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ANNEX C: Síntesi de les conclusions i recomanacions de l’auditoria sobre l’estat de 
l’edifici de l’ETSEIB (UPC) realitzat per l’empresa Master. S.A. de Ingenieria y 

Arquitectura. 

La síntesi de les conclusions i recomanacions de l’auditoria que es va fer sobre l’estat de 

l’edifici de l’ETSEIB, van ser: 

C.1. Aspectes relatius a la norma urbanística 

Segons la normativa urbanística vigent, l’edificabilitat està gairebé exhaurida (només es 

poden edificar 1.881m2), sense que comporti augment de l’ocupació. 

C.2. Aspectes relatius a la normativa tècnica 

C.2.1. Accessibilitat (Llei 20/91 promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques) 

Les plantes primera, entreplantes i altells dels pavellons, no són accessibles per a persones 

amb mobilitat reduïda. 

S’hauran d’adaptar els següents elements: 

 L’accés principal de l’Escola; 

 Les escales, les portes (buit mínim de pas de 80 cm), els serveis sanitaris, el 

mobiliari; 

 Els desnivells que existeixen han de salvar-se mitjançant rampes adaptades; 

C.2.2. Protecció contra incendis (NBE-CPI-96) 

És necessari resoldre una sèrie de adaptacions per a complir la norma: 

 Protegir les escales d’evacuació, ubicar noves escales i sortides d’emergència per no 

superar els recorreguts màxims d’evacuació; 

 Disposar de passadissos d’evacuació i adaptar l’amplada dels passos i buits 

previstos, les portes i el seu sentit d’obertura, les sortides d’evacuació, a les 

dimensions mínimes i màximes que marca la normativa; 

 Caldrà compartimentar en sectors d’incendis; 

 Caldrà donar a tots els elements constructius la resistència al foc exigible; 
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C.2.3. Seguretat en el treball 

S’hauran de condicionar tots els espais per aconseguir condicions ambientals dels llocs de 

treball (aules, despatxos, etc.). 

C.3. Aspectes relatius a l’estat dels elements constructius 

C.3.1. Estructura 

Pel que fa a les estructures, en aquesta auditoria preliminar s’han donat uns paràmetres 

inicials de l’estat actual i les patologies més aparents. No s’ha detectat cap símptoma 

aparent que posi en dubte la seva estabilitat a curt termini segons l’ús actual. No obstant 

això, s’observen certes condicions i patologies que hauran de ser tractades a fi i efecte de 

preservar i si escau millorar la seva capacitat resistent. 

Algunes d’aquestes particularitats hauran de ser estudiades més en profunditat per tal de 

poder fer una valoració més acurada, mitjançant una sèrie d’estudis específics. 

Les patologies detectades són: 

C.3.1.1. Estructures metàl·liques: 

Oxidacions de jàsseres i pilars metàl·lics: 

L’extensió i importància d’aquest fenomen és diversa, més avançada a les zones exteriors 

exposades a la intempèrie i zones que han suportat humitats. 

Les causes d’aquesta patologia són diverses, entres les que destaquen les humitats 

generades per patologies de cobertes i façanes, les nombroses fuites d’aigua a les xarxes 

de subministrament o de sanejament, l’edat de l’edifici, un manteniment molt distanciat en el 

temps afavorit per l’existència de zones de difícil o impossible accés, zones sense cap 

tractament d’origen, ni de imprimació ni de pintura, etc. 

La majoria dels elements metàl·lics estan ocults o inaccessibles. Això fa impossible 

l’avaluació de l’estat de cada element amb precisió. Durant el procés de rehabilitació, caldrà 

comprovar l’estat dels diferents elements, a mida que es vagin descobrint. 

C.3.1.2. Estructures de formigó: 

S’observen puntualment aquestes patologies, especialment en elements exteriors, però no 

és un problema que afecti genèricament a totes les estructures. 
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Forjats de formigó amb entrebigat de bloc de morter: 

Caiguda total o parcial de la sola dels revoltons: 

El fet de la caiguda de revoltons és, bàsicament, un problema de seguretat en l’ús dels 

edificis, ja que no afecta a l’estabilitat general de les estructures. Tot i que és un fenomen 

genèric principalment es dóna a l’edifici H, I, E i passadissos. Desprès d’un primer anàlisi, 

les seves causes podrien ser vàries: 

a) Capa de compressió inexistent o mínima, 2cm segons projecte, sense armat de 

repartiment. Flexió transversal del forjat. 

b) Sistemes de subjecció del celrasos de plaques de guix: al muntar-los es van perforar 

les soles de molts revoltons per a passar-hi els filferros de suspensió. El cel ras 

original era de plaques de guix, de 30 kg/m2. 

c) Qualitat dels revoltons.  

Fins al moment el problema s’ha solucionat col·locant algun tipus de malla, Mallatex o tela 

de galliner, ancorada a les soles de les biguetes per tal de recollir qualsevol despreniment. 

En alguns casos s’ha acabat de trencar, prèvia a la col·locació de la malla, la sola del 

revoltó. 

C.3.1.3. Conclusions preliminars 

Estructures metàl·liques: 

Segons les dades obtingudes i les parts d’estructures que han pogut ser observades, no 

s’aprecien problemes estructurals d’importància que facin posar en dubte l’estabilitat de la 

construcció. No obstant, a mida que es vagin descobrint en fase de remodelació celsrasos i 

cambres caldrà observar més detalladament les unions entre elements, l’estat d’oxidació, 

etc., i definir si s’escau, en funció de l’observació, solucions particulars. 

S’hauran de portar a terme tasques específiques de sanejament, protecció contra l’oxidació, 

especialment a les parts exteriors i en contacte amb la façana, i protecció contra el foc de 

l’estructura. 

En principi no sembla que pel seu estat d’oxidació calgui substituir o reforçar cap element, 

però caldrà constatar-ho a l’obra a mida que es vagi descobrint tots els elements 

estructurals. 
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Cal una intervenció amb certa urgència per a evitar riscos. 

Estructures de formigó: 

L’estructura de formigó no presenta símptomes visuals que facin posar en dubte la seva 

capacitat portant. No obstant, en llocs puntuals, s’hauran de tractar adequadament els 

processos de deteriorament superficials que s’han ocasionat al llarg del temps, provocant 

despreniments i corrosions de les armadures, com s’ha descrit a l’apartat de patologies. 

Al igual que el que s’ha comentat en referència a les estructures metàl·liques, a mida que 

s’enretirin els dels rasos s’haurà d’observar amb més detall l’estat dels diferents elements, si 

bé, desprès d’observar l’estructura de planta soterrani dels edificis D, E, F (que no té celràs), 

en principi, no sembla que es pugui preveure cap problema. 

Malgrat tot, donada l’edat de l’estructura, quaranta anys, s’haurà d’estudiar més 

detalladament com els diferents fenòmens que afecten a la durabilitat del formigó, accions 

mecàniques, químiques i biològiques, han pogut minvar les seves característiques inicials, 

en especial la seva resistència a compressió. També caldrà valorar els fenòmens de fluència 

i la seva incidència en les deformacions dels diferents elements, especialment pel que fa a 

les jàsseres. 

Comentaris generals: 

Respecte a les sobrecàrregues que poden suportar les diferents estructures es podria 

concloure que actualment no hi ha problemes a les estructures principals deguts a la 

sobrecàrrega d’ús. Per tant, si no hi hagués un canvi d’ús dels espais a reformar, aules i 

despatxos, en principi res faria suposar que pugui portat algun problema estructural la 

reforma o remodelació dels diferents espais, sempre que es respectessin o es disminuïssin 

els pesos propis dels elements constructius de projecte (paviments, celsrasos i façanes). No 

obstant aquest punt queda pendent d’efectuar un anàlisi més en profunditat, amb la revisió 

dels estudis esmentats anteriorment i la realització de possibles cales o assajos. 

També caldrà comprovar a l’hora de fer reformes si hi ha parets no previstes com de càrrega 

en fase de construcció que hagin pogut entrar en càrrega, situació que caldria estudiar 

específicament.  

En el cas que els projectes plantegin la creació de nous espais mitjançant entreplantes o un 

increment en alçada sobre els edificis existents, en principi no sembla recomanable recolzar-

se en les estructures existents, especialment pel que fa a les de formigó armat. 
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C.3.2. Tancaments 

Es detecta, en general, una manca d’aïllament a tots els tancaments, que a més a més a la 

majoria de casos no compleixen la normativa. Les actuacions recomanades es resumeixen 

en  les següents: 

 Caldrà substituir les fusteries actuals per unes altres que garanteixin millor 

comportament tèrmic i acústic, segons normativa, preferentment amb doble vidre, 

control solar i baix emissiu, incorporant una solució als panys opacs que resolgui la 

imatge de conjunt; 

 Aïllament de les façanes d’un sol full; 

 El projecte de rehabilitació caldrà que contempli un sistema eficient per resoldre el 

problema dels mainells metàl·lics malmesos, i els encontres entre els diferents 

elements de façana, a fi de garantir la estanqueïtat necessària; 

 Revisió dels aplacats i el seu sistema de subjecció; 

 Eliminació de tots aquells elements afegits que distorsionen la imatge de l’edifici. 

Sembla urgent recuperar façanes com la de l’edifici I, per què tornin a tenir el 

caràcter representatiu perdut; 

C.3.3. Nuclis 

S’hauran de resituar i/o crear nuclis de circulació i serveis, amb la incorporació dels 

necessaris patis verticals i passos de conduccions i instal·lacions, de manera racional, 

concentrada i accessible. 

C.3.4. Compartimentació interior 

Les distribucions interiors hauran de desmantellar-se pràcticament per complet, donada la 

necessitat d’accedir a l’estructura principal, en cas de ser metàl·lica, per a la seva protecció 

(ignifugat) i per refer totes les instal·lacions conforme a la normativa. 

C.3.5. Cobertes 

S’hauran de refer per complet les diferents cobertes, resolent l’aïllament, la 

impermeabilització i l’acabat, per tal de restablir les seves funcions d’una forma normal. 

Caldrà tractar-les amb cura, considerant que algunes d’elles seran total o parcialment 
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transitables i que la majoria són visibles des d’altres punts del conjunt, a la manera de 

cinquena façana. 

C.3.6. Sanejament  

S’haurà de portar a terme una substitució total i progressiva de tots els elements que 

configuren la xarxa de sanejament per tal de garantir un funcionament correcte a mig/llarg 

termini. 

S’ha de revisar traçats, plantejar una xarxa separativa de pluvials, fecals, estudiar la 

necessitat d’una xarxa independent pels laboratoris, dimensionar els elements segons les 

necessitats actuals i futures, aplicar materials actuals, etc. 

C.3.7. Instal·lacions mecàniques 

Per a complir amb els requeriments del Pla Funcional i de la normativa vigent es plantejarà 

una reestructuració total de la instal·lació de calefacció existent amb l’objectiu d’aconseguir 

climatitzar (calefacció i refrigeració) totes les dependències de l’Escola, el que significarà la 

creació de noves sales tècniques i patis d’instal·lacions. S’haurà que muntar una instal·lació 

de col·lectors solars per cobrir la demanda d’aigua calenta sanitària de l’Escola, segons el 

que preveu l’Annex sobre captació solar tèrmica de l’Ordenança General del Medi Ambient 

Urbà de l’Ajuntament de Barcelona. 

S’haurà de renovar la xarxa de distribució d’aigua interior, per eliminar els problemes que 

suposa el mal estat de les canonades actuals. 

Considerant que els punts de consum de gas natural canviaran de situació, es planteja 

unificar les tres connexions de servei existents. 

C.3.8. Instal·lacions elèctriques 

En general, l’edificació disposa d’una instal·lació molt antiga que incideix en una manca de 

seguretat en la mateixa, a més de no complir en molts casos amb la reglamentació vigent. 

Així mateix, i amb la finalitat de dotar a la mateixa de sistemes que permetin una millor 

gestió i estalvi energètic, cal procedir a la renovació total de les instal·lacions elèctriques i de 

telecomunicacions. 

C.3.9. Instal·lacions de protecció contra incendis 

S’haurà de instal·lar un sistema de detecció d’incendis als llocs de risc especial i laboratoris, 

sistema d’alarma, boques d’incendi i extintors a tota la superfície, instal·lació d’extinció 
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automàtica als locals de risc especial i arxius, columna seca a l’edifici H i senyalització 

normativa a tot el complex. 

C.3.10. Instal·lacions de seguretat 

Es recomana la instal·lació d’un sistema de detecció anti-intrussió, ampliar i modificar el 

sistema de circuit tancat de televisió i implementar un sistema de control d’accessos. 

C.4. Pautes d’actuació 

Aquestes recomanacions es portaran a terme en el desenvolupament dels diferents 

projectes de rehabilitació, reestructuració, ampliació i obra nova que es plantegen a partir 

dels criteris definits en el Pla Director de l’escola. 

En alguns casos s’hauran de realitzar cales i estudis específics per a permetre determinar 

les actuacions necessàries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


