
FONAMENTACIÓ

Fonamentació amb pilotatge profund, a causa de la proximitat del Nivell Freàtic. L’estat 

del terreny resistent es troba a -8,00 m respecte del nivell del carrer. És un estrat T d’argiles.

El nivell freàtic (NF) està a - 6, 00 m respecte de la cota del carrer. 

Per aquest motiu,  la fonamentació es realitzarà, en els casos dels pilars interiors, amb 

pilotis units de tres en tres generant així, una base i unitat de descàrrega autoestable en 

si mateixa, i, tot i no ser necessari arriostrarem les sabates en el sentit contrari per tal de 

reforçar l’estructura.

En els casos dels pilars  que es troben al límit de vial o de  la parcel·la, el descens de 

càrregues resultant genera una excentricitat que caldrà suplir amb l’arriostrament de les 

sabates en sentit contrari de l’esforç de l’excentricitat.  

Tota l’estructura està arriostrada amb bigues centradores de 40 x 60 cm.

ESTRUCTURA

Per a la confi guració dels forjats s’utilitzen tres tipologies diferents segons els requeriments 

i intencions del projecte. 

Com a regla general s’ha considerat l’ús de forjat unidireccional de 30 de gruix (25 +5) 

de semibiguetes prefabricades i revoltons ceràmics (h= 25 cm ; i= 70 cm) i bigues planes 

de formigó armat. 

A les zones de les passeres exteriors s’opta per utilitzar una llosa massissa de 20 cm de gruix 

per tal de disminuir el cantell. Aquesta llosa és atirantada en casos en què el voladís és 

excessiu mitjançant tubs circulars estructurals metàl·lics galvanitzats i pintats de Ø 8 cm. 

Aquests són fi xats mitjançant platines i elements de suport als forjats i a les jàsseres de 

planta coberta. 

Finalment, en els casos en què es requereix salvar llums superiors a 10 m (forjat de la sala 

d’estudi, forjat de la pista de padel i terrasses comuns de la planta primera i planta quar-

ta, s’opta per una solució de lloses alveolars.
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