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■■■  Anàlisis de l’ edifici i 
plantejament del problema
Edifici construït als anys 50, de planta 
baixa, amb dos locals comercials, mes 
cinc plantes partides, amb 4 habitatges 
per planta, repartides en dues a cada 
semiplanta. En total 20 habitatges. L’es·
cala que relaciona totes les semiplantes 
es desenvolupa en dos trams,  sense ull 
d’escala, de 80 cm d’amplada i donant 
accés a dos habitatges a cada replà. Al 
costat de cada tram s’obren dos patis de 
ventilació de 2 x 2,50 m. La coberta és és 
plana i transitable a dos nivells seguint 
les plantes partides. 

El repte és resoldre l’accessibilitat dels 
usuaris des del carrer a tots els nivells en 
què es desenvolupa l’edifici amb la instal·
lació d’un ascensor.

Solució geomètrica
La rigidesa geomètrica del nucli central 
de l’edifici, que conformen els patis i la 
caixa d’escala, no té marges. Per poder·hi 
encabir la caixa de l’ascensor és obligat 
repensar·la, però és evident que a partir 
de l’esquema simètric i rígid existent, 
n’haurem de generar un de nou, tan rígid 
i simètric com l’original. 

L’ escala actual té unes mancances nor·
matives que no podrem resoldre (amplada, 
estesa, contrapetja, etc. ). Per tant, fixem 
l’amplada mínima de la nova escala en 
80 centímetres, que és l’ amplada que té 
actualment. Però el que ens veiem forçats 
a adaptar és la regularitat de l’estesa dels 

Ja hi cabrà l’ascensor?     
El repte d’aconseguir l’accessibilitat en un edifici de plantes partides i sense ull d’escala

TÈCNICA
PrAXi

factor rGr

ArrencAdA de l’escAlA originAl

 trAm d’escAlA originAl PAti de llums



TÈCNICA
Anàlisi 

d’obrA de 
rehAbilitAció

 c 89

L’INformATIU
DEL CAATEEB 

mAig 
2013

TÈCNICA
PrAXi

PlAntA bAiXA eXistent

PlAntes 1A,2A,3A,4A i 5A eXistents

PlAntA PrimerA (Portes 3s i 4s) eXistents

PlAntA cobertA eXistent
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graons, i mantenir d’aquesta manera, el 
numero de graons i la contrapetja. 

Les plantes partides originen un pro·
blema afegit i conflictiu. El repte que ens 
plantegem és que la solució contempli el 
doble embarcament, és a dir que l’ascen·
sor tingui parada a cada semi planta. 

I provant provant, girant l’ascensor a 
45º, sembla que hi pugui entrar. Posant 
aquest concepte a escala, el forat d’ascen·
sor resultant és de 130 x 130 centímetres, 
mantenint l’amplada de l’escala existent 
(80 centímetres). 

Està clar que el punt crític es l’angle de 
les parets dels patis amb les dels replans. 
També ens posem com a condició, que les 
portes de l’ascensor siguin corredisses, 
tant la interior com l’exterior de la cabi·
na, per a no envair el replà.

Per altre banda, les set esteses que 
necessitem a cada tram d’escala no hi 
caben en una cara de l’ascensor(130 cen·
tímetres), i per resoldre·ho haurem de 
forçar l’arrencada amb un replà partit, i 
l’arribada girant l’últim graó, per envair 
el mínim possible l’àmbit del replà previ 
als habitatges.

Solució constructiva
És imprescindible aprofitar cada centí·
metre. Els gruixos de les parets de la caixa 
d’ascensor han de ser els mínims, i per secció eXistent

rePlA tiPus modificAtrePlA tiPus eXistent
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tant decidim fer·la de xapa. 
El criteri de sortida és la d’indepen·

ditzar la caixa de l’ascensor de l’escala. A 
partir d’aquest concepte, ens centrem a 
com suportar la prolongació dels replans 
i els nous trams d’escala. 

Esquema estructural inicial:
■ Perfils primaris 
■ Perfils secundaris

Aquest esquema permet resoldre la 
invasió al pati dels replans i que els trams 
d’escala tinguin un recolzament òptim per·
pendicular a la seva directriu. Es generen 
alguns problemes en col·locar els primaris 
als patis, ja que algunes instal·lacions es 
veuen afectades i s’hauran de desplaçar. 

Queda per resoldre la solució cons·
tructiva per la llosa d’escala, i que ha de 
respondre a uns quants requeriments:
■  Cada tram resol alçades diferents, 

amb diferències de 10 a 15 centímetres. 
■ Hem de poder ajustar al mil·límetre 

cada graó al nivell exacte en cada un 
dels trams.

■ Ha de permetre un muntatge àgil dels 
trams.

■ Muntatge ràpid, ja que les 20 famílies 
han de poder accedir al seu habitatge 
diàriament. 

No volem desestimar cap opció d’en·
trada, i es per això que fins i tot valorem 
la possibilitat de fer els trams d’escala de 
formigó!, prefabricat clar... I comencem a 
fer els primers temptejos amb Pretesats 
Arnal, fent preguntes bàsiques (gruixos 
de graons, pes, dimensionat de costelles, 

PosAdA en obrA de lA costellA i els grAons 

PrefAbricAts rePlà i ArrencAdA de l’escAlA

trAm tiPus

estudi tridimensionAl (PretensAts ArnAl) 



TÈCNICA
Anàlisi 

d’obrA de 
rehAbilitAció

 c 93

L’INformATIU
DEL CAATEEB 

mAig 
2013

TÈCNICA
PrAXi

acabats, cost, etc.), consultes telefòniques 
sense explicar la realitat del repte que ens 
estem plantejant. I poc a poc anem tan·
cant la solució amb graons amb L (prefa·
bricats de formigó armat), recolzats a una 
costella central (prefabricada de formigó 
armat), que es recolzarà en els perfils 
secundaris (tubs quadrats de ferro de 140 
x 140 mil·límetres).

Procés d’execució
És impossible afrontar una obra d’aquest 
abast sense tenir en compte que la vida 
quotidiana de 20 famílies es veu afectada 
durant un temps considerable. 

En aquest punt cal remarcar la tasca 
del constructor Ramon Moreno i l’encar·
regat de l’obra que  demostren una gran 

El repte que ens plantegem és que la solució contempli 
el doble embarcament, que l’ascensor tingui parada a 
cada semi planta

escAlA de fustA “últim recurs”

VistA de dos trAms A trAVés del forAt de 

l’Ascensor

rePlAnteig dels Perfils secundAris

suPerPosició de les dues escAles; lA noVA i lA 

de l’originAl A trAVés del forAt de l’Ascensor

VistA del trAm Per sotA

Visió zenitAl del forAt

habilitat per gestionar les necessitats 
dels veïns i establir els horaris d’accés a 
les diferents plantes per garantir l’accés 
als habitatges mentre durin les obres, 
sense haver de desocupar l’edifici. Inver·
tir temps en l’estudi i ordre de desmuntat·
ge dels trams, emmagatzematge del mate·
rial, elevació de trams pel seu muntatge, 
preveure l’elaboració d’un tram provisi·
onal de fusta és imprescindible per poder 
solucionar les urgències que puguin sor·
gir durant la execució de l’obra.

Aquesta intervenció aglutina una 

sèrie de conceptes que la fan arriscada i del 
tot completa ja que conjuga la complexitat 
del projecte, la de la seva execució i la de la 
coordinació dels que hi intervenen per no 
desocupar l’edifici i a més, es concentra en 
un espai molt reduït i molt transitat. 

Primerament s’han fet les cales neces·
sàries per confirmar amplàries, alçades, 
funcionament estructural de les voltes 
d’escala i replans, ploms de parets, pas de 
canonades d’aigua i altres instal·lacions. 
Tot i així, el gran problema que en aquest 
moment se’ns presenta i que es evident, 
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tarda. En aquestes hores no es pot utilitzar 
l’escala entre les plantes immediatament 
inferior a la del desmuntatge i superiors.

Mentre es van fent trams d’escala, a les 
plantes superiors es va fent el tancament 
del recinte de l’ascensor. Prèviament, 
el dia abans de l’enderroc l del tram, es 
munta un encofrat de la llosa a enderro·
car, per tal de protegir els trams inferiors, 
i d’aquesta manera no afectem a la utilit·
zació de les plantes inferiors. 

El muntatge dels prefabricats és tot un 
repte pel constructor. Però la col·laboració 
de l’empresa de prefabricats és vital, ja que 
es desplacen per ajudar a muntar el primer 
tram; a partir d’aquí, el constructor està 
totalment preparat pel muntatge de tots 
els trams, optimitzant les reserves dels 
punts d’ancoratge i altres detalls que els 
van implantant en l’elaboració dels trams 
següents per facilitar el  muntatge. 

A mida que l’obra va avançant, els 
veïns afectats per la intervenció són cada 
vegada mes, però al mateix temps, els 
veïns van visualitzant l’èxit de l’obra.

El resultat ha estat magnífic. La 
decisió d’ optar per resoldre l’escala amb 
prefabricats de formigó ha resolt satisfac·
tòriament el procés de muntatge i l’atre·
viment ha valgut la pena. ■

PresentAció del PAnel de tAncAment de 

l’escAlA

construcció de lA noVA ArrencAdA de 

l’escAlA Amb l’originAl Al fons

l’ArrencAdA de l’escAlA definitiVA

el fossAt i àmbit del Ascensor

És impossible afrontar una obra d’aquest abast sense 
tenir en compte que la vida quotidiana de 20 famílies es 
veu afectada durant un temps 

però absolutament sorprenent, és que 
el canvi d’eixos que es proposa, dificulta 
moltíssim, visualitzar la nova escala. I el 
que encara ho aguditza més són les plantes 
partides, ja que es perd la noció d’on està la 
façana principal i la posterior. Amb la plan·
ta a la mà i dins de l’àmbit de l’escala costa 
molt fer·se a la idea de l’espai que ocuparà 
l’ascensor i de com es desenvoluparà l’es·
cala. El constructor, els operaris, els veïns, 
etc., dubten de la viabilitat del projecte. 

Però, la decisió més important que vam 
prendre a l’ hora de f er el replanteig és la 
de col·locar un marc metàl·lic, del que serà 
el contorn exacte de la cambra d’ascensor, 
penjat del sostre del badalot per poder 
baixar els ploms fins al vestíbul. Aquestes 
cantonades serviran durant tota l’obra i 
permeten replantejar les lloses d’escala 
noves i engegar la comanda de prefabricats. 
Deixem col·locats tots els perfils primaris i 
secundaris que suportaran l’escala, perquè 
el muntatge i desmuntatge de cada tram 
sigui estrictament la pròpia feina d’ender·
roc i poder optimitzar els temps en el que 
l’escala queda inutilitzable. L’escala l’hem 
desmuntada i muntada per trams des de 
dalt cap a baix. La durada d’enderroc i mun·
tatge de cada tram ha estat d’un dia. Es a 
dir, l’inici de l’enderroc s’inicia a les 8 h del 
matí i s’acaba de muntar el tram a les 6 de la 

fACTor rGr

rgr@rgrfactoria.com · www.rgrfactoria.com

Fitxa tècnica

■■ Nom de l’obra:  c.P. concòrdia, 41 (gavà)
■■ Idea:  factor rgr, scp
■■ Projecte i direcció de l’obra:  Jordi roca 
i tutusaus, arquitecte i àngela garcia cerezo, 
arquitecta tècnica, enginyera d’edificació (fac-
tor rgr)
■■ Constructor:  ramon & ramon moreno
■■ Prefabricats: Pretensados Arnal




