
pep vinuesa, arquitecte tècnic [càlcul d'estructures]

En el camp del càlcul d´estructures, el meu objectiu és donar la màxima qualitat i el millor servei oferint 
resultats als problemes que presenta la geometria de qualsevol edi�ci, però ajustant-se al màxim al projecte 
arquitectònic. Per aquest motiu crec primordial participar des de l´inici en el disseny de l’estructura, estudiant 
les possibles solucions, l’òptima situació dels pilars o dels elements de sustentació així com l’elecció de la 
tipologia estructural i la prevaloració de costos.

Metodologia de treball:

- Des de les fases inicials del projecte, col.laboro assessorant en l’elecció de la tipologia estructural i 
predimensionant els elements estructurals que puguin resultar crítics.
- De�nides les característiques generals en la fase anterior, es desenvolupa el projecte de càlcul d’estructura 
a partir de la recepció de les dades següents: plànols de perímetre de forjats de cadascuna de les plantes / 
de�nició de forats / de�nició de cares de pilars a mantenir / secció indicant la ubicació de l´edi�ci en el 
terreny / estudi geotècnic.
- Amb això es realitza el càlcul pròpiament dit:  
    - De�nició d’hipòtesis de càlcul/Tipus de tancament (de�nició i pes especí�c)/Altres accions a considerar.
    - Precàlcul i anàlisi dels resultats.
    - Càlcul de�nitiu.
    - Plànols de fonamentació i estructura. Dimensionat i armat. 
    - Detalls constructius.
    - Memòria d´estructura
    - Estat d´amidaments i pressupost.
- El termini d´entrega es concretarà en funció de les necessitats i característiques de cada projecte.

Tarifes orientatives (2014):

Els coe�cients indicats s´aplicaran sobre els m2 totals de l´edi�ci, comptant les fonamentacions com una 
planta adicional. Es considera di�cultat especial el càlcul d´estructures metàl.liques, de fusta i mixtes, 
fonamentacions especials (pilots, micropilots, etc.). Estan incloses modi�cacions per variació projecte inicial, 
�ns a un cost del 10% de l´oferta.

Per a més informació o demanar pressupost sense compromís, podeu contactar al telèfon 655346040 ó per 
correu electrònic a pepvinuesa@gmail.com                                                     http://pepvinuesa.wordpress.com


