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Plug-in Building
Edifici d’oficines per a viver d’empreses al 22@ del Poble Nou 

Josep Olivé
informatiu@apabcn.cat 

Aquest és un edifici d’oficines en règim de lloguer situat entre Pere IV i el carrer 
Pujades de Barcelona, en un entorn de cases d’habitatges i naus industrials, tant 
del segle XIX com molt més modernes, en un solar trapezoïdal de dimensions con-

siderables. Per tal de mantenir el gra o el mòdul de façana, de proporció més aviat vertical 
dels edificis limítrofs, l’arquitecte ha dividit el volum possible en sis cossos, tres per cada 
carrer, que s’uneixen pel nucli de comunicacions verticals al centre, i es separen per uns 
patis que s’endinsen en l’edifici, fins al nucli central de comunicacions i que formen, en 
planta baixa, uns corredors que donen una total permeabilitat visual. Quan estigui a ple 
rendiment, permeabilitat també circulatòria entre els dos carrers, propiciant el pas de per-
sones de forma volguda, ja que els locals de planta baixa seran comerços que disposaran 
d’una gran superfície d’aparador on exposar els seus productes. En les plantes següents 
d’oficines, les façanes laterals són igualment de vidre permetent l’arribada de la llum natu-
ral a tot l’espai, de forma que en la visita realitzada per a aquest reportatge es va observar 
que moltes de les oficines que ja eren ocupades no tenien engegat el llum artificial, cosa, 
malauradament, molt poc freqüent en el sector terciari, on els llums cremen durant tota 
la jornada laboral, faci el dia que faci. 

© Jordi 
Bernadó
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Per adaptar-se i integrar-se millor a l’entorn, els sis volums canvien 
també d’alçada en funció de si estan a prop d’un edifici baix, amb el qual 
s’enrasen en la coronació, o bé toquen al passatge que el separa de la 
fàbrica, actualment en desús i propietat de l’Ajuntament per a destinar-la 
en un futur a, un equipament. A partir d’aquí, cada nivell desenvolupa 
una geometria diferent en les línies de les façanes interiors i modifica 
l’alçada, fins arribar al voladís de l’extrem nord. Malgrat aquesta for-
malització tan diferent de l’entorn, al meu parer s’hi integra de forma 
sorprenent i admirable. En paraules de Kazuyo Sejima referides a la seva 
pròpia arquitectura però que es poden aplicar perfectament a aquest 
edifici: “Cada espai en el que construeixes té la seva escala i un s’hi ha 
d’adaptar. La realitat la podem percebre mitjançant el cervell, però el cos 
humà (també) té la seva part de percepció de la sensació espacial [...] Més 
que imposar-nos a l’entorn preferim dissenyar i construir edificis que li 
donin continuïtat” (*).

Nom de l’obra: Plug-in Building 
Barcelona

Emplaçament: C/Pujades 51, al dis-
tricte 22@ (Poble Nou de Barcelona)

Promotor: Diagonal 477, SLU

Client: Pujades 51-57, SL

Projecte i direcció:

Arquitecte: Josep Miàs 

Arquitecte tècnic: Carles Bou

Coordinació de seguretat:  
Certum (Pilar Nadal) 

Estructures: Josep Ramon Solé

Instal·lacions: PROISOTEC, Josep 
Masachs 

Empresa constructora: UBACH 54, 
OPROLER

Dades d’obra:  
Superfície construïda: 7.000 m2 

Data d’inici de l’obra: 2008 

Data d’acabament: 2012

Industrials

Estructura metàl·lica: Nagrup

Fusteries: Jansen

Coberta: Intemper

Paviments i pintures: PAR

Paviments de resina: Ubach28

Particions interiors: AISAR TD

Sostres tècnics: AISAR TD

Instal·lacions: S’lectric

Ascensors: Kone

Sanitaris: Duravit

Protecció Solar: Bandalux

Serralleria i reixes: Decorinox

Discos de policarbonat: 
Manipulados Santiga

FITXA TÈCNICA
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   Façana i acabats
La pell o superfície neta i transparent de vidre de la part 
de les oficines es torna buida, plena d’espais servidors, 
sense amagar ni l’estructura ni les instal·lacions en el 
nucli d’accessos. Aquests accessos no són tancats sinó 
oberts a l’exterior, amb tancaments de xarxa de filferro 
torçat, i disposen d’un espai a prop de l’entrada de cada 
local en el que s’hi ubiquen les màquines d’aire condi-
cionat, deixant un espai per poder guardar, amb clau 
però visibles a través de la reixa, objectes com ara bici-
cletes, cotxets de nen o qualsevol altre cosa que calgui. 
La situació de les unitats interiors de climatització en 
aquest espai permet tenir un fals sostre continu i que 
les feines de manteniment siguin molt fàcils i no inter-
fereixin en absolut en l’activitat de l’oficina. En canvi, 
els tancaments de filat metàl·lic, les triangulacions de 
l’estructura i els conductes d’instal·lacions sense tapar 
formen un gran nombre de superfícies planes o incli-
nades on es deposita la pols, pel que es crea un proble-
ma de neteja important, accentuat per la seva situació 
exterior, més exposada a la pols i la brutícia que un 
espai tancat.

Els locals d’oficines són espais buits de qualsevol 
obstacle, només amb una àrea pròxima al nucli per 
emmagatzematge i lavabo, tancada i sense arran-
jament d’interiors: cada inquilí ha de fer les obres 

necessàries per acabar de condicio-
nar l’espai per a l’ús que necessiti. 
Només està instal·lada una safata 
lineal metàl·lica enregistrable al 
sostre que permet connectar els 
aparells elèctrics i les xarxes de tele-
comunicació cap als llocs de treball. 
La façana no disposa de proteccions 
solars (que en tot cas s’han de posar 
els llogaters per dintre) pel que a 
l’estiu, a la orientació sud-est del 
carrer Pujades, deu haver-hi un problema d’insolació 
important, tot i que el vidre tingui un factor de protec-
ció solar elevat.

En general, per la gran superfície de vidre sense pro-
teccions solars, per la poca inèrcia tèrmica dels tanca-
ments opacs i per l’enorme coeficient de façana, es fa 
evident que la despesa energètica en la climatització de 
les oficines, tant a l’estiu com a l’hivern, ha de ser alta, i 
ha estat un factor que sembla que no s’hagi tingut gaire 
en compte en el projecte de l’edifici. 

Per tal de suportar uns volums tan complexos, l’estudi 
estructural BOMA, tal com ho explica més extensa-
ment en el seu article Josep Ramon Soler, va idear 

Malgrat la seva 
formalització tan 
diferent de l’entorn, 
s’hi integra de forma 
sorprenent i admirable
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una estructura amb una disposició sorprenent. Quatre 
pilars per mòdul pugen fins a l’últim forjat i suporten 
una jàssera en gelosia triangulada que té el cantell d’un 
pis complet. D’aquesta jàssera baixen una gran quan-
titat de tirants entre els quals, es situa el tancament 
opac. El sorprenent d’aquest tirants és que no estan 
aplomats des de dalt fins a baix sinó que estan decalats 
uns 20 cm a cada planta respecte a la superior. Per altra 
banda, les bigues triangulades s’integren molt bé a 
l’edifici, formant part d’una manera molt  “tranquil·la”  
en l’espai on li ha tocat acollir la biga, de terra a sostre. 
El pont tèrmic s’evita passant uns panells amb escuma 
aïllant per darrera de cada tirant, i en els cantells de 
forjat es minimitza gràcies a una capa d’aïllant tèrmic 
situat sobre el perfil U de confinament del forjat i per 
un altre panell aïllant darrera del perfil en I que amaga 
el gruix de corretges i fals sostre, com es pot veure en 
el detall.

Tant la coberta de cada un dels cossos com la de les 
terrasses que es creen en diversos nivells --i que són 
aprofitades pels usuaris, donant-los diversos usos, 
--lúdics o profesionals-- són totalment planes, amb 
pendent zero invertides i amb llosa tipus filtron com 
a acabat que, al ser depositades sobre una superfície 
horitzontal són molt còmodes de transitar i amb un 
cost molt baix comparat amb les cobertes flotants. No 
gaudeix, per contra, de la protecció de la calor que 
produeix la ventilació de la cambra inferior d’aquestes 
últimes, cosa que accentua el que he dit anteriorment 
de la despesa climàtica, en els locals de la planta  
més alta. 

(*) He fet servir la cita de l’arquitecta Kazuyo Sejima, extreta 
d’una entrevista publicada a La Vanguardia del dia 9 d’octubre 
del 2013, ja que ho explica millor.  

0 1 2 4
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Geometria i llum

Metall i vidre per a un edifici terciari anomenat Plug-in 

Jordi Olivés
informatiu@apabcn.cat 

L’edifici està destinat a ús administratiu i 
comercial i promogut per una societat pri-
vada que en fa la gestió i el lloga a tercers. 

El projecte juga amb la geometria i defineix uns 
espais prou diferenciats per crear privacitat i 
independència entre els usuaris, alhora que confi-
gura uns volums on penetra la llum i es creuen les 
visuals, proveint una sensació d’obertura i dinamis-
me. Ofereix una aparença exterior impactant, només 
de metall i vidre, amb una modulació i proporcions 
que l’encaixen harmònicament en l’entorn urbanís-
tic en què s’integra.

A la distribució de costos, el macro-lot que agrupa els 
capítols de fonaments i estructura representa una 
ràtio PEM de 409€/m2 i una fracció del 42% que reflec-
teix la importància que pren l’estructura, la qual estén 
la seva funció per esdevenir imatge de l’edifici, donar 
suport a la façana, o participar en la distribució i la 
configuració dels nuclis de circulació. Els fonaments 
es resolen amb llosa sota nivell freàtic, executada amb 
esgotament del terreny en continu. Les contencions 
es van fer amb mur pantalla, tret del costat de Pere IV 
que, atesa la influència de la proximitat del metro i 
trànsit pesat del carrer, es va haver de fer una línia de 
pilons i posterior construcció de mur invers. 

L’excavació fou progressiva estintolant la conten-
ció perimetral amb puntals provisionals cap al nucli 
central (un prisma estable de formigó), que es van 
retirar a mesura que es construïren els forjats. Sobre 
rasant tota l’estructura és metàl·lica i forjats de xapa 
col·laborant. El disseny respon a una anàlisi i inves-
tigació sobre les disposicions dels elements per donar 
resposta a les geometries desalineades dels volums, 
de forjats en un sol tram, de vols laterals, i de tra-
vaments necessaris per rigiditzar el conjunt, deixant 
l’estructura vista amb una modulació que a la façana 
reprodueix les dimensions parcel·laries preexistents.

La complexitat 
formal es contraposa 
a l’austeritat d’uns 
acabats neutres 

©adrià 
Goula
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   Funcional i tecnològic
La complexitat formal es contraposa a l’austeritat 
d’uns acabats neutres que junt amb els perfils 
metàl·lics omnipresents, el vidre de la façana, i la 
permeabilitat de vistes li confereixen una imatge fun-
cional i tecnològica. Paviment autoanivellant sobre 
forjat estructural, de reines epoxi. Parets centrals de 
fàbrica de maó pintat gris. Escales i baranes de xapa i 
engraellats metàl·lics. Patis instal·lacions oberts, vis-
tos, i que discorren pels espais intersticials dels nuclis 
de comunicacions que creuen i vinculen els diferents 
volums habitables. Així, la repercussió de l’envoltant 
queda en el 18% o 179 €/m2 i els acabats en un 15% o 
144 €/m2.

El conjunt d’instal·lacions representa un 23% del pres-
supost i 227€/m2, d’entre les quals l’electricitat té una 
repercussió de 55 €/m2 i la climatització i ventilació de 
96 €/m2. D’altra banda, prop de l’1% (9 €/m2) corres-
pon al sistema de recollida pneumàtica de residus, que 
cal deixar prevista de forma obligatòria en els nous 
projectes del sector 22@ fins al punt de connexió a la 
façana a la futura xarxa urbana.

En el resum de pressupost es desglossen el capítol de 
seguretat i salut que representa un 1,52%, i el de con-
trol de qualitat un 0,52%. La repercussió de cost total 
és de 979 €/m2 PEM (preu execució material, valor 
sobre el qual caldria afegir el percentatge pertinent 
19% de DGO+BI per determinar els valors PEC. 

©adrià Goula
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CAPÍTOLS IMPORT % Cost/m2

SISTEMA ESTRUCTURAL 2.860.200,73 41,73 408,60
TREBALLS PREVIS 34.225,84 0,50
MOVIMENTS DE TERRES 126.788,18 1,85
FONAMENTACIONS 284.001,68 4,14
SISTEMES DE CONTENCIÓ 589.948,78 8,61
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 604.492,42 8,82
ESTRUCTURA METÀL.LICA 1.220.743,83 17,81

SISTEMA ENVOLTANT 1.252.590,91 18,28 178,94
COBERTES 92.112,63 1,34
TANCAMENTS 1.160.478,28 16,93

SISTEMA ACABATS I COMPARTIMENTACIONS 1.007.966,45 14,71 144,00
FUSTERIES 73.928,72 1,08
SERRALLERIA 417.483,98 6,09
ACABATS 446.760,36 6,52
ELEMENTS INDEPENDENTS 69.793,39 1,02

SISTEMA D'INSTAL·LACIONS 1.595.259,64 23,27 227,89
ELECTRICITAT 387.939,96 5,66
CLIMATITZACIÓ 591.159,70 8,63
VENTILACIÓ 82.750,21 1,21
FONTANERIA 43.277,02 0,63
ENERGIA SOLAR 43.011,30 0,63
GAS 13.857,94 0,20
SANEJAMENT 37.242,14 0,54
EXTINCIÓ D'INCENDIS 158.538,03 2,31
DETECCIÓ D'INCENDIS 16.823,08 0,25
DETECCIÓ CO 1.615,61 0,02
TELECOMUNICACIONS 20.624,15 0,30
PARALLAMPS 1.835,36 0,03
PORTER ELECTRÒNIC 7.209,45 0,11
RECOLLIDA PNEUMÀTICA 65.378,00 0,95
MITJANS D'ELEVACIÓ 68.001,87 0,99
VARIS 55.995,82 0,82

SEGURETAT I SALUT 104.174,93 1,52 14,88
CONTROL DE QUALITAT 33.798,94 0,49 4,83
TOTAL (PEM) 6.853.992 € 100 979,14

Superfície construïda, m2 7.000,00  m2

Ràtio PEM 979,14 €/m2  (no inclou dotació interior usuaris)

SISTEMA 
ESTRUCTURAL 
41,73%

CONTROL 
DE QUALITAT 
0,49%

SEGURETAT 
I SALUT 
1,52%

SISTEMA 
D’INSTAL·LACIONS 
23,27%

SISTEMA ACABATS I 
COMPARTIMENTACIONS 
14,71%

SISTEMA 
ENVOLTANT 
18,28%

   Cost Plug-in
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Tot a la vista
Josep Miàs  | Arquitecte

Carles Bou  | Arquitecte tècnic

Es pot pensar en un 
edifici tècnic en el 
sentit de que tot és 
enregistrable i a la 
vista

L’encàrrec consisteix en unitats de lloguer d’entre 80 i 100 m2 de 
superfície per a petites empreses, esgotant l’edificabilitat perme-
sa i dos nivells d’aparcament soterrani. L’edifici intenta explicar 

la trama urbana en aquesta àrea de Barcelona, i explicar el mateix 
parcel·lari, de manera que s’integri en el teixit urbà immediat.

L’edifici s’estructura en tres blocs passants de carrer Pujades a Pere IV. 
Perpendicularment a aquesta direcció es deixa un espai lliure de circu-
lació i accés, un eix central d’accessos amb escales i ascensors. Aquesta 
disposició permet definir uns carrers interiors que en planta baixa deixen 
creuar d’un carrer a l’altre i ser espais de circulació públics de dia, tal com 
antigament passava als espais de càrrega i descàrrega del Poble Nou. 
Aquests carrers interiors permeten també il·luminar generosament els 
espais d’oficina i els mateixos espais públics de planta baixa. Els volums 
que van de carrer a carrer, queden doncs interromputs per l’eix central 
de comunicació que alhora funciona com a espai tècnic d’instal·lacions 

generals i de cada unitat d’oficina. En 
total hi ha 5 locals comercials en planta 
baixa i 30 unitats d’oficina. Cada uni-
tat té el seu propi pati d’instal·lacions 
totalment exterior i vist i accessible 
des del seu propi replà, de manera que 
es pot pensar en un edifici tècnic en 
el sentit de que tot és enregistrable i  
a la vista. 

N
0

1
2

4
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   Sistema estructural
Per tal d’alliberar d’estructura les plantes baixes, es 
proposen uns grans pòrtics amb jàssera en gelosia 
en el nivell superior de les que despengen els forjats 
en una de les cares de cada unitat d’oficina. Quan hi 
ha voladís, aquesta estructura és amb pilars i amb 
unes llums inferiors, compatible amb l’estructura 
de l’aparcament. Això fa que les unitats no tinguin 
estructura en les seves plantes de treball i quedin els 
espais lliures i distribuïbles. Els pòrtics evidentment 
recolzen sobre les pantalles perimetrals de formigó 
que esdevenen pilots en punts concrets de contacte 
amb la volta del metro que passa a 50 cm del nos-
tre solar. La línia de Bogatell passa paral·lel al nos-
tre edifici, i per tal de poder aguantar les empentes 
de la volta es van haver de fer operacions puntuals 
d’apuntalament durant l’execució del soterrani i que 
es va incorporar posteriorment en el mateix forjat 
final de cobriment d’aquest. 

Tal com comentàvem per tal de poder fer compati-
ble la construcció de l’edifici amb les empentes de la 
volta del metro es van apuntalar en el pla de les llo-
ses de forjat els murs perimetrals. Els apuntalaments 
van quedar embeguts en les lloses de cobriment. Es 
tracta de pantalles perimetrals de formigó armat, 
llosa de subpressió per la presència del nivell freàtic i 
pilots en situacions compromeses d’esforços laterals 
sobretot per l’impacte del túnel del metro. Aquesta 
disposició de l’estructura fa compatible l’estructura 
de l’aparcament amb l’edifici superior d’oficines. Cal 
dir que l’estructura metàl·lica va permetre una gran 
rapidesa d’execució i un muntatge molt precís, per 
requeriments de la propietat.

Maquetes de cada un dels voluMs on es poden veure les 
Gelosies superiors i els arriostraMents en cada anGle.

© adrià Goula

© Maria aparicio
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   Construcció
La fabricació en taller de l’estructura va permetre el 
control exhaustiu dels elements i la verificació del 
material a emprar. Així mateix una gran rapidesa 
d’execució. L’execució es féu segons el comportament 
estructural de l’edifici, construint el pòrtic principal 
de cadascuna de les unitats i els pilars en la zona de 
voladís, i despenjant la resta de nivells. 

L’execució de l‘estructura metàl·lica permetia anar 
col·locant nivell per nivell la xapa col·laborant del 
forjats i anar tancant amb perfils d’acer Jansen per 
finalment vidriar els espais. Els espais opacs es tan-
quen interiorment amb pladur i exteriorment amb 
panell sandvitx amb acabat galvanitzat. Es pot dir que 
l’edifici té molt pocs materials, formigó, ferro, xapa 
galvanitzada i vidre i són d’instal·lació molt ràpida. I 
d’aquí un sol color gairebé.

  Instal·lacions
L’edifici està pensat i projectat per a ser incorporat a la 
xarxa de serveis i instal·lacions del 22@ encara no en 
funcionament en la major part. Disposa de les galeries 
preceptives d’Infraestructures 22@ en la planta sote-
rrani. Independentment d’aquestes reserves, l’edifici 
té el seu propi sistema de climatització per aire, amb 
equip a coberta i en planta soterrani, plaques solars en 
coberta i la resta de serveis convencionals. També pre-
veu la possibilitat d’instal·lació de qualsevol negoci en 
planta baixa, amb extracció de fums, etc. 

Cal insistir en els patis d’instal·lacions totalment enre-
gistrables des de cada replà d’oficina, que pentinen 
des de la coberta fins a l’oficina alguns serveis, o des 
del soterrani fins a aquestes altres serveis. Així com 
també destacar que permeten el pas de ventilacions i 
extraccions de locals comercials en planta baixa o del 
mateix aparcament.

Les oficines s’anomenen Plug-in perquè disposen de 
tots els serveis, amb climatització per aire amb una 
unitat exterior en el replà que disposa cada unitat. 
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Més enllà de la singularitat del gran voladís de 
la coberta, situació que es comentarà amb 
detall més endavant, l’entramat resistent de 

la construcció presenta un plantejament en alguna 
mesura monòton, en certa contraposició al dinamisme 
aparent del conjunt. De fet, aquest plantejament es 
pot entendre a grans trets, a partir de la consideració 
d’unes poques regles de disseny, vegem-les. 

Equilibri horitzontal
Josep Ramon Solé  |  Windmill Structural Consultants

©adrià Goula
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Cadascun dels sis 
volums bàsics que 
conformen el conjunt, 
queda emmarcat en 
planta per dos pòrtics 
principals encarregats 
de sostenir els forjats

  Regles bàsiques
Cadascun dels sis volums bàsics que conformen el conjunt, queda emmar-
cat en planta per dos pòrtics principals encarregats de sostenir els forjats. 
Aquests pòrtics resulten paral·lels a les façanes dels patis interiors, de 
manera que, en cada volum elemental, un dels pòrtics resulta coincident 
amb el pla de façana i l’oposat roman lleugerament endarrerit de la seva 
façana de referència, per tal de definir un moderat voladís corregut.

El pòrtic que queda endarrerit del pla de façana és un pòrtic que podria 
ser qualificat, sense girs innecessaris, de convencional, en el que la jàsse-
ra s’enllaça als pilars mitjançant nusos rígids (amb capacitat de transme-
tre forces i moments). Tant pilars com jàsseres són perfils del tipus HEB, 
en el cas de les jàsseres per permetre el pas d’instal·lacions per sobre del 
fals sostre.

El pòrtic de façana presenta una solució menys comuna, en quedar totes 
les plantes en aquest pla penjades de la superior, solució que requereix 
una explicació més extensa.

  Els pòrtics penjants
L’esquema del pòrtic penjat és d’entrada el típic d’aquesta tipologia: dues 
columnes principals ubicades als extrems i una gelosia a la coronació 
de la que es depengen els nivells inferiors, a partir de la corresponent 
disposició de tirants.

Les gelosies de coronació es projecten amb un cantell igual a l’alçada de la 
darrera planta en cada cas, de manera que els seus cordons resulten coin-
cidents amb cadascun dels dos forjats que encerclen les referides plantes. 
Les gelosies responen sempre a una patró arquetípic: el de la biga Pratt.

Les columnes extremes es resolen mitjançant perfils armats de secció 
bàsicament romboïdal. Les direccions que defineixen aquests romboi-
des responen a les direccions principals del projecte. Aquest mecanisme 
geomètric, el qual lliga íntimament les columnes al seu edifici des de 
molts punts de vista, resulta també perfectament raonable des del punt 
de vista mecànic: malgrat la seva lleugera asimetria, la secció de treball 
és una secció ben compensada, en el sentit que no presenta direccions 
especialment dèbils que la facin procliu a patir problemes de vinclament.

El contorn teòric del romboide queda lleugerament sobrepassat per dues 
de les xapes que el conformen, per facilitar el procediment de soldadura, 
en evitar que es requereixin soldadures contínues per penetració i en 
possibilitar una mínima tolerància de fabricació.

L’organització dels tirants es pre-
senta també com un dels diversos 
punts singulars que van configu-
rant la personalitat de l’estructura, 
car que cada línea de descàrrega, 
per tracció, no és realment una 
línea continua sinó una línea tren-
cada. Es podria dir, d’alguna mane-
ra, que cada tram de tirant queda 
lleugerament estintolat en la vora 
de cada planta.

sostre de la planta tercera

pòrtic penJat
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Aquest plantejament dels tirants no és crític en termes de seguretat 
estructural (en un entorn de sol·licitacions de caràcter estàtic i de no 
gaire intensitat) o d’economia de les solucions, ja que es tracta d’un seguit 
d’ “estintolaments” que queden fonamentalment equilibrats per esforç 
tallant de les bigues de vora dels forjats i que queden resolts, com aquell 
qui diu, amb la col·locació d’un sol enrigidor més (el que es veu en dia-
gonal), que en un nus rígid convencional; bé, realment dos enrigidors de 
més si es tenen en compte les dues cares del nus (la interior i la exterior). 
Sent rigorós, s’ha de dir que hi ha també una acceptable flexió subsidiària 
en totes les barres incidents al nus.

Si es pren en consideració, en canvi, la percepció del pòrtic, en el qual la 
descàrrega cap al nivell superior és menys evidentment interpretable a 
primer cop d’ull, sembla que el retorn arquitectònic del recurs utilitzat 
compensa àmpliament el “risc” i costos associats.

  Els forjats
L’esquema dels forjats, projectats mitjançant xapa col·laborant per facili-
tar el muntatge i reduir raonablement el pes propi de l’estructura, respon 
a una configuració que podria ser qualificada de natural: unes bigues void 
que descansen contra o sobre, segons es vulgui, els pòrtics principals des-
crits. Aquestes bigues donen suport a un conjunt de bigues secundàries 
(mixtes) sobre les que es recolza la citada xapa col·laborant.

Els dos ordres de bigues s’orienten segons les dues direccions principals 
del projecte (no ortogonals).

  L’equilibri horitzontal 
Tot i que l’alçada màxima de la construcció es correspon, en el pitjor 
dels casos, a la de la planta baixa més la de sis plantes pis, aquest capítol 
esdevé rellevant en el projecte perquè els patis interiors fan que cadascun 
dels sis blocs bàsics que componen el conjunt resultin atípicament esvelts 
en la seva direcció menor; està clar, més encara en la parella de blocs que 
detenen l’alçada màxima.

La direcció més llarga de cadascun dels blocs no presenta gaire problema: 
no resulta esvelta en presentar sempre, sobretot si es mira el problema de 
“carrer a carrer”, un suficient número de pilars i bigues enllaçats rígida-
ment per equilibrar les corresponents accions horitzontals.

Pel que fa a la direcció complementària, a la part central de la construc-
ció, l’estabilització és fàcil: s’aprofita els espais de comunicació per a 
la disposició d’un sistema típic de diagonals, i els quatre blocs més alts 
queden travats entre ells fent-se estables a si mateixos en aquesta àrea. 
El problema, emperò, es troba als extrems dels blocs coincidents amb els 
carrers, també per la forma estirada que presenten aquestes unitats en 
planta, forma que fa que l’arriostrament interior sigui poc efectiu amb 
la distància.

Per compensar aquest problema, es disposa un pòrtic d’arriostrament 
o estabilització als extrems exteriors dels blocs. Aquest pòrtic 
d’estabilització, no gaire ample, es separa en tots els casos de les façanes 
mitjançant un lleuger gir (vist en projecció horitzontal); només integra 
una única diagonal per planta i, en la seva arrancada, només consta en 
alguns casos, d’un sol pilar, fet que li resta alguna efectivitat o rigidesa 
però que permet minimitzar l’afecció sobre l’estructura dels soterranis.

nus típic del pòrtic penJat a una planta interMèdia

pilar-01
secció horitzontal de les coluMnes roMBoïdals

pòrtic supleMentari d’estaBilització lateral



  61

L’INFORMATIU
DEL CAATEEB 

FEBRER
2014

TÈCNICA  
ANÀLISI D’OBRA

Les regles o situacions típiques anteriors presenten algunes alteracions 
lògiques en les situacions de contorn o de vora que permeten acabar de 
comprendre l’estructura; d’aquestes alteracions la que, sens dubte, mereix 
un darrer comentari particularitzat, segons s’ha avançat en les primeres 
línies d’aquest apartat, és la corresponent al gran voladís de la coberta.

  El cos volat de la coberta
La solució estricta del volum volat, en realitat i més enllà de la proporció 
del vol respecte al tram d’encastament, no és del tot atípica: un tornapun-
tes que a la planta inferior, de les dues plantes volades, permet la descà-
rrega de l’alineació vertical extrema sobre el pilar més proper, i un segon 
tornapuntes interior, al tram d’encastament, que permet l’activació del 
parell de forces necessari per l’equilibri de la mènsula.

La planta superior, de les dues volades, presenta la mateixa formalització, 
tot i que, en aquest cas, el conjunt de barres ha de ser interpretat com una 
encavallada que descansa sobre els dos tornapuntes referits a l’anterior 
paràgraf.

En tot cas, la gènesi de la solució ha de ser entesa a partir de la consideració 
integral del pòrtic, i aquesta gènesi prescindeix en certs moments de plan-
tejaments estrictament mecanicistes, en el sentit de maximitzar el número 
de barres en tracció, segons es pot interpretar en el croquis adjunt.

La seqüència d’alçats ha de ser analitzada d’esquerra a dreta: des del plan-
tejament general del problema, fins a la solució finalment acceptada.

procés de disseny 
del pòrtic que 

defineix el Gran 
voladís de coBerta


