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1. COBERTA - reforç de l’estructura

Per les exigències de disseny i nou ús del projecte, s’el·liminen 
els pilars de planta coberta per aconseguir uns espais més 
diàfans. Això implica que s’hagi de fer una actuació de reforç  
estructural de les encavallades existents. 
El procés constructiu que es seguirà serà el següent: 

-S’estintolarà cada encavellada degudament.
-Es reforçaran les encavellades amb platines i tensors 
metàl·lics
-Es treuran tots els pilars de la planta. Tan sols es mantindrà 
el que dóna al triple espai del vestíbul com a referència de 
tal i com era. 

3. VOLUM D’ACCÉS - estructura metàl·lica 

Es construirà un nou volum adjacent a l’edifici existent que 
recollirà el nou accés a l’edifici i el nucli de circulacions. 

-El sistema constructiu será de pilars metàl·lics HEB sobre 
sabates aïllades, biges metàl·liques HEB i forjats de fusta 
KLH.
-L’estructura estarà degudament arriostrada mitjançant 
creuaments de tensors d’acer.
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1.1. PROCÈS CONSTRUCTIU

1.2. ESTAT FINAL: encavallada sense pilar
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ESTAT ACTUAL: jàsseres inclinades amb pilar central

Les jàsseres inclilnades que trobem actualment treballen com a biapiada i a 
flexió. 

PRIMER PAS ESTAT FINAL: encavallada
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SEGONS PAS: apuntalament

A les bigues inferiors se’ls hi 
col·locarà una platina per tal 
que treballin conjuntament. 

S’apuntalarà l’estructura creant un lleuger desplaçament 
d’aquesta que  alliberarà de càrregues el pilar. És llavors 
quan es procedir al seu desmuntatge.  Es col·loquen els 
tirants corresponents. Com a connectors de l’estructura 
actual i els nous tirants s’utilitzaran uns connectors 
metàl·lics. 

L’apuntalament es repartirà entre la planta segona i primera 
per no sobrecarregar el forjat de la P2. 

Un cop es retira l’apuntament l’estructura de la coberta entra amb càrrega 
com a encavallada. 

ESTRUCTURES

Sistema connexió tirants

3. FORJATS - noves biguetes

4,3 m ESTATS DE CÀRREGUES Area Tributària  0,57
L 4300 mm
base 160 Coberta densitat kN/m3 dimensions m3/m2 pes KN/m2 Hipotesis Convinades
altura 220 CP 1,5

E0,g,k= 7,4 kN/mm2
Envans 1,00 SU 1,35

E= 11 kN/mm2 Paviment 1,00 SN 0,9
I= 141973333,3 mm4
G= 0,69 kN/mm Pes propi forjat biguetes de fusta + revoltó ceràmic manual 1,5
Fm,k 24 kN/mm
fc,o,k 22 N/mm2

2,00 kN/m

Coef. Min. 1,3 Càrregues Permanents 3,500 GTOTAL 0,001995 kN/mm
kfi 1,25 Sobrecàrrega Neu (66m altitut, Zona2) 0 0,00 kN/m 0 kN/mm
βn 0,7 Sobrecàrrega d'Ús (Zona residencial A1) 2 1,14 kN/m 0,00114 kN/mm

QTOTAL #¡REF! kN/mm
TOTAL 7,95 4,5315

Tensio 8,11 N/mm2
Resistència càlcul f(m,o,d) 14,76923077 N/mm2

Moment 10473429,38 Nmm
10,47 kNm

Àrea Secció 35200
base 160 mm
altura 220 mm

W 1290667 mm3

Media duracion Kmod 0,8
Valor càlcul 24 N/mm2

Laminada Coef minoració 1,3

compleix<1? 0,55

Flecha 0,040061138 1,040061138 0,04006114 1,040061138
5,7 3,249510835

Wperm= 5,914457388 Wvar= 3,379689936

L/300= 14,33 mm Integridad de los elementos constructivos 6,928364368 mm

compleix<1? 0,48

L/350= 12,29 mm Confort de los usuarios 3,379689936 mm

compleix<1? 0,28

L/350= 14,33 mm Apariencia de la obra 10,5446326 mm

compleix<1? 0,74

Comprovació a flexió simple

C24
Biguetes P1

Procés constrcutiu: El desmuntatge i nova construcció dels forjats que es realitzarà serà manual i parcial. 

5. ESPAI ESCÈNIC - nova adequació d’ús

Adequació de l’espai per al nou ús diàfan.
El procés constructiu que es seguirà serà el següent: 
- S’estintolaran les parets amb bigues metàl·liques per 
l’exterior per assegurar l’estabilitat dels murs durant el 
procés.
-Desmuntatge de l’estructura interior de la nau nord de 
l’edifici existent, mantenint els murs de càrrega perimetrals.
-Bigues metàl·liques IPE recolzades sobre platines 
metàl·liques ancorades amb passadors i resina epoxi al murs 
existents.
-Col·locació del forjat col·laborant per arriostrar el conjunt.

2. FORJATS - noves biguetes

Es decideix refer els forjats de l’edifici ja que la majoria de 
les biguetes es troben en molt mal estat i caldrà sanejar i 
substituir en gran part. 
El procés constructiu que es seguirà serà el següent: 
-Refer els forjats amb el mateix sistema constructiu: biguetes 
de fusta + revoltó ceràmic manual. Els revoltons no seran 
fets de peces petites formant corba sinó de revoltó ceràmic 
manual prefabricat.
-Les noves biguetes i jàsseres seran de pi Silvestre, resistència 
característica C18. 
- El seu desmuntatge i muntatge serà manual i parcial.

4. ESCALA TORRE - estructura metàl·lica

Es col·locarà una nova escala metàl·lica aprofitant la torre 
existent. El procés constructiu serà el següent: 
- Es treurà el dipòsit d’aigua annex a la part superior.
- Es treuran els forjats per trams.
-Es recolzaràn les bigues sobre platines ancorades als murs i 
desprès es col·locaran els perfils metàl·lics de l’ escala.
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