𝜋𝜋 · √ 21 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2

11 600 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 0.817 

𝑘𝑘 = 0.5 · [1 + 𝛽𝛽𝑚𝑚 · (𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟 − 0.3) + 𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟
2] = 0.5 · [1 + 0.1 · (0.817 − 0.3) + 0.8172] = 0.860

𝜒𝜒𝑚𝑚 = 1

𝑘𝑘 + √𝑘𝑘2 − 𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟
2

= 1
0.860 + √0.8602 − 0.8172

= 0.886 

 

 

𝜎𝜎𝑒𝑒 = 𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒

= 45 810 𝑁𝑁 
90 000 𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 0.51 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 

𝑓𝑓𝑚𝑚𝑒𝑒 =  𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 · 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑘𝑘
𝛾𝛾𝑚𝑚

= 0.7 · 21 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2

1.25 = 11.76 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2  

 

𝜎𝜎𝑒𝑒 < 𝜒𝜒𝑚𝑚 · 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑒𝑒 → 0.51 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 < 0.886 · 11.76 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2  = 10.42 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐸𝐸𝐼𝐼𝐶𝐶 

 

 

Comprovació del mur més desfavorable amb foc: 

Els esforços pèssims sobre el forjat en cas d’incendi serà: 
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Els esforços pèssims sobre el forjat seran: 

𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒 = 45.81 𝑘𝑘𝑁𝑁
 

Comprovació a compressió amb guerxament: 

𝐼𝐼 = ∑ (𝑏𝑏 · ℎ𝑖𝑖
3

12 + 𝑏𝑏 · ℎ𝑖𝑖 · 𝑧𝑧𝑖𝑖
2) 

𝐼𝐼 = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 · (3 ·
(30 𝑚𝑚𝑚𝑚)3

12 + 2 · 30 𝑚𝑚𝑚𝑚 · (60 𝑚𝑚𝑚𝑚)2) = 222 750 000 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

𝐴𝐴 = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 30 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 3 = 90 000 𝑚𝑚𝑚𝑚2 

𝑖𝑖 = √ 𝐼𝐼
𝐴𝐴 = √222 750 000 𝑚𝑚𝑚𝑚4

90 000 𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 49.75 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

𝜆𝜆𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝐿𝐿𝑒𝑒
𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚

= 3 000 𝑚𝑚𝑚𝑚
49.75 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 60.30 

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟 = 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚
𝜋𝜋 · √𝑓𝑓𝑚𝑚,0,𝑘𝑘

𝐸𝐸0,𝑘𝑘
= 60.30

𝜋𝜋 · √ 21 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2

11 600 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 0.817 

𝑘𝑘 = 0.5 · [1 + 𝛽𝛽𝑚𝑚 · (𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟 − 0.3) + 𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟
2] = 0.5 · [1 + 0.1 · (0.817 − 0.3) + 0.8172] = 0.860

𝜒𝜒𝑚𝑚 = 1

𝑘𝑘 + √𝑘𝑘2 − 𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟
2

= 1
0.860 + √0.8602 − 0.8172

= 0.886 

 

 

𝜎𝜎𝑒𝑒 = 𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒

= 45 810 𝑁𝑁 
90 000 𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 0.51 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 

𝑓𝑓𝑚𝑚𝑒𝑒 =  𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 · 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑘𝑘
𝛾𝛾𝑚𝑚

= 0.7 · 21 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2

1.25 = 11.76 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2  

 

𝜎𝜎𝑒𝑒 < 𝜒𝜒𝑚𝑚 · 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑒𝑒 → 0.51 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 < 0.886 · 11.76 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2  = 10.42 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐸𝐸𝐼𝐼𝐶𝐶 

 

 

Comprovació del mur més desfavorable amb foc: 

Els esforços pèssims sobre el forjat en cas d’incendi serà: 

𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒 = 20.22 𝑘𝑘𝑁𝑁
 

La secció eficaç de la secció reduïda serà: 

 El recobriment de 12.5mm de cartró guix oferirà una protecció de: 

𝑡𝑡𝑐𝑐ℎ = 2.8 · ℎ𝑝𝑝 − 14 = 2.8 · 12.5 𝑚𝑚𝑚𝑚 − 14 = 21 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

𝑑𝑑𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑟𝑟,𝑛𝑛 = 𝛽𝛽𝑛𝑛 · 𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑟𝑟,𝑛𝑛 = 0,7 · (60 − 21) = 27 𝑚𝑚𝑚𝑚

 

ℎ = 150 𝑚𝑚𝑚𝑚 − 2 · 27 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 96 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑏𝑏 = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚

 

Comprovació a compressió amb guerxament: 

𝐼𝐼 = ∑ (𝑏𝑏 · ℎ𝑖𝑖
3

12 + 𝑏𝑏 · ℎ𝑖𝑖 · 𝑧𝑧𝑖𝑖
2) 

𝐼𝐼 = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 · (2 ·
(3 𝑚𝑚𝑚𝑚)3

12 +
(30 𝑚𝑚𝑚𝑚)3

12 + 2 · 3 𝑚𝑚𝑚𝑚 · (46.5 𝑚𝑚𝑚𝑚)2) = 15 228 000 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

𝐴𝐴 = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 · (30 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 2 · 3 𝑚𝑚𝑚𝑚) = 36 000 𝑚𝑚𝑚𝑚2 

𝑖𝑖 = √ 𝐼𝐼
𝐴𝐴 = √15 228 000 𝑚𝑚𝑚𝑚4

36 000 𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 20.57 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

𝜆𝜆𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐 = 𝐿𝐿𝑒𝑒
𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

= 3 000 𝑚𝑚𝑚𝑚
20.57 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 145.84 

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟 = 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐
𝜋𝜋 · √𝑓𝑓𝑐𝑐,0,𝑘𝑘

𝐸𝐸0,𝑘𝑘
= 145.84

𝜋𝜋 · √ 21 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2

11 600 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 1.975 

𝑘𝑘 = 0.5 · [1 + 𝛽𝛽𝑐𝑐 · (𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟 − 0.3) + 𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟
2] = 0.5 · [1 + 0.1 · (1.975 − 0.3) + 1.9752] = 2.534

𝜒𝜒𝑐𝑐 = 1

𝑘𝑘 + √𝑘𝑘2 − 𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟
2

= 1
2.534 + √2.5342 − 1.9752

= 0.243 

 

𝜎𝜎𝑒𝑒 = 𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒

= 20 220 𝑁𝑁 
36 000 𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 0.56 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑒𝑒 = 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 · 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑖𝑖 ·
𝑓𝑓𝑚𝑚,y,𝑘𝑘

𝛾𝛾𝑀𝑀
= 1 · 1.15 · 21𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2

1 = 24.15𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2

 

𝜎𝜎𝑒𝑒 < 𝜒𝜒𝑐𝑐 · 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑒𝑒 → 0.56 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 < 0.243 · 24.15 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2  = 5.87 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐸𝐸𝐼𝐼𝑋𝑋 

Comprovació del pilar més desfavorable a temperatura ambient: 

Els esforços pèssims sobre el forjat seran: 



beatus ille 
MarqETSAV 2020-21

𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒 = 20.22 𝑘𝑘𝑁𝑁
 

La secció eficaç de la secció reduïda serà: 

 El recobriment de 12.5mm de cartró guix oferirà una protecció de: 

𝑡𝑡𝑐𝑐ℎ = 2.8 · ℎ𝑝𝑝 − 14 = 2.8 · 12.5 𝑚𝑚𝑚𝑚 − 14 = 21 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

𝑑𝑑𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑟𝑟,𝑛𝑛 = 𝛽𝛽𝑛𝑛 · 𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑟𝑟,𝑛𝑛 = 0,7 · (60 − 21) = 27 𝑚𝑚𝑚𝑚

 

ℎ = 150 𝑚𝑚𝑚𝑚 − 2 · 27 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 96 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑏𝑏 = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚

 

Comprovació a compressió amb guerxament: 

𝐼𝐼 = ∑ (𝑏𝑏 · ℎ𝑖𝑖
3

12 + 𝑏𝑏 · ℎ𝑖𝑖 · 𝑧𝑧𝑖𝑖
2) 

𝐼𝐼 = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 · (2 ·
(3 𝑚𝑚𝑚𝑚)3

12 +
(30 𝑚𝑚𝑚𝑚)3

12 + 2 · 3 𝑚𝑚𝑚𝑚 · (46.5 𝑚𝑚𝑚𝑚)2) = 15 228 000 𝑚𝑚𝑚𝑚4 

𝐴𝐴 = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 · (30 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 2 · 3 𝑚𝑚𝑚𝑚) = 36 000 𝑚𝑚𝑚𝑚2 

𝑖𝑖 = √ 𝐼𝐼
𝐴𝐴 = √15 228 000 𝑚𝑚𝑚𝑚4

36 000 𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 20.57 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

𝜆𝜆𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐 = 𝐿𝐿𝑒𝑒
𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

= 3 000 𝑚𝑚𝑚𝑚
20.57 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 145.84 

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟 = 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐
𝜋𝜋 · √𝑓𝑓𝑐𝑐,0,𝑘𝑘

𝐸𝐸0,𝑘𝑘
= 145.84

𝜋𝜋 · √ 21 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2

11 600 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 1.975 

𝑘𝑘 = 0.5 · [1 + 𝛽𝛽𝑐𝑐 · (𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟 − 0.3) + 𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟
2] = 0.5 · [1 + 0.1 · (1.975 − 0.3) + 1.9752] = 2.534

𝜒𝜒𝑐𝑐 = 1

𝑘𝑘 + √𝑘𝑘2 − 𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟
2

= 1
2.534 + √2.5342 − 1.9752

= 0.243 

 

𝜎𝜎𝑒𝑒 = 𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒

= 20 220 𝑁𝑁 
36 000 𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 0.56 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑒𝑒 = 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 · 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑖𝑖 ·
𝑓𝑓𝑚𝑚,y,𝑘𝑘

𝛾𝛾𝑀𝑀
= 1 · 1.15 · 21𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2

1 = 24.15𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2

 

𝜎𝜎𝑒𝑒 < 𝜒𝜒𝑐𝑐 · 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑒𝑒 → 0.56 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 < 0.243 · 24.15 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2  = 5.87 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐸𝐸𝐼𝐼𝑋𝑋 

Comprovació del pilar més desfavorable a temperatura ambient: 

Els esforços pèssims sobre el forjat seran: 
𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒 = 19.17 𝑘𝑘𝑁𝑁

 

Comprovació a compressió amb guerxament: 

𝐴𝐴 = 160 𝑚𝑚𝑚𝑚 · 160 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 25 600 𝑚𝑚𝑚𝑚2

𝐼𝐼𝑦𝑦 = 𝐼𝐼𝑦𝑦 = (160 𝑚𝑚𝑚𝑚)3 · 160 𝑚𝑚𝑚𝑚
12 = 54 613 333 𝑚𝑚𝑚𝑚4

𝑖𝑖𝑦𝑦 = 𝑖𝑖𝑧𝑧 = √ 𝐼𝐼
𝐴𝐴 = √54 613 333 𝑚𝑚𝑚𝑚4

25 600 𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 46.19 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

𝐿𝐿𝑒𝑒 = l · β = 3 000 mm
𝜆𝜆𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝐿𝐿𝑒𝑒

𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
= 3 000 𝑚𝑚𝑚𝑚

46.19 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 64.95

𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟 = 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚
𝜋𝜋 · √𝑓𝑓𝑚𝑚,0,𝑘𝑘

𝐸𝐸0,𝑘𝑘
= 64.95

𝜋𝜋 · √ 24 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2

11 600 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 0.940 

𝑘𝑘 = 0.5 · [1 + 𝛽𝛽𝑚𝑚 · (𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟 − 0.3) + 𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟
2] = 0.5 · [1 + 0.1 · (0.940 − 0.3) + 0.9402] = 0.964

𝜒𝜒𝑚𝑚 = 1

𝑘𝑘 + √𝑘𝑘2 − 𝜆𝜆𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟
2

= 1
0.964 + √0.9642 − 0.9402

= 0.850 

 

𝜎𝜎𝑚𝑚,0,𝑒𝑒 = 𝑁𝑁𝑒𝑒
𝐴𝐴 = 19 170 𝑁𝑁

40 000 𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 0.48 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 

𝑓𝑓𝑚𝑚,0,𝑒𝑒 = 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒 · 𝑓𝑓𝑚𝑚,0,𝑘𝑘
𝛾𝛾𝑀𝑀

= 0.7 · 24𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2

1.25 = 13.44 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2

 

𝜎𝜎𝑚𝑚,0,𝑒𝑒 ≤ 𝑓𝑓𝑚𝑚,0,𝑒𝑒 · 𝜒𝜒𝑚𝑚 → 0.48 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 ≤ 13.44 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 · 0.850 = 11.42 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐸𝐸𝐼𝐼𝐶𝐶
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Comprovació del pilar més desfavorable amb foc: 

Els esforços pèssims sobre el forjat seran: 

𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒 = 9.35 𝑘𝑘𝑁𝑁
 

La secció eficaç de la secció reduïda serà: 

𝑑𝑑𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎,𝑛𝑛 = 𝛽𝛽𝑛𝑛 · 𝑡𝑡
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/ Referents.
Recull d’alguns projectes que hem fet servir de refrència per a la realització del 
nostre projecte

Vida en comunitat

Es planteja Can Monmany com un conjunt estructurat deliberadament per establir 
una xarxa de funcions: productives, educatives, ecològiques i socials. Cadascuna 
d’aquestes activitats té el seu propi ritme, i per això es porten a terme en espais in-
dependents. Així doncs, es defineixen els espais seguint una jerarquia de privacitat 
semblant a la dels monestirs, on la cel·la de la llar-residència és l’element més ín-
tim. Al voltant d’aquests espais, però, es generen altres que conviden a l’intercanvi 
(com són: el carrer, el pati i  la terrassa) per tal d’afavorit la vida en comunitat.
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Axonometria del conjunt

Convent de Santa Maria de 
la Tourette, Le Corbusier.

Convent de Santa Maria do Bouro, 
Eduardo Souto de Moura.

/ Referències:

BUIDAR

Per tal de posar en valor els edificis principals, 
es considera necessària la demolició de les peces 
indicades, tot i estar protegides amb nivell D, ja 
que no tenen cap valor arquitectònic que mereixi 
ser conservat i dificulten l’adaptació d’un nou 
programa al conjunt. Es tracten d’edificacions 
annexes poc consolidades, construïdes en darrer 
moment i que s’utilitzaven com magatzems i cases 
pels treballadors de la finca.
Per actuar en aquesta línia es podria realitzar un 
Pla Especial aprovat per l’Ajuntament de Sant 
Cugat que afavorís la rehabilitació del conjunt.

CONSERVAR

La intervenció busca respectar i revaloritzar 
els volums existents i els seus elements més relle-
vants. Després d’un anàlisi d’estat dels edificis i 
el seu potencial, es decideix conservar la major 
part d’ells per tal de mantenir l’interès històric i 
arquitectònic que els caracteritza.
D’aquesta manera, part de la intervenció es basa 
en introduir un nou programa als edificis existents: 
l’ampliació de l’Ortiga i el nou obrador a la nau 
i l’edifici, i el centre d’inserció social i laboral a 
l’edifici principal.

OCUPAR

S’afegeixen nous volums que permetran comple-
mentar el programa dels edificis preexistents. Per 
una banda, situat al perímetre del conjunt l’extrem 
est del conjunt, es plantegen habitatges tutelats 
vinculats al centre d’inserció social. La seva forma 
respon a la intenció de generar un espai obert 
íntim a l’interior del conjunt. A més, busquen la 
orientació a est i sud per aprofitar al màxim la llum 
natural. Per altra banda, situat en un punt estratè-
gic, entre els àmbits laboral i residencial, es troba 
el cos que acull el menjador, pensat per servir a 
tota la comunitat de Can Monmany.

LIMITAR

Els volums preexistents restants delimiten sòlida-
ment al nord i l’oest, però dibuixen els límits Sud 
i Est de manera més dèbil i poc contundent. Els 
nous volums defineixen un nou perímetre, 
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programa al conjunt. Es tracten d’edificacions 
annexes poc consolidades, construïdes en darrer 
moment i que s’utilitzaven com magatzems i cases 
pels treballadors de la finca.
Per actuar en aquesta línia es podria realitzar un 
Pla Especial aprovat per l’Ajuntament de Sant 
Cugat que afavorís la rehabilitació del conjunt.

CONSERVAR

La intervenció busca respectar i revaloritzar 
els volums existents i els seus elements més relle-
vants. Després d’un anàlisi d’estat dels edificis i 
el seu potencial, es decideix conservar la major 
part d’ells per tal de mantenir l’interès històric i 
arquitectònic que els caracteritza.
D’aquesta manera, part de la intervenció es basa 
en introduir un nou programa als edificis existents: 
l’ampliació de l’Ortiga i el nou obrador a la nau 
i l’edifici, i el centre d’inserció social i laboral a 
l’edifici principal.

OCUPAR

S’afegeixen nous volums que permetran comple-
mentar el programa dels edificis preexistents. Per 
una banda, situat al perímetre del conjunt l’extrem 
est del conjunt, es plantegen habitatges tutelats 
vinculats al centre d’inserció social. La seva forma 
respon a la intenció de generar un espai obert 
íntim a l’interior del conjunt. A més, busquen la 
orientació a est i sud per aprofitar al màxim la llum 
natural. Per altra banda, situat en un punt estratè-
gic, entre els àmbits laboral i residencial, es troba 
el cos que acull el menjador, pensat per servir a 
tota la comunitat de Can Monmany.

LIMITAR

Els volums preexistents restants delimiten sòlida-
ment al nord i l’oest, però dibuixen els límits Sud 
i Est de manera més dèbil i poc contundent. Els 
nous volums defineixen un nou perímetre, 
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/ Vida en comunitat. Es planteja Can 
Monmany com un conjunt estructurat deliberada-
ment per establir una xarxa de funcions: produc-
tives, educatives, ecològiques i socials. Cadascu-
na d’aquestes activitats té el seu propi ritme, i per 
això es porten a terme en espais independents. Així 
doncs, es defineixen els espais seguint una jerarquia 
de privacitat semblant a la dels monestirs, on la cel-
la de la llar-residència és l’element més íntim. Al 
voltant d’aquests espais, però, es generen altres que 
conviden a l’intercanvi - com són: el carrer, el pati i 
la terrassa - per tal d’afavorit la vida en comunitat.

Referències:

Emplaçament. E 1:1.000

Secció AA’

Monestir de Sant Cugat

Abadia de Fontenay

Abadia Thoronet

Secció BB’
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Axonometria del conjunt

Convent de Santa Maria de 
la Tourette, Le Corbusier.

Convent de Santa Maria do Bouro, 
Eduardo Souto de Moura.

/ Referències:

BUIDAR

Per tal de posar en valor els edificis principals, 
es considera necessària la demolició de les peces 
indicades, tot i estar protegides amb nivell D, ja 
que no tenen cap valor arquitectònic que mereixi 
ser conservat i dificulten l’adaptació d’un nou 
programa al conjunt. Es tracten d’edificacions 
annexes poc consolidades, construïdes en darrer 
moment i que s’utilitzaven com magatzems i cases 
pels treballadors de la finca.
Per actuar en aquesta línia es podria realitzar un 
Pla Especial aprovat per l’Ajuntament de Sant 
Cugat que afavorís la rehabilitació del conjunt.

CONSERVAR

La intervenció busca respectar i revaloritzar 
els volums existents i els seus elements més relle-
vants. Després d’un anàlisi d’estat dels edificis i 
el seu potencial, es decideix conservar la major 
part d’ells per tal de mantenir l’interès històric i 
arquitectònic que els caracteritza.
D’aquesta manera, part de la intervenció es basa 
en introduir un nou programa als edificis existents: 
l’ampliació de l’Ortiga i el nou obrador a la nau 
i l’edifici, i el centre d’inserció social i laboral a 
l’edifici principal.

OCUPAR

S’afegeixen nous volums que permetran comple-
mentar el programa dels edificis preexistents. Per 
una banda, situat al perímetre del conjunt l’extrem 
est del conjunt, es plantegen habitatges tutelats 
vinculats al centre d’inserció social. La seva forma 
respon a la intenció de generar un espai obert 
íntim a l’interior del conjunt. A més, busquen la 
orientació a est i sud per aprofitar al màxim la llum 
natural. Per altra banda, situat en un punt estratè-
gic, entre els àmbits laboral i residencial, es troba 
el cos que acull el menjador, pensat per servir a 
tota la comunitat de Can Monmany.

LIMITAR

Els volums preexistents restants delimiten sòlida-
ment al nord i l’oest, però dibuixen els límits Sud 
i Est de manera més dèbil i poc contundent. Els 
nous volums defineixen un nou perímetre, 
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/ Vida en comunitat. Es planteja Can 
Monmany com un conjunt estructurat deliberada-
ment per establir una xarxa de funcions: produc-
tives, educatives, ecològiques i socials. Cadascu-
na d’aquestes activitats té el seu propi ritme, i per 
això es porten a terme en espais independents. Així 
doncs, es defineixen els espais seguint una jerarquia 
de privacitat semblant a la dels monestirs, on la cel-
la de la llar-residència és l’element més íntim. Al 
voltant d’aquests espais, però, es generen altres que 
conviden a l’intercanvi - com són: el carrer, el pati i 
la terrassa - per tal d’afavorit la vida en comunitat.

Referències:

Emplaçament. E 1:1.000

Secció AA’

Monestir de Sant Cugat

Abadia de Fontenay

Abadia Thoronet
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BUIDAR

Per tal de posar en valor els edificis principals, 
es considera necessària la demolició de les peces 
indicades, tot i estar protegides amb nivell D, ja 
que no tenen cap valor arquitectònic que mereixi 
ser conservat i dificulten l’adaptació d’un nou 
programa al conjunt. Es tracten d’edificacions 
annexes poc consolidades, construïdes en darrer 
moment i que s’utilitzaven com magatzems i cases 
pels treballadors de la finca.
Per actuar en aquesta línia es podria realitzar un 
Pla Especial aprovat per l’Ajuntament de Sant 
Cugat que afavorís la rehabilitació del conjunt.

CONSERVAR

La intervenció busca respectar i revaloritzar 
els volums existents i els seus elements més relle-
vants. Després d’un anàlisi d’estat dels edificis i 
el seu potencial, es decideix conservar la major 
part d’ells per tal de mantenir l’interès històric i 
arquitectònic que els caracteritza.
D’aquesta manera, part de la intervenció es basa 
en introduir un nou programa als edificis existents: 
l’ampliació de l’Ortiga i el nou obrador a la nau 
i l’edifici, i el centre d’inserció social i laboral a 
l’edifici principal.
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part d’ells per tal de mantenir l’interès històric i 
arquitectònic que els caracteritza.
D’aquesta manera, part de la intervenció es basa 
en introduir un nou programa als edificis existents: 
l’ampliació de l’Ortiga i el nou obrador a la nau 
i l’edifici, i el centre d’inserció social i laboral a 
l’edifici principal.

OCUPAR

S’afegeixen nous volums que permetran comple-
mentar el programa dels edificis preexistents. Per 
una banda, situat al perímetre del conjunt l’extrem 
est del conjunt, es plantegen habitatges tutelats 
vinculats al centre d’inserció social. La seva forma 
respon a la intenció de generar un espai obert 
íntim a l’interior del conjunt. A més, busquen la 
orientació a est i sud per aprofitar al màxim la llum 
natural. Per altra banda, situat en un punt estratè-
gic, entre els àmbits laboral i residencial, es troba 
el cos que acull el menjador, pensat per servir a 
tota la comunitat de Can Monmany.

LIMITAR

Els volums preexistents restants delimiten sòlida-
ment al nord i l’oest, però dibuixen els límits Sud 
i Est de manera més dèbil i poc contundent. Els 
nous volums defineixen un nou perímetre, 
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/ Vida en comunitat. Es planteja Can 
Monmany com un conjunt estructurat deliberada-
ment per establir una xarxa de funcions: produc-
tives, educatives, ecològiques i socials. Cadascu-
na d’aquestes activitats té el seu propi ritme, i per 
això es porten a terme en espais independents. Així 
doncs, es defineixen els espais seguint una jerarquia 
de privacitat semblant a la dels monestirs, on la cel-
la de la llar-residència és l’element més íntim. Al 
voltant d’aquests espais, però, es generen altres que 
conviden a l’intercanvi - com són: el carrer, el pati i 
la terrassa - per tal d’afavorit la vida en comunitat.

Referències:

Emplaçament. E 1:1.000

Secció AA’

Monestir de Sant Cugat

Abadia de Fontenay

Abadia Thoronet

Secció BB’
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Axonometria del conjunt

Convent de Santa Maria de 
la Tourette, Le Corbusier.

Convent de Santa Maria do Bouro, 
Eduardo Souto de Moura.

/ Referències:

BUIDAR

Per tal de posar en valor els edificis principals, 
es considera necessària la demolició de les peces 
indicades, tot i estar protegides amb nivell D, ja 
que no tenen cap valor arquitectònic que mereixi 
ser conservat i dificulten l’adaptació d’un nou 
programa al conjunt. Es tracten d’edificacions 
annexes poc consolidades, construïdes en darrer 
moment i que s’utilitzaven com magatzems i cases 
pels treballadors de la finca.
Per actuar en aquesta línia es podria realitzar un 
Pla Especial aprovat per l’Ajuntament de Sant 
Cugat que afavorís la rehabilitació del conjunt.

CONSERVAR

La intervenció busca respectar i revaloritzar 
els volums existents i els seus elements més relle-
vants. Després d’un anàlisi d’estat dels edificis i 
el seu potencial, es decideix conservar la major 
part d’ells per tal de mantenir l’interès històric i 
arquitectònic que els caracteritza.
D’aquesta manera, part de la intervenció es basa 
en introduir un nou programa als edificis existents: 
l’ampliació de l’Ortiga i el nou obrador a la nau 
i l’edifici, i el centre d’inserció social i laboral a 
l’edifici principal.

OCUPAR

S’afegeixen nous volums que permetran comple-
mentar el programa dels edificis preexistents. Per 
una banda, situat al perímetre del conjunt l’extrem 
est del conjunt, es plantegen habitatges tutelats 
vinculats al centre d’inserció social. La seva forma 
respon a la intenció de generar un espai obert 
íntim a l’interior del conjunt. A més, busquen la 
orientació a est i sud per aprofitar al màxim la llum 
natural. Per altra banda, situat en un punt estratè-
gic, entre els àmbits laboral i residencial, es troba 
el cos que acull el menjador, pensat per servir a 
tota la comunitat de Can Monmany.

LIMITAR

Els volums preexistents restants delimiten sòlida-
ment al nord i l’oest, però dibuixen els límits Sud 
i Est de manera més dèbil i poc contundent. Els 
nous volums defineixen un nou perímetre, 

06beatus ille
MarqETSAV 2020-21

Sara Carner Marsal
Núria Gómez Mata

Axonometria del conjunt

Convent de Santa Maria de 
la Tourette, Le Corbusier.

Convent de Santa Maria do Bouro, 
Eduardo Souto de Moura.

/ Referències:

BUIDAR

Per tal de posar en valor els edificis principals, 
es considera necessària la demolició de les peces 
indicades, tot i estar protegides amb nivell D, ja 
que no tenen cap valor arquitectònic que mereixi 
ser conservat i dificulten l’adaptació d’un nou 
programa al conjunt. Es tracten d’edificacions 
annexes poc consolidades, construïdes en darrer 
moment i que s’utilitzaven com magatzems i cases 
pels treballadors de la finca.
Per actuar en aquesta línia es podria realitzar un 
Pla Especial aprovat per l’Ajuntament de Sant 
Cugat que afavorís la rehabilitació del conjunt.

CONSERVAR

La intervenció busca respectar i revaloritzar 
els volums existents i els seus elements més relle-
vants. Després d’un anàlisi d’estat dels edificis i 
el seu potencial, es decideix conservar la major 
part d’ells per tal de mantenir l’interès històric i 
arquitectònic que els caracteritza.
D’aquesta manera, part de la intervenció es basa 
en introduir un nou programa als edificis existents: 
l’ampliació de l’Ortiga i el nou obrador a la nau 
i l’edifici, i el centre d’inserció social i laboral a 
l’edifici principal.

OCUPAR

S’afegeixen nous volums que permetran comple-
mentar el programa dels edificis preexistents. Per 
una banda, situat al perímetre del conjunt l’extrem 
est del conjunt, es plantegen habitatges tutelats 
vinculats al centre d’inserció social. La seva forma 
respon a la intenció de generar un espai obert 
íntim a l’interior del conjunt. A més, busquen la 
orientació a est i sud per aprofitar al màxim la llum 
natural. Per altra banda, situat en un punt estratè-
gic, entre els àmbits laboral i residencial, es troba 
el cos que acull el menjador, pensat per servir a 
tota la comunitat de Can Monmany.

LIMITAR

Els volums preexistents restants delimiten sòlida-
ment al nord i l’oest, però dibuixen els límits Sud 
i Est de manera més dèbil i poc contundent. Els 
nous volums defineixen un nou perímetre, 

Beatus Ille

CAN MONMANY/ Vida en comunitat

Sara Carner Marsal
Núria Gómez Mata

MArq 2020-21

05beatus ille
MarqETSAV 2020-21

Sara Carner Marsal
Núria Gómez Mata

/ Vida en comunitat. Es planteja Can 
Monmany com un conjunt estructurat deliberada-
ment per establir una xarxa de funcions: produc-
tives, educatives, ecològiques i socials. Cadascu-
na d’aquestes activitats té el seu propi ritme, i per 
això es porten a terme en espais independents. Així 
doncs, es defineixen els espais seguint una jerarquia 
de privacitat semblant a la dels monestirs, on la cel-
la de la llar-residència és l’element més íntim. Al 
voltant d’aquests espais, però, es generen altres que 
conviden a l’intercanvi - com són: el carrer, el pati i 
la terrassa - per tal d’afavorit la vida en comunitat.

Referències:
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Axonometria del conjunt

Convent de Santa Maria de 
la Tourette, Le Corbusier.

Convent de Santa Maria do Bouro, 
Eduardo Souto de Moura.

/ Referències:

BUIDAR

Per tal de posar en valor els edificis principals, 
es considera necessària la demolició de les peces 
indicades, tot i estar protegides amb nivell D, ja 
que no tenen cap valor arquitectònic que mereixi 
ser conservat i dificulten l’adaptació d’un nou 
programa al conjunt. Es tracten d’edificacions 
annexes poc consolidades, construïdes en darrer 
moment i que s’utilitzaven com magatzems i cases 
pels treballadors de la finca.
Per actuar en aquesta línia es podria realitzar un 
Pla Especial aprovat per l’Ajuntament de Sant 
Cugat que afavorís la rehabilitació del conjunt.

CONSERVAR

La intervenció busca respectar i revaloritzar 
els volums existents i els seus elements més relle-
vants. Després d’un anàlisi d’estat dels edificis i 
el seu potencial, es decideix conservar la major 
part d’ells per tal de mantenir l’interès històric i 
arquitectònic que els caracteritza.
D’aquesta manera, part de la intervenció es basa 
en introduir un nou programa als edificis existents: 
l’ampliació de l’Ortiga i el nou obrador a la nau 
i l’edifici, i el centre d’inserció social i laboral a 
l’edifici principal.

OCUPAR

S’afegeixen nous volums que permetran comple-
mentar el programa dels edificis preexistents. Per 
una banda, situat al perímetre del conjunt l’extrem 
est del conjunt, es plantegen habitatges tutelats 
vinculats al centre d’inserció social. La seva forma 
respon a la intenció de generar un espai obert 
íntim a l’interior del conjunt. A més, busquen la 
orientació a est i sud per aprofitar al màxim la llum 
natural. Per altra banda, situat en un punt estratè-
gic, entre els àmbits laboral i residencial, es troba 
el cos que acull el menjador, pensat per servir a 
tota la comunitat de Can Monmany.

LIMITAR

Els volums preexistents restants delimiten sòlida-
ment al nord i l’oest, però dibuixen els límits Sud 
i Est de manera més dèbil i poc contundent. Els 
nous volums defineixen un nou perímetre, 
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na d’aquestes activitats té el seu propi ritme, i per 
això es porten a terme en espais independents. Així 
doncs, es defineixen els espais seguint una jerarquia 
de privacitat semblant a la dels monestirs, on la cel-
la de la llar-residència és l’element més íntim. Al 
voltant d’aquests espais, però, es generen altres que 
conviden a l’intercanvi - com són: el carrer, el pati i 
la terrassa - per tal d’afavorit la vida en comunitat.
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Axonometria del conjunt

Convent de Santa Maria de 
la Tourette, Le Corbusier.

Convent de Santa Maria do Bouro, 
Eduardo Souto de Moura.

/ Referències:

BUIDAR

Per tal de posar en valor els edificis principals, 
es considera necessària la demolició de les peces 
indicades, tot i estar protegides amb nivell D, ja 
que no tenen cap valor arquitectònic que mereixi 
ser conservat i dificulten l’adaptació d’un nou 
programa al conjunt. Es tracten d’edificacions 
annexes poc consolidades, construïdes en darrer 
moment i que s’utilitzaven com magatzems i cases 
pels treballadors de la finca.
Per actuar en aquesta línia es podria realitzar un 
Pla Especial aprovat per l’Ajuntament de Sant 
Cugat que afavorís la rehabilitació del conjunt.

CONSERVAR

La intervenció busca respectar i revaloritzar 
els volums existents i els seus elements més relle-
vants. Després d’un anàlisi d’estat dels edificis i 
el seu potencial, es decideix conservar la major 
part d’ells per tal de mantenir l’interès històric i 
arquitectònic que els caracteritza.
D’aquesta manera, part de la intervenció es basa 
en introduir un nou programa als edificis existents: 
l’ampliació de l’Ortiga i el nou obrador a la nau 
i l’edifici, i el centre d’inserció social i laboral a 
l’edifici principal.

OCUPAR

S’afegeixen nous volums que permetran comple-
mentar el programa dels edificis preexistents. Per 
una banda, situat al perímetre del conjunt l’extrem 
est del conjunt, es plantegen habitatges tutelats 
vinculats al centre d’inserció social. La seva forma 
respon a la intenció de generar un espai obert 
íntim a l’interior del conjunt. A més, busquen la 
orientació a est i sud per aprofitar al màxim la llum 
natural. Per altra banda, situat en un punt estratè-
gic, entre els àmbits laboral i residencial, es troba 
el cos que acull el menjador, pensat per servir a 
tota la comunitat de Can Monmany.

LIMITAR

Els volums preexistents restants delimiten sòlida-
ment al nord i l’oest, però dibuixen els límits Sud 
i Est de manera més dèbil i poc contundent. Els 
nous volums defineixen un nou perímetre, 
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na d’aquestes activitats té el seu propi ritme, i per 
això es porten a terme en espais independents. Així 
doncs, es defineixen els espais seguint una jerarquia 
de privacitat semblant a la dels monestirs, on la cel-
la de la llar-residència és l’element més íntim. Al 
voltant d’aquests espais, però, es generen altres que 
conviden a l’intercanvi - com són: el carrer, el pati i 
la terrassa - per tal d’afavorit la vida en comunitat.
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BUIDAR

Per tal de posar en valor els edificis principals, 
es considera necessària la demolició de les peces 
indicades, tot i estar protegides amb nivell D, ja 
que no tenen cap valor arquitectònic que mereixi 
ser conservat i dificulten l’adaptació d’un nou 
programa al conjunt. Es tracten d’edificacions 
annexes poc consolidades, construïdes en darrer 
moment i que s’utilitzaven com magatzems i cases 
pels treballadors de la finca.
Per actuar en aquesta línia es podria realitzar un 
Pla Especial aprovat per l’Ajuntament de Sant 
Cugat que afavorís la rehabilitació del conjunt.

CONSERVAR

La intervenció busca respectar i revaloritzar 
els volums existents i els seus elements més relle-
vants. Després d’un anàlisi d’estat dels edificis i 
el seu potencial, es decideix conservar la major 
part d’ells per tal de mantenir l’interès històric i 
arquitectònic que els caracteritza.
D’aquesta manera, part de la intervenció es basa 
en introduir un nou programa als edificis existents: 
l’ampliació de l’Ortiga i el nou obrador a la nau 
i l’edifici, i el centre d’inserció social i laboral a 
l’edifici principal.

OCUPAR

S’afegeixen nous volums que permetran comple-
mentar el programa dels edificis preexistents. Per 
una banda, situat al perímetre del conjunt l’extrem 
est del conjunt, es plantegen habitatges tutelats 
vinculats al centre d’inserció social. La seva forma 
respon a la intenció de generar un espai obert 
íntim a l’interior del conjunt. A més, busquen la 
orientació a est i sud per aprofitar al màxim la llum 
natural. Per altra banda, situat en un punt estratè-
gic, entre els àmbits laboral i residencial, es troba 
el cos que acull el menjador, pensat per servir a 
tota la comunitat de Can Monmany.

LIMITAR

Els volums preexistents restants delimiten sòlida-
ment al nord i l’oest, però dibuixen els límits Sud 
i Est de manera més dèbil i poc contundent. Els 
nous volums defineixen un nou perímetre, 
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Tant el conjunt d’edificacions de Can Monmany com el seu entorn estan inclosos dins 
el Catàleg de sòl urbà i Pla Especial de protecció del Patrimoni Arquitectònic. Amb 
aquest catàleg, l’ajuntament de Sant Cugat va establir una sèrie de normatives dirigides 
a la protecció d’aquest i altres llocs d’interès artístic, cultural i/o històric. Cadascun dels 
elements recollits en aquest inventari té assignat un nivell de protecció principal, així 
com també un règim i condicions d’ús - generalment relacionats amb el seu ús original. 
Segons la fitxa de Can Monmany, el seu nivell de protecció principal és A - és a 
dir, està protegit l’interior i l’exterior- i el seu ús preferent és d’un equipament cul-
tural, docent, sanitari assistencial o tècnic-administratiu, però també es contempla 
l’ús hoteler i els usos terciaris no comercials. Per altra banda, el sòl en qüestió està 
classificat com a no urbanitzable, i per tant estaria prohibit fer noves edificacions.  
Tenint en compte aquesta regulació, considerem que seria necessari fer un Pla Es-
pecial d’aquest àmbit, que permetés construir com a màxim un 10% més del 
sostre actual, i que fos més permissiu amb la intervenció a la preexsitencia, per tal 
de facilitar l’adaptació de nous programes i Can Monmany deixi d’estar en desús. 
Aquesta proposta està inspirada en noves normatives implantades pel mateix ajuntam-
ent de Sant Cugat com a eina administrativa per afavorir la rehabilitació de les masies 
i evitar així el seu abandonament

/ Justificació de la normativa
Recull d’algunes justificacions que hem tingut en compte per tal de complir amb la 
normativa

51

ELEMENTS PROTEGITS:

Es proposa el nivell de protecció A, en ser un edifici amb elements i valors suficients per ser declarats Bé Cultural 
d'interès Local (BCIL). Nivell C: Pels elements destacables. Nivell G: Per les restes dels masos antics.

NORMATIVA ESPECIFICA DE PROTECCIÓ

Obres Admeses: Segons l'article 22 de les Ordenances excepte les indicades en 2a i 2c.

Obres no admeses: Segons l'article 22 de les Ordenances.

Nivell I. Protecció de l'entorn (article 11 Ordenances)

OBSERVACIONS
(*1) Veure descripció de la sala en la descripció arquitectònica 
del Conjunt tipològic de les Masies de Sant Cugat en la fitxa D-
IV.

Bibliografia :
Monogràfic dedicat a la Masia catalana de la Revista "2c 
Construcción de la ciudad." núm. 17-18.
"Masies i Ermites de sant Cugat del Vallès", autors: Joan 
Tortosa i Saperas i Gemma Foj i Alvira.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES

Una de les masies més importants del terme, està ubicada al peu 
del Puig Madrona, en un lloc que abans havia estat conegut com 
Serrabona. El nom de la casa havia estat Mas Brunet, fins que 
l'any 1639 l'adquirí Francesc Monmany. La hisenda de Can 
Monmany s'anà estenent amb la compra d'altres massos propers: 
Can Canyelles, el Mas Roig, etc. Al segle XIX un dels seus 
propietaris anà a França per conèixer el procés de fabricació del 
xampany i dedicar el mas a la seva producció. La plaga de la 
fil·loxera, a França, propicià una gran prosperitat del mas, que 
exportava vins, licors i oli. Aleshores es van emprendre obres 
d'ampliació les quals amb l'arribada de la plaga a terres catalanes, 
restaren inacabades.

Al mas es conserva l'únic plànol que existeix de l'edifici, es tracta 
d'una litografia de 12 x 26 cm on es pot apreciar el caràcter 
neoclàssic de la composició i la presència de la torre del rellotge. 
També es conserva documentació històrica sobre l'economia del 
mas als segles XVIII i XIX.

L'any 1983 encara estava habitat permanentment. S'hi conservava 
part del mobiliari històric, així com el trull per fer oli i diversos estris 
del camp o atuells tradicionals de la llar.

Vistes: Les vistes des de l'avinguda Monmany segons plànol annex.

Entorn de protecció: Perímetre de protecció segons plànol annex.  Protecció de l'entorn pels marges i els camps 
d'ametllers.

Tanca i cancell: El portal d'accés i les fortificacions de la tanca.

Jardí i subsòl: Les ruïnes de Can Canyelles. Les arbredes.

CATÀLEG DE SANT CUGAT DEL VALLÈS A-12CAN MONMANY

MODIFICACIÓ DEL VOLUM EDIFICAT:

Les façanes, volumetria, teulada i interiors històrics de l'edifici protegit s'han de respectar i no poden ser modificats.

El celler magatzem i les cases dels treballadors i altres edificis  protegits només en els nivells C i D, poden ser 
objecte de reforma, incloses les modificacions de façana aplicant els criteris de prtecció tipològica. La volumetria 
actual de tot el conjunt, s'ha de respectar.

L'addició de nou volum edificat en el perímetre de protecció, per a la realització dels usos preferents, requereix la 
formació i aprovació d'un Pla Especial o, en el seu cas, d'una modificació del Pla General Metropolità.

Segons la normativa del Conjunt tipològic de les Masies de Sant Cugat en la fitxa D-IV.

ALTRA NORMATIVA:

Segons normativa del Conjunt tipològic de les Masies de Sant Cugat en la fitxa D-IV.

REGIM D'USOS:

Són preferents els usos d'equipaments culturals, docents, sanitari assistencials o tècnic-administratiu, l'ús 
residencial hoteler (4 estrelles o més) i els usos terciaris no comercials.
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