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PROCÉS CONSTRUCTIU
Per tal de conservar la façana protegida i realitzar-ne el bui-
dat interior s’haurà de seguir un procés constructiu complex a 
priori, però bastant comú a la ciutat de Barcelona.
Abans de començar el buidat de l’edifici , caldrà apuntalar la 
façana per mantenir-la en peu durant els mesos d’aixecament de 
la nova estructura fins que siguin totalment solidàries. 
A l’hora de resoldre el muntatge de l’estructura temporal, s’ha 
d’escollir l’opció que millor s’adapti a l’emplaçament. En el 
nostre cas, es pot permetre la invasió de la vorera (de més de 
3m, espai suficient per a disposar-hi la fonamentació de l’es-
tructura exterior) de manera que el trànsit viari no es veuria 
afectat per les obres. Es subjectarà la façana per les dues 
cares amb barres horitzontals de subjecció aprofitant les ober-
tures de les finestres per col•locar-hi les barres roscades de 
connexió, perpendiculars al pla de façana.
Al tractar-se tan sols de dues façanes no es poden utilitzar 
apuntalaments de trava entre façanes oposades, i s’està obligat 
a tractar els dos tancaments independentment. El que sí que 
s’aconsellarà és travar les dues façanes entre sí per l’inte-
rior apuntalant amb barres horitzontals formant una inclinació 
pròxima a 45º per limitar el risc de de que es produeixin dis-
torsions angulars en planta.
Per al càlcul dels mecanismes d’estabilització s’haurà de fer 
un estudi previ de l’estat de la façana, que tot i conservar-se 
en un bon estat aparentment, sempre pot sorgir algun problema. 
Cal tenir en compte les pitjors situacions de pressió eòlica de 
la zona que puguin afectar la el tancament, així com respectar 
íntegrament els coeficients de majoració de les accions, tal i 
com descriu la normativa. Són moltes les accions que tot i no 
estar representades durant els càlculs, es poden donar durant 
les obres, com ara dilatacions tèrmiques que normalment no es 
tenen en compte al dimensionar les seccions, sotmetre els per-
fils horitzontals a sol•licitacions atípiques penjant d’alguns 
d’ells algunes garrigues puntuals (focus d’il•luminació, xarxes 
de protecció), petits defectes dels puntals (per deficiències de 
fàbrica o inadequada manipulació), la força eòlica que actua 
directament sobre l’estructura temporal que no se sol tenir en 
compte en els càlculs, etcètera.
Per al dimensionat concret de cada puntal s’haurà de tenir en 
compte:
- La força axil derivada de la pressió eòlica que actua 
sobre les façanes (pressió i succió).
- El possible desplom del mur de façana que haurà de ser 
absorbit per aquests, provocant en ells cert moment flector.
- La pròpia deformació inicial del puntal horitzontal cau-
sada pel seu pes propi, que provocarà moments flectors addicio-
nals.
La segona part del procés de rehabilitació de l’edifici serà el 
tractament que les façanes han de rebre abans de ser connecta-
des a l’estructura interior de nova construcció. En el moment 
de fer els fonaments de la nova estructura caldrà analitzar 
l’estat de la fonamentació preexistent per assegurar-se de que 
la façana descarregui el seu pes correctament a la seva fona-
mentació. S’haurà de controlar que el terreny no es col•lapsi 
amb la nova fonamentació, que estarà molt pròxima a la ja exis-
tent. Seria convenient unir-la amb la nova.
Finalment en aquest cas per solidaritzar la façana amb la nova 
estructura es connectaran els forjats amb el la façana, quedant 
els nous pilars lliures. Es creu que amb aquesta solució ja 
quedarà ben trabada perquè les alçades seran ben semblants a 
les que ja hi havia. Aquesta solució consisteix a introduir en 
el mur unes barres d’anclatge lleugerament inclinades de manera 
que queden embegudes en el propi espessor del forjat.

Documentació extreta del llibre “Rehabilitar con acero”, de Robert 
Brufau.

ADAPTACIÓ DEL NOU FORJAT A LA FAÇANA PROTEGIDA
Un dels condicionants del projecte és l’alçada lliure 
que per normativa ha de complir el projecte, 2,70m. 
L’edifici amb la façana protegida ja no compleix de ma-
nera que es decideix enderrocar els forjats interiors i 
tan sols conservar-ne la façana, d’aquesta manera els 
nous forjats podran assolir les alçades lliures mínimes. 
S’ha de tenir en compte que les obertures són existents 
així que s’estarà limitat a l’altura d’aquestes per po-
der-hi ubicar la nova estructura. S’aconsegueix quadrar 
els nous plans horitzontals de manera que a l’interior 
del centre no s’hi produeixin desnivells desfasant els 
balcons del nivell del paviment. A la planta d’habita-
cions 1 i 2 el balcó no serà accessible perquè hi haurà 
una diferència de 30cm des de l’interior. En el cas de 
la primera planta, on s’hi ubica el bar, aquesta dis-
tància augmenta fins els 45cm s’aprofita per crear-hi una 
bancada que a la vegada contindrà un mòdul d’escala per 
facilitar-ne l’accessibilitat als balcons.
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EL BAR
Dins el programa proposat, el Bar com a 
ús propi estarà ubicat a la planta baixa 
donant sortida a la plaça i facilitant l’ús 
directe dels vianants. La planta superior 
es planteja com un eix dinamitzador a 
nivell veïnal, un espai multiús del qual 
el bar se’n podria beneficiar. La idea 
seria poder ampliar la seva superfície 
donant-li potser un aire més tranquil o bé 
beneficiant-se de convenis de col·laboració 
amb entitats veïnals per fer-ne ús puntual. 

escala, 1/50

0   0,5   1           2,5


