
 

 ES B4 113                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     L’esquerda neix a la cantonada del marc de la porta d’accés a la 

sala d’estar secundaria i ascendeix formant un angle de 45º fins a la base del forjat. 

Tot i que la fotografia no representa amb claredat l’obertura, continua per la cara 

inferior del forjat de la cuina. D’altra banda, continua entrant a la sala d’estar 

secundaria i ascendint per la cantonada fins al forjat. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:        Pedra 

GRAVETAT:   Probable   ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La lesió afecta a tot el gruix del mur de càrrega i al fals sostre de 

la cuina. 

 

HIPÒTESIS:     La causa que a generat aquesta lesió és de caire estructural, fet que 

no ens permet formular una hipòtesi fiable fins a poder analitzar de forma general les 

deformacions i lesions de l’estructura. 

 

UBICACIÓ: 



 

 H B3 114                                                                                                HUMITAT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Humitats localitzades a la zona inferior dels murs de la cuina. 

S’observen descamacions de la pintura deixant a la vista el recobriment de ciment del 

mur. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                 Pintura 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La descamació de la pintura arriba fins a un punt clarament 

definit. 

 

HIPÒTESIS:     La causa de la descamació és la humitat. Aquesta humitat es produeix 

per capil·laritat, ja que observem que avança de forma ascendent i que el seu límit és 

horitzontal. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 F B5 115                                                                                                 FISSURA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Fissura que neix en una de les cantonades de la porta d’accés al 

passadís i ascendeix verticalment fins arribar pràcticament a la base de la biga. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:        Pedra 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La lesió no arriba a afectar a tot el gruix del mur. 

 

HIPÒTESIS:     Segurament la fissura es deu a la concentració de carregues a la 

cantonada de la porta per derivació de 

compressions de la llinda, tot i així encara no 

podem fer un diagnòstic fiable fins a portar a 

terme l’anàlisi general de les deformacions 

estructurals. 

 

UBICACIÓ: 

 

 F B5 116                                                                                                 FISSURA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Fissura que neix a la base de l’ampit de la finestra i descendeix 

verticalment uns 14 centímetres. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                 Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La fissura està centrada respecte als laterals de la finestra. 

 

HIPÒTESIS:     La deformació de l’ampit de la finestra la fusta la ha resistit per la seva 

flexibilitat, però el morter no ha cedit per l’excés 

de traccions. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES B5 117                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     L’esquerda s’ha produït a la cantonada on es troben l’envà que 

forma l’armari encastat i el mur de càrrega de la façana nord. La seva verticalitat és 

obvia, ja que segueix la direcció de la cantonada. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Compartimentació  MATERIAL:           Maó 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La lesió afecta a tot el gruix de l’envà, que és de construcció 

relativament recent. 

 

HIPÒTESIS:     L’esquerda s’ha originat per les 

variacions dimensionals diferencials entre el mur de 

càrrega i l’envà de l’armari. Aquestes deformacions es 

deuen a la diferència entre els mòduls d’elasticitat de 

les dues tipologies constructives i els seus materials. 

 

UBICACIÓ: 

 

 ES B5 118                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     L’esquerda s’ha produït a la cantonada on es troben l’envà que 

forma l’armari encastat i el mur de càrrega de la façana oest. La seva verticalitat és 

obvia, ja que segueix la direcció de la cantonada. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Compartimentació   MATERIAL:          Maó 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La lesió afecta a tot el gruix de l’envà, que és de construcció 

relativament recent. 

 

HIPÒTESIS:     L’esquerda s’ha originat per les 

variacions dimensionals diferencials entre el mur de 

càrrega i l’envà de l’armari. Aquestes deformacions 

es deuen a la diferència entre els mòduls 

d’elasticitat de les dues tipologies constructives i els 

seus materials. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES B5 119                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que neix a la base d’una de les llindes de la campana 

extractora de la xemeneia de la sala d’estar secundaria, descendeix verticalment.  

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:                  Pedra 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’esquerda té característiques comunes amb un altre obertura 

en la cara oposada del mur. La seva direccionalitat és totalment vertical tot i que 

serpenteja seguint probablement entre les juntes 

del mur. 

 

HIPÒTESIS:     En aquest cas s’hauria de portar 

a terme un anàlisis global dels moviments 

estructurals del immoble per definir la causa de 

la lesió i les seves conseqüències amb exactitud 

i fiabilitat. 

 

UBICACIÓ: 



 

 H B5 121                                                                                                HUMITAT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Humitats localitzades a la zona inferior dels murs de la sala d’estar 

secundaria. S’observen descamacions de la pintura deixant a la vista el recobriment 

de ciment del mur. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                 Pintura 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La descamació de la pintura arriba fins a un punt clarament 

definit i es poden apreciar els despreniments al terra. 

 

HIPÒTESIS:     La causa de la descamació és la humitat. Aquesta humitat es produeix 

per capil·laritat, ja que observem que avança de forma ascendent i que el seu límit és 

horitzontal. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 F B6 122                                                                                                 FISSURA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Fissura que neix a la cara superior de la llinda de la porta d’accés al 

passadís i ascendeix verticalment uns 16 centímetres. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:        Pedra 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La fissura està centrada respecte als laterals de la porta. 

 

HIPÒTESIS:     La fletxa produïda a la llinda per les càrregues rebudes provoca 

compressions a la part superior causant la fissura. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES B6 123                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que neix a la cara interior de la base del mur de la façana 

nord i ascendeix fins a la base d’una de les bigues del forjat. Continua per la biga fins 

a l’envà interior descendint fins una de les cantonades de la porta i baixant fins al 

paviment seguint la junta del marc de la porta. A la cara de l’envà que correspon al 

interior de l’habitació s’aprecia la mateixa esquerda en el marc de la porta i continua 

també per la biga fins a la façana est descendint fins al paviment. En tots els casos 

afecta a tot l’espessor dels elements als que afecta. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura  MATERIAL:      Formigó-Pedra-Maó 

GRAVETAT:   Sí   ACCESSIBILITAT:                        Sí 

 

OBSERVACIONS:     La lesió ES B7 133 està localitzada en el mateix forjat paral·lela 

a aquesta a uns 60 centímetres i també descendeix pel mur de la façana est. La 

morfologia d’aquestes dues lesions és pràcticament idèntica. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que l’esquerda creui 

l’estructura de l’ala nord del immoble ens 

indica que en aquest cas s’hauria de portar a 

terme un anàlisis global dels moviments 

estructurals per la probable existència 

d’assentaments diferencials. La visió global de 

les lesions del immoble ens permetrà realitzar 

un diagnòstic per definir la causa de la lesió i 

les seves conseqüències amb exactitud i 

fiabilitat. 

UBICACIÓ 

 

 





 

 H B6 125                                                                                                HUMITAT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Humitat localitzada a la cara inferior del forjat superior del passadís. 

S’observen descamacions de la pintura deixant a la vista el recobriment de ciment del 

mur. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                 Pintura 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La descamació de la pintura arriba fins a un punt clarament 

definit i es poden apreciar els despreniments al terra. També cal remarcar que pot 

tenir relació amb dues humitats localitzades a la planta primera per la proximitat entre 

elles. 

 

HIPÒTESIS:     La causa de la descamació és la humitat. Aquesta humitat es produeix 

per filtració d’aigua en un punt de la coberta descendint per la paret i afectant al forjat 

superior de la planta baixa. 

 

UBICACIÓ: 



 

 H B6 126                                                                                                HUMITAT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Humitats localitzades a la zona inferior dels murs del passadís. 

S’observen descamacions de la pintura deixant a la vista el recobriment de ciment del 

mur. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                 Pintura 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La descamació de la pintura arriba fins a un punt clarament 

definit i es poden apreciar els despreniments al terra. 

 

HIPÒTESIS:     La causa de la descamació és la humitat. Aquesta humitat es produeix 

per capil·laritat, ja que observem que avança de forma ascendent i que el seu límit és 

horitzontal. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES B6 127                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que apareix pràcticament al centre de la llum d’una llinda 

situada al sostre del passadís. La lesió es pot apreciar en els dos costats de la llinda, 

fet que ens indica que afecta a tot el seu gruix. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:               Formigó 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’esquerda està localitzada en el punt on les compressions són 

les màximes de la llinda. El fet de que la lesió no estigui totalment al centre de la llum 

ens permet observar que forma un petit angle. 

 

HIPÒTESIS:     En aquest cas la causa de la lesió és molt intuïtiva i no permet marge 

d’error. Les compressions a les que s’ha vist sotmesa la llinda han estat excessives 

provocant el trencament. El fet de que l’angle que forma segueixi la direcció de ruptura 

per compressió i que la zona en la que es produeix és on les forces de compressió 

són màximes recolzen aquesta hipòtesis. 

 

UBICACIÓ: 



 

 H B7 128                                                                                                HUMITAT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Humitats localitzades a la zona inferior dels murs del dormitori. 

S’observen descamacions i exfoliacions de la pintura deixant a la vista el recobriment 

de ciment del mur. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats  MATERIAL:                Morter-Pintura 

GRAVETAT:   No   ACCESSIBILITAT:                    Sí 

 

OBSERVACIONS:     El despreniment de la pintura arriba fins a un punt clarament 

definit i es poden apreciar els despreniments al terra. 

 

HIPÒTESIS:     La causa de la descamació i la exfoliació és la humitat. Aquesta 

humitat es produeix per capil·laritat, ja que observem que avança de forma ascendent 

i que el seu límit és horitzontal. La petita diferència entre els dos tipus de 

despreniments és la formació de 

petites làmines de pintura o 

d’ampolles. 

 

UBICACIÓ: 



 

 ES B7 129                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda horitzontal que afecta a tot el gruix d’un dels envans 

interiors que formen les lliteres d’obra del dormitori. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Compartimentació  MATERIAL:            Maó 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La lesió es localitza just a sobre de l’element horitzontal de la 

llitera. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que l’esquerda es trobi just a sobre de l’element horitzontal 

que transmet les càrregues ens fa pensar que ha provocat una petita deformació. La 

deformació ha obligat a la fàbrica de maó a obrir-se per un dels punts més tensionats. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 

 F B7 130                                                                                                 FISSURA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Fissura naixent en un dels interruptors del dormitori i que ascendeix 

verticalment uns 35 centímetres. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                  Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La petita dimensió de la lesió ens fa intuir que només afecta a 

l’acabat. 

 

HIPÒTESIS:     La causa de la lesió és molt 

incerta en aquest cas, tot i així pot deures a 

retraccions i només afecta a l’acabat. En 

qualsevol cas, deduïm que la causa que la va 

provocar ja no està actuant, ja que l’aparició 

no és recent i la fissura no ha evolucionat. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 F B7 131                                                                                                 FISSURA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Fissura situada en una de les cantonades del dormitori i que 

ascendeix verticalment uns 20centímetres. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                  Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La petita dimensió de 

la lesió ens fa intuir que només afecta a 

l’acabat. 

 

HIPÒTESIS:     La causa de la lesió és molt 

incerta en aquest cas, tot i així pot deures a 

retraccions i només afecta a l’acabat. En 

qualsevol cas, deduïm que la causa que la 

va provocar ja no està actuant, ja que 

l’aparició no és recent i la fissura no ha 

evolucionat. 

 

UBICACIÓ: 

 

 H B7 132                                                                                                HUMITAT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Humitat localitzada a la zona inferior d’un dels murs de la llitera del 

dormitori. S’observen descamacions de la pintura deixant a la vista el recobriment de 

ciment del mur. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                 Pintura 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     El despreniment de la pintura arriba fins a un punt clarament 

definit i es poden apreciar els despreniments al terra. 

 

HIPÒTESIS:     La causa de la descamació és la humitat. Aquesta humitat es produeix 

per capil·laritat, ja que observem que avança de forma ascendent i que el seu límit és 

horitzontal. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES B7 133                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que neix a dintre de l’armari encastat, surt per la 

cantonada ascendint per l’envà i recorre una de les bigues del forjat fins arribar a la 

façana est. Posteriorment, descendeix pel mur fins a la part superior de la finestra. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura  MATERIAL:              Formigó-Pedra 

GRAVETAT:   Probable  ACCESSIBILITAT:                        Sí 

 

OBSERVACIONS:     La lesió ES B7 123 està localitzada en el mateix forjat paral·lela 

a aquesta a uns 60 centímetres i també descendeix pel mur de la façana est. La 

morfologia d’aquestes dues lesions és pràcticament idèntica. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que la lesió sigui molt semblant a l’esquerda que creua 

l’estructura de l’ala nord del immoble ens indica que en aquest cas s’hauria de portar a 

terme un anàlisis global dels moviments estructurals per la probable existència 

d’assentaments diferencials. La visió global de les lesions del immoble ens permetrà 

realitzar un diagnòstic per definir la causa de la lesió i les seves conseqüències amb 

exactitud i fiabilitat. 

 

UBICACIÓ: 

 

 



 

 ES B8 135                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que neix en una de les cantonades del dormitori i 

descendeix formant un angle de 45º. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:                  Pedra 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La lesió pot tenir relació amb les esquerdes ES B7 123 i ES B7 

133 per la seva localització i angle. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que la lesió sigui molt semblant a esquerdes que creuen 

l’estructura de l’ala nord del immoble ens indica 

que en aquest cas s’hauria de portar a terme un 

anàlisis global dels moviments estructurals per 

la probable existència d’assentaments 

diferencials. La visió global de les lesions del 

immoble ens permetrà realitzar un diagnòstic 

per definir la causa de la lesió i les seves 

conseqüències amb exactitud i fiabilitat. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 ES B8 136                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerdes que neixen en un dels endolls del dormitori i es 

dispersen concèntricament de forma irregular. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:                  Pedra 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La zona en la que es troba la lesió es troba afectada per 

humitats per capil·laritat. 

 

HIPÒTESIS:     És probable que les retraccions produïdes en el morter per la humitat 

siguin la causa de la lesió. El fet de que es concentrin al voltant del endoll es deu a la 

debilitat d’aquest punt. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES B8 137                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda situada en una de les cantonades de l’ampit de la finestra 

que descendeix verticalment uns 14 centímetres. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:                  Pedra 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     També s’ha produït un despreniment a causa de l’aparició de 

l’esquerda. 

 

HIPÒTESIS:     En aquest cas la lesió s’ha 

produït probablement per la dilatació 

higrotèrmica de la fusta de l’ampit de la 

finestra. Alhora, l’esquerda debilita la trobada 

facilitant el despreniment. 

 

UBICACIÓ: 

 
 

 

 ES B8 138                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que neix en una de les cantonades del dormitori i 

descendeix formant un angle de 45º. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:                Pedra 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La lesió pot tenir relació amb les esquerdes ES B7 123 i ES B7 

133 per la seva localització i angle. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que la lesió sigui molt semblant a esquerdes que creuen 

l’estructura de l’ala nord del immoble ens indica que en 

aquest cas s’hauria de portar a terme un anàlisis global 

dels moviments estructurals per la probable existència 

d’assentaments diferencials. La visió global de les 

lesions del immoble ens permetrà realitzar un diagnòstic 

per definir la causa de la lesió i les seves 

conseqüències amb exactitud i fiabilitat. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 H B8 139                                                                                                HUMITAT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Humitat localitzada a la zona inferior d’un dels murs del dormitori. 

S’observen descamacions de la pintura deixant a la vista el recobriment de ciment del 

mur. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                 Pintura 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     El despreniment de la pintura arriba fins a un punt clarament 

definit i es poden apreciar els despreniments al terra. 

 

HIPÒTESIS:     La causa de la descamació és la humitat. Aquesta humitat es produeix 

per capil·laritat, ja que observem que avança de forma ascendent i que el seu límit és 

horitzontal. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 ES B8 140                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerdes que neixen en un dels endolls del dormitori i es 

dispersen concèntricament de forma tan en sentit vertical com en sentit horitzontal. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:                Pedra 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La zona en la que es troba la lesió es troba afectada per la cara 

exterior amb una esquerda vertical i diverses fissures en el morter. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que la lesió es localitzi a l’ala nord del immoble en la que 

s’han produït nombroses lesions estructurals ens indica que en aquest cas s’hauria de 

portar a terme un anàlisis global dels moviments estructurals per la probable 

existència d’assentaments diferencials. La visió global de les lesions del immoble ens 

permetrà realitzar un diagnòstic per 

definir la causa de la lesió i les seves 

conseqüències amb exactitud i 

fiabilitat. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 H B8 141                                                                                                HUMITAT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Humitat localitzada a la cara inferior del forjat superior del dormitori 

que alhora descendeix pels murs perimetrals.  S’observa una taca fosca dispersa i 

generalitzada i petites taques fosques a la pintura. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                 Pintura 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La humitat està clarament delimitada i te relació amb humitats a 

planta primera. 

 

HIPÒTESIS:     La causa de la humitat és la filtració d’aigua des de la coberta i 

travessant la planta primera. alhora, la humitat a permès la proliferació dels fongs. 

 

UBICACIÓ: 



 

 ES B9 142                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que afecta dues de les peces ceràmiques de l’alicatat i 

voreja una tercera per la junta. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                Alicatat 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’esquerda segueix una direccionalitat de 45º. 

 

HIPÒTESIS:     La causa més probable de la lesió és un cop produït per l’acció 

humana. 

 

UBICACIÓ: 

 
 

 

 D B9 143                                                                                   DESPRENIMENT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Despreniment d’un tros de rajola ceràmica en el punt de trobada del 

parament horitzontal i el vertical. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                Alicatat 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     També s’observen diverses fissures al voltant del despreniment. 

 

HIPÒTESIS:     Per la direccionalitat de les fissures la lesió sembla produïda per 

variacions dimensionals higrotèrmiques. La dilatació de l’alicatat provoca la ruptura pel 

punt més dèbil del parament. 

 

UBICACIÓ: 



 

 F B9 144                                                                                              FISSURES 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Fissures paral·leles a la cantonada d’encontre entre el parament 

horitzontal i el vertical. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                Alicatat 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     A mesura que les fissures s’allunyen de la cantonada 

disminueixen considerablement la seva dimensió. 

 

HIPÒTESIS:     Per la direccionalitat de les fissures la lesió sembla produïda per 

variacions dimensionals higrotèrmiques. La dilatació de l’alicatat provoca la ruptura de 

les peces situades al punt més dèbil del parament. 

 

UBICACIÓ: 

 

 ES B10 145                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que neix a la part inferior d’un dels arcs de la volta que 

forma el sostre de l’escala d’accés a planta primera. L’obertura evoluciona 

verticalment i per la part inferior de la volta. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:                  Pedra 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La lesió coincideix amb la trobada entre la volta que forma part 

del forjat i el mur. 

 

HIPÒTESIS:     La manca d’una trava 

eficaç entre els elements a afavorit 

l’aparició de l’esquerda per l’acció de 

petites deformacions del forjat. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES P11 147                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que neix en el punt mig d’una de les parets de la sala 

d’estar de la planta primera i creix verticalment tan en  sentit ascendent com 

descendent. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:                Pedra 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:             Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’esquerda coincideix tan en morfologia com en localització amb 

un altre a la cara oposada del mur. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que la lesió tingui relació amb diverses esquerdes ens indica 

que en aquest cas s’hauria de portar a terme un anàlisis global dels moviments 

estructurals per la probable existència d’assentaments diferencials. La visió global de 

les lesions del immoble ens permetrà realitzar un diagnòstic per definir la causa de la 

lesió i les seves conseqüències amb exactitud i fiabilitat. 

 

UBICACIÓ: 



 

 ES P11 148                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que recorre una de les cantonades de la sala d’estar de 

planta primera i ascendeix obrint-se pas per un dels paraments que conformen la 

cantonada. La seva direccionalitat és vertical en el seu recorregut per la cantonada, 

però forma un angle de 45º en la seva desviació pel parament fins arribar a la base del 

forjat. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:                Pedra 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:             Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’esquerda coincideix tan en morfologia com en localització amb 

un altre a la cara oposada del mur. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que la lesió tingui característiques comunes amb diverses 

esquerdes ens indica que en aquest cas s’hauria de portar a terme un anàlisis global 

dels moviments estructurals per la probable existència d’assentaments diferencials. La 

visió global de les lesions del immoble ens permetrà realitzar un diagnòstic per definir 

la causa de la lesió i les seves conseqüències amb exactitud i fiabilitat. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES P11 149                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que recorre la base de la biga que corona el mur de la 

façana est. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                    Guix 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:   La lesió té característiques comunes amb altres esquerdes que 

també recorren la base de les bigues que conformen el forjat de la sala d’estar de 

planta primera. 

 

HIPÒTESIS:     L’esquerda segurament afecta només al cel ras que amaga les bigues 

del forjat de planta coberta. En aquest cas la causa seria la deformació de les bigues, 

el guix no és tan flexible com la fusta i no ha aguantat l’assentament de l’estructura. 

 

UBICACIÓ: 

 

 ES P11 150                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerdes localitzades a la campana extractora de la xemeneia de 

la sala d’estar de planta primera. S’aprecien a la cara exterior i son de direccionalitat 

horitzontal. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:                   Maó 

GRAVETAT:   No   ACCESSIBILITAT:                        Sí 

 

OBSERVACIONS:     La fotografia només permet apreciar una esquerda, però 

presencialment s’observen fissures de mateixa morfologia. 

 

HIPÒTESIS:     Les lesions s’han produït probablement per una deformació del 

voladís que conforma la campana extractora de fums de la xemeneia. El voladís s’ha 

vist afectat pel seu pes propi produint 

traccions a la seva cara exterior i la 

fàbrica de maó no s’ha esquerdat per 

els seus punts dèbils: les juntes 

horitzontals entre les filades de maons. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES P11 151                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerdes que recorren la base de les bigues que conformen el 

forjat de la coberta a la sala d’estar de planta primera. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                    Guix 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:   Les esquerdes de direcció horitzontal. 

 

HIPÒTESIS:     Les esquerdes segurament afecten només al cel ras que amaga les 

bigues del forjat de planta coberta. En aquest cas la causa seria la deformació de les 

bigues, el guix no és tan flexible com la fusta i no ha aguantat l’assentament de 

l’estructura. Tot i així, s’estudiarà 

a l’anàlisi global dels moviments 

estructurals la possible afectació 

del forjat de planta coberta a la 

sala d’estar. 

 

UBICACIÓ: 



 

 ES P11 152                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que neix en el punt mig d’una de les parets de la sala 

d’estar de la planta primera i creix verticalment ascendint fins a arribar a afectar també 

al forjat. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:                Pedra 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:             Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’esquerda té relació amb 

algunes esquerdes localitzades a la cara 

oposada del mur. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que la lesió tingui relació 

amb diverses esquerdes ens indica que en 

aquest cas s’hauria de portar a terme un anàlisis 

global dels moviments estructurals per la 

probable existència d’assentaments diferencials. 

La visió global de les lesions del immoble ens 

permetrà realitzar un diagnòstic per definir la 

causa de la lesió i les seves conseqüències amb 

exactitud i fiabilitat. 

 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 

 ES P11 154                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que recorre la base de la biga que corona un dels murs de 

la sala d’estar de la planta primera. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                    Guix 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:   La lesió té característiques comunes amb altres esquerdes que 

també recorren la base de les bigues que conformen el forjat de la sala d’estar de 

planta primera. 

 

HIPÒTESIS:     L’esquerda segurament afecta només al cel ras que amaga les bigues 

del forjat de planta coberta. En aquest cas la causa seria la deformació de les bigues, 

el guix no és tan flexible com la fusta i no ha aguantat l’assentament de l’estructura. 

 

UBICACIÓ: 



 

 ES P13 155                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda neix al paviment d’un dels dormitoris de la planta primera i 

ascendeix verticalment tot i que es desvia formant un petit angle. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Compartimentació  MATERIAL:                     Maó 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La lesió està localitzada a la part central de la llum de l’envà. 

 

HIPÒTESIS:     La deformació del forjat sobre el que recolza l’envà a produït 

compressions a la seva cara superior 

que han provocat la ruptura de la 

fàbrica de maó. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 ES P13 156                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda localitzada a la trobada entre el mur de façana sud i el 

forjat d’un dels dormitoris de la planta primera. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:                  Pedra 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La direccionalitat de l’esquerda és totalment vertical, tot i que a 

la fotografia no s’aprecia clarament. 

 

HIPÒTESIS:     La causa d’aquesta lesió és incerta. Tot i així, l’anàlisi general dels 

moviments estructurals ens permetrà deduir la causa amb certesa i fiabilitat. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 F P13 157                                                                                               FISSURA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Fissures naixents en un dels endolls del dormitori i es dispersen 

sense direccionalitat aparent. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                 Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     Les fissures es troben en un punt dèbil del parament. 

 

HIPÒTESIS:     Les fissures semblen provocades per les retraccions del morter. El fet 

de que estigui localitzada en una zona de variacions higrotèrmiques causades per la 

extracció de fums de la xemeneia de planta baixa recolza la aquesta hipòtesis. El 

motiu pel qual s’han produït a 

l’endoll i no més a prop de la zona 

més afectada per les variacions 

dimensionals és que és el punt 

dèbil més proper. 

 

UBICACIÓ: 

 

 BRD P13 159                                       BRUTICIA PER RENTAT DIFERENCIAL 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taques verticals i taques disperses al parament de la part inferior de 

la finestra del dormitori. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                 Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     Les taques verticals segueixen el recorregut de l’escorrentia de 

l’aigua. 

 

HIPÒTESIS:     En aquest cas sembla inqüestionable que la brutícia dipositada al 

parament es deu a la infiltració d’aigua a través de les juntes entre els porticons de la 

finestra i el marc. Alhora, la humitat a permès la proliferació de fongs. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES P13 160                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que neix al paviment del dormitori i ascendeix 

serpentejant verticalment fins a la cara inferior del forjat. Tot i que té una 

direccionalitat vertical, es pot apreciar que es devia a mesura que ascendeix formant 

un angle considerable. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:                Pedra 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’esquerda coincideix tan en 

morfologia com en localització amb un altre a la 

cara oposada del mur. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que la lesió tingui 

característiques comunes amb diverses esquerdes 

ens indica que en aquest cas s’hauria de portar a 

terme un anàlisis global dels moviments 

estructurals per la probable existència 

d’assentaments diferencials. La visió global de les 

lesions del immoble ens permetrà realitzar un 

diagnòstic per definir la causa de la lesió i les 

seves conseqüències amb exactitud i fiabilitat. 

 

UBICACIÓ: 

 

 ES P13 161                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que recorre la base de la biga que corona el mur de la 

façana est al forjat del dormitori. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                    Guix 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:   La lesió té característiques comunes amb altres esquerdes que 

també recorren la base de les bigues que conformen el forjat de la planta primera. 

 

HIPÒTESIS:     L’esquerda segurament afecta només al cel ras que amaga les bigues 

del forjat de planta coberta. En aquest cas la causa seria la deformació de les bigues, 

el guix no és tan flexible com la fusta i no ha aguantat l’assentament de l’estructura. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES P13 162                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que neix a la zona inferior d’un dels murs del dormitori i 

creix verticalment en  sentit ascendent. Tot i que no es pot apreciar a les fotografies, 

l’esquerda arriba fins a la cara inferior del forjat de la coberta. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:                Pedra 

GRAVETAT:   Dubtosa   ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’esquerda coincideix tan en morfologia com en localització amb 

un altre a la cara oposada del mur. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que la lesió tingui relació amb diverses esquerdes ens indica 

que en aquest cas s’hauria de portar a terme un anàlisis global dels moviments 

estructurals per la probable existència d’assentaments diferencials. La visió global de 

les lesions del immoble ens permetrà realitzar un diagnòstic per definir la causa de la 

lesió i les seves conseqüències amb exactitud i fiabilitat. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES P14 163                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que ascendeix verticalment per una de les cantonades del 

bany. La lesió no afecta cap peça de l’alicatat perquè s’obre pas a través d’una junta. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                Alicatat 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’esquerda es produeix a 

la trobada d’un dels envans del banya amb 

l’envà de l’armari encastat. 

 

HIPÒTESIS:     La causa més probable de la 

lesió són les variacions dimensionals de 

l’alicatat. Una mala execució de la trava entre 

envans podria haver afavorit l’aparició de 

l’esquerda. 

 

UBICACIÓ: 

 

 ES P14 164                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que afecta dues de les peces ceràmiques de l’alicatat i 

voreja una tercera per la junta. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                Alicatat 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’esquerda segueix una direccionalitat de 45º. A la fotografia 

només podem apreciar algunes traces i no s’observa la continuïtat de l’esquerda per 

la junta entre les rajoles. 

 

HIPÒTESIS:     La lesió es podria deure als moviments estructurals que ha patit el mur 

de façana sud, ja que aquest pateix diverses esquerdes. La causa la definirem amb 

exactitud amb posterioritat a l’anàlisi general dels moviments estructurals. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES P14 165                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que recorre el sostre del bany en sentit longitudinal. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                    Guix 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:   La lesió té característiques comunes amb altres esquerdes que 

també recorren la cara inferior del sostre del bany. 

 

HIPÒTESIS:     L’esquerda afecta només al cel ras que amaga el forjat de la planta 

coberta. En aquest cas la causa podria ser una mala execució d’obra del cel ras o a 

deformacions dels envans sobre els que es recolza. 

 

UBICACIÓ: 

 

 ES P15 166                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que recorre el sostre del bany en sentit longitudinal. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                    Guix 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:   La lesió té característiques comunes amb altres esquerdes que 

també recorren la cara inferior del sostre del bany. 

 

HIPÒTESIS:     L’esquerda afecta només al cel ras que amaga el forjat de la planta 

coberta. En aquest cas la causa podria ser una mala execució d’obra del cel ras o a 

deformacions dels envans sobre els que es recolza. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES P15 167                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que recorre el sostre del bany en sentit longitudinal. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                    Guix 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:   La lesió té característiques comunes amb altres esquerdes que 

també recorren la cara inferior del sostre del bany. 

 

HIPÒTESIS:     L’esquerda afecta només al cel ras que amaga el forjat de la planta 

coberta. En aquest cas la causa podria ser una mala execució d’obra del cel ras o a 

deformacions dels envans sobre els que es recolza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓ: 

 

 F P16 168                                                                                               FISSURA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Fissura que neix en una de les cantonades del marc de la porta del 

distribuïdor i creix horitzontalment fins al parament més proper. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                 Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     Tot i que a la fotografia no s’aprecia correctament, es produeix 

una separació de llavis. 

 

HIPÒTESIS:     La fissura es pot deure a petites retraccions del morter o a alguna 

deformació sense importància de l’envà. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES P16 169                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que recorre un trobament entre un dels envans i el cel ras 

del vestidor del dormitori. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                    Guix 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:   En els dos extrems l’esquerda descendeix uns centímetres pel 

parament. 

 

HIPÒTESIS:     L’esquerda es pot deure a variacions higrotèrmiques del cel ras o a 

variacions dimensionals sense importància de l’envà. En qualsevol cas la lesió ha 

estat provocada per variacions dimensionals diferencials dels dos elements que 

conformen el 

trobament. 

 

UBICACIÓ: 

 

 F P16 170                                                                                               FISSURA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Fissures naixents en una de les caixes de connexions elèctriques 

del dormitori i que es dispersen concèntricament. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                  Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La petita dimensió de la lesió ens fa intuir que només afecta a 

l’acabat. 

 

HIPÒTESIS:     La causa de la lesió és molt incerta en aquest cas, tot i així pot deures 

a retraccions del morter. En qualsevol cas, deduïm que la causa que la va provocar ja 

no està actuant, ja que l’aparició no és recent i les fissures no han evolucionat. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES P16 171                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que recorre el sostre del vestidor en sentit longitudinal. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                    Guix 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:   La lesió té característiques 

comunes amb altres esquerdes que també 

recorren la cara inferior del cel ras. 

 

HIPÒTESIS:     L’esquerda afecta només al cel 

ras que amaga el forjat de la planta coberta. En 

aquest cas la causa podria ser una mala execució 

d’obra del cel ras o a deformacions dels envans 

sobre els que es recolza. 

 

UBICACIÓ: 



 

 ES P16 172                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que apareix a la zona inferior del mur de la façana sud i 

ascendeix fins a la cara inferior del cel ras pel que continua encara uns 68 centímetres 

més. La direccionalitat de la lesió és vertical tot i que serpenteja al llarg del seu 

recorregut. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:         Pedra 

GRAVETAT:   Sí    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     El mur en el que es troba la lesió es veu afectat per nombroses 

esquerdes verticals de dimensions importants. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que el mur es vegi afectat per nombroses lesions ens indica 

que en aquest cas s’hauria de portar a terme un anàlisis global dels moviments 

estructurals per la probable existència d’assentaments diferencials. La visió global de 

les lesions del immoble ens permetrà realitzar un diagnòstic per definir la causa de la 

lesió i les seves conseqüències amb exactitud i fiabilitat. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES P16 173                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que apareix a la zona inferior del mur de la façana sud i 

ascendeix fins a la cara inferior del cel ras pel que continua encara uns 57 centímetres 

més. La direccionalitat de la lesió és vertical tot i que serpenteja al llarg del seu 

recorregut. L’esquerda forma salts produint diferents esquerdes paral·leles i 

morfològicament semblants. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:         Pedra 

GRAVETAT:   Sí    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     El mur en el que es troba la lesió es veu afectat per nombroses 

esquerdes verticals de dimensions importants. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que el mur es vegi afectat per nombroses lesions ens indica 

que en aquest cas s’hauria de portar a terme un anàlisis global dels moviments 

estructurals per la probable existència d’assentaments diferencials. La visió global de 

les lesions del immoble ens permetrà realitzar un diagnòstic per definir la causa de la 

lesió i les seves conseqüències amb exactitud i fiabilitat. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES P16 174                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que apareix a la zona superior del mur de la façana sud i 

ascendeix pel forjat. La direccionalitat de la lesió forma un angle d’uns 45º 

aproximadament. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:         Pedra 

GRAVETAT:   Sí    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     El mur en el que es troba la lesió es veu afectat per nombroses 

esquerdes verticals de dimensions importants. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que el mur es vegi afectat per nombroses lesions ens indica 

que en aquest cas s’hauria de portar a terme un anàlisis global dels moviments 

estructurals per la probable existència d’assentaments diferencials. La visió global de 

les lesions del immoble ens permetrà realitzar un diagnòstic per definir la causa de la 

lesió i les seves conseqüències amb exactitud i fiabilitat. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 ES P16 175                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que neix en una caixa de connexions elèctriques i 

ascendeix pel forjat seguint la coronació del mur de la façana oest. La lesió s’obra pas 

horitzontalment pel forjat fins aproximadament la meitat de la seva llum. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:         Pedra 

GRAVETAT:   Sí    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La zona en la que es troba la lesió es veu afectada per diverses 

lesions estructurals. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que la zona es vegi afectada per nombroses lesions ens 

indica que en aquest cas s’hauria de portar a terme un anàlisis global dels moviments 

estructurals per la probable existència 

d’assentaments diferencials. La visió global 

de les lesions del immoble ens permetrà 

realitzar un diagnòstic per definir la causa 

de la lesió i les seves conseqüències amb 

exactitud i 

fiabilitat. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES P16 176                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que apareix a la zona inferior del mur de càrrega interior i 

ascendeix pràcticament fins al forjat. La direccionalitat de la lesió forma un angle d’uns 

45º aproximadament. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:         Pedra 

GRAVETAT:   Sí    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     El mur en el que es troba la lesió es veu afectat per nombroses 

esquerdes verticals de dimensions importants. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que el mur es vegi afectat per nombroses lesions ens indica 

que en aquest cas s’hauria de portar a terme un anàlisis global dels moviments 

estructurals per la probable existència d’assentaments diferencials. La visió global de 

les lesions del immoble ens permetrà realitzar un diagnòstic per definir la causa de la 

lesió i les seves conseqüències amb exactitud i fiabilitat. 

 

UBICACIÓ: 

 



 
 ES P16 177                                                                                       ESQUERDA 

 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que apareix a la zona mitja de la cantonada formada pel 

mur de càrrega interior i l’envà de l’armari encastat. La lesió s’obre pas pel parament 

per anar a morir a la trobada amb el cel ras. L’esquerda forma un angle d’uns 45º 

aproximadament. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:         Pedra 

GRAVETAT:   Sí    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     Cal esmentar que l’esquerda no és contínua, sinó que es 

desdobla. El mur en el que es troba la lesió es veu afectat per nombroses esquerdes 

verticals de dimensions importants. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que el mur es vegi afectat per nombroses lesions ens indica 

que en aquest cas s’hauria de portar a terme un anàlisis global dels moviments 

estructurals per definir la causa de la lesió i les seves conseqüències amb exactitud i 

fiabilitat. Tot i així, aquesta lesió compleix a la perfecció amb la definició de les 

esquerdes produïdes per assentaments diferencials. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES P16 178                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerdes que recorren el sostre del dormitori en sentit longitudinal. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                    Guix 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:   La lesió té característiques comunes amb altres esquerdes que 

també recorren la cara inferior del sostre. No s’adjunta cap fotografia perquè no 

s’apreciaven les esquerdes. 

 

HIPÒTESIS:     Les esquerdes afecten només al cel ras que amaga el forjat de la 

planta coberta. En aquest cas la causa podria ser una mala execució d’obra del cel 

ras o a deformacions dels murs perimetrals sobre els que recolza. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 

 F P17 179                                                                                               FISSURA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Fissura que neix a la part superior de l’arc que forma la llinda de la 

porta d’accés al dormitori i ascendeix pocs centímetres. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:                     Maó 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:   La lesió forma un petit angle. 

 

HIPÒTESIS:     La localització i la 

direccionalitat apunten a un 

trencament típic per tracció en 

aquest tipus d’arcs. Les línies 

isostàtiques de tracció d’un arc 

de descàrrega són 

perpendiculars a la fissura, motiu 

que recolza aquesta hipòtesi. 

 

UBICACIÓ: 



 

 ES P17 180                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerdes paral·leles entre elles que creixen en un angle de 45º 

aproximadament a la zona superior del mur. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:         Pedra 

GRAVETAT:   Sí    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     El mur en el que es troba la lesió es veu afectat per nombroses 

esquerdes de dimensions importants. A la cara oposada del mur trobem una lesió molt 

semblant i paral·lela a aquesta. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que el mur es vegi 

afectat per nombroses lesions ens indica 

que en aquest cas s’hauria de portar a 

terme un anàlisis global dels moviments 

estructurals per definir la causa de la lesió i 

les seves conseqüències amb exactitud i 

fiabilitat. Tot i així, aquesta lesió compleix a 

la perfecció amb la definició de les 

esquerdes produïdes per assentaments 

diferencials. 

 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 ES P17 181                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que apareix a la zona superior del mur de càrrega i 

ascendeix afectant alhora al forjat. La direccionalitat de la lesió no és totalment 

vertical, sinó que forma un petit angle. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:         Pedra 

GRAVETAT:   Sí    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     El mur en el que es troba la lesió es veu afectat per nombroses 

esquerdes verticals de dimensions importants. Cal mencionar que independentment 

de la causa, la lesió s’ha produït pel punt més dèbil: el clau encastat al mur. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que el mur es vegi 

afectat per nombroses lesions ens indica 

que en aquest cas s’hauria de portar a 

terme un anàlisis global dels moviments 

estructurals per la probable existència 

d’assentaments diferencials. La visió global 

de les lesions del immoble ens permetrà 

realitzar un diagnòstic per definir la causa 

de la lesió i les seves conseqüències amb 

exactitud i fiabilitat. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES P17 182                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que apareix al trobament de dos dels murs de càrrega i el 

forjat. Ascendeix pel forjat formant un angle aproximat de 30º. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:         Pedra 

GRAVETAT:   Sí    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La zona en el que es troba la lesió es veu afectada per 

nombroses esquerdes de dimensions importants. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que el mur es 

vegi afectat per nombroses lesions ens 

indica que en aquest cas s’hauria de 

portar a terme un anàlisis global dels 

moviments estructurals per definir la 

causa de la lesió i les seves 

conseqüències amb exactitud i fiabilitat. 

Tot i així, aquesta lesió compleix a la 

perfecció amb la definició de les 

esquerdes produïdes per assentaments 

diferencials. 

 

UBICACIÓ: 

 

 



 

 ES P17 183                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que apareix a la zona inferior del mur de càrrega de la 

façana oest i ascendeix fins a la cara inferior del forjat. La direccionalitat de la lesió no 

és totalment vertical, sinó que forma un petit angle. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:         Pedra 

GRAVETAT:   Sí    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     El mur en el que es troba la lesió es veu afectat per nombroses 

esquerdes verticals de dimensions importants. La fotografia no capta suficientment bé 

la lesió però presencialment s’aprecia a la perfecció. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que el mur es vegi afectat per nombroses lesions ens indica 

que en aquest cas s’hauria de portar a terme un anàlisis global dels moviments 

estructurals per la probable existència d’assentaments diferencials. La visió global de 

les lesions del immoble ens permetrà realitzar un diagnòstic per definir la causa de la 

lesió i les seves conseqüències amb exactitud i fiabilitat. 

 

UBICACIÓ: 



 

 ES P17 184                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que apareix a la zona superior del mur de càrrega de la 

façana oest i ascendeix fins a arribar a afecta al forjat. La direccionalitat de la lesió és 

fundamentalment vertical tot i que en l’entrega amb el forjat forma un petit angle. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:         Pedra 

GRAVETAT:   Sí    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     El mur en el que es troba la lesió es veu afectat per nombroses 

esquerdes verticals de dimensions importants. La fotografia no capta suficientment bé 

la lesió però presencialment s’aprecia a la perfecció. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que el mur es vegi afectat per nombroses lesions ens indica 

que en aquest cas s’hauria de portar a terme un anàlisis global dels moviments 

estructurals per la probable existència d’assentaments diferencials. La visió global de 

les lesions del immoble ens permetrà realitzar un diagnòstic per definir la causa de la 

lesió i les seves conseqüències amb exactitud i fiabilitat. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES P17 185                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que apareix a la zona inferior del mur de càrrega i 

ascendeix fins a la cara inferior del forjat. La direccionalitat de la lesió no és totalment 

vertical, sinó que forma un angle d’uns 45º. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:         Pedra 

GRAVETAT:   Sí    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     El mur en el que es troba la lesió es veu afectat per nombroses 

esquerdes de dimensions importants. Cal mencionar també que la lesió es desdobla 

en el punt coincident amb interruptor. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que el mur es vegi afectat per nombroses lesions ens indica 

que en aquest cas s’hauria de portar a terme un anàlisis global dels moviments 

estructurals per definir la causa de la lesió i les seves conseqüències amb exactitud i 

fiabilitat. Tot i així, aquesta lesió compleix a la perfecció amb la definició de les 

esquerdes produïdes per assentaments diferencials. 

 

UBICACIÓ: 



 

 ES P17 186                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que apareix a la zona inferior del mur de càrrega i 

ascendeix fins a la cara inferior del cel ras pel que continua encara uns 13 centímetres 

més. La direccionalitat de la lesió és vertical tot i que serpenteja al llarg del seu 

recorregut i a partir de mitja alçada forma clarament un angle de 45º. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:         Pedra 

GRAVETAT:   Sí    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     El mur en el que es troba la lesió es veu afectat per nombroses 

esquerdes verticals de dimensions importants. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que el mur es vegi afectat per nombroses lesions ens indica 

que en aquest cas s’hauria de portar a terme un anàlisis global dels moviments 

estructurals per definir la causa de la lesió i les seves conseqüències amb exactitud i 

fiabilitat. Tot i així, aquesta lesió compleix a la perfecció amb la definició de les 

esquerdes produïdes per assentaments diferencials. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES P17 187                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que apareix a la zona inferior del mur de càrrega i 

ascendeix fins a arribar pràcticament al forjat. La direccionalitat de la lesió no és 

totalment vertical, sinó que forma un angle d’uns 45º. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:         Pedra 

GRAVETAT:   Sí    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     Tot i que a la fotografia no s’aprecia amb claredat l’esquerda és 

digna de menció. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que la zona 

es vegi afectada per nombroses 

lesions ens indica que en aquest cas 

s’hauria de portar a terme un anàlisis 

global dels moviments estructurals per 

definir la causa de la lesió i les seves 

conseqüències amb exactitud i 

fiabilitat. 

 

 

 

UBICACIÓ: 

 

 ES P17 188                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerdes que recorren el sostre del dormitori en sentit longitudinal. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                    Guix 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:   La lesió té característiques comunes amb altres esquerdes que 

també recorren la cara inferior del sostre. S’adjunta una fotografia tot i que no 

s’aprecia amb claredat. 

 

HIPÒTESIS:     Les esquerdes afecten només al cel ras que amaga el forjat de la 

planta coberta. En aquest cas la causa podria ser una mala execució d’obra del cel 

ras o a deformacions dels murs perimetrals sobre els que recolza. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES P18 193                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda localitzada en una de les cantonades de càrrega de la 

volta del distribuïdor. Ascendeix verticalment desviant-se uns graus a la part superior. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:                  Pedra 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:   La lesió té relació amb una 

esquerda situada paral·lelament a la cara 

oposada del mur. 

 

HIPÒTESIS:     Segurament l’esquerda s’ha 

produït per la concentració de càrregues en 

aquest punt. El fet de que aquest punt es trobi 

entre dues portes que trenquen la continuïtat dels 

murs de càrrega produeix l’acumulació de línies 

isostàtiques de compressió i l’aparició de 

traccions perpendiculars a l’esquerda. 

 

UBICACIÓ: 

 

 ES P18 194                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda localitzada en una de les cantonades de la porta d’accés 

al distribuïdor que ascendeix fins a la trobada amb la volta. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:                  Pedra 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:   La lesió creix una mica 

esbiaixada respecte a la vertical. 

 

HIPÒTESIS:     Segurament l’esquerda s’ha produït 

per la concentració de càrregues en aquest punt. El 

fet de que aquest punt es trobi entre dues portes 

que trenquen la continuïtat dels murs de càrrega 

produeix l’acumulació de línies isostàtiques de 

compressió i l’aparició de traccions perpendiculars 

a l’esquerda. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 F P18 195                                                                                               FISSURA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Fissura que neix en una caixa de connexions elèctriques i ascendeix 

fins a la trobada amb la volta. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:                  Pedra 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:   La lesió creix una mica esbiaixada respecte a la vertical. 

 

HIPÒTESIS:     Segurament l’esquerda s’ha produït per la concentració de traccions 

en aquest punt. El fet de que aquest punt es trobi entre dues portes que trenquen la 

continuïtat dels murs de càrrega produeix l’acumulació de línies isostàtiques de 

compressió i l’aparició de traccions perpendiculars a l’esquerda. 

 

UBICACIÓ: 

 

 ES P19 196                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerdes localitzades a la part superior de la porta de l’armari 

encastat del dormitori. Només una d’elles arriba fins a la cara inferior del forjat. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:                  Pedra 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:   Les lesions creixen 

una mica esbiaixades respecte a la vertical. 

 

HIPÒTESIS:     Segurament les esquerdes 

s’han produït per la deformació del marc de 

la porta. La fletxa produïda en el marc ha 

provocat la deformació de l’envà que no ha 

pogut resistir les traccions i s’ha esquerdat. 

 

UBICACIÓ 

 



 

 H P19 197                                                                                              HUMITAT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Humitat localitzada en una de les cantonades del dormitori. En 

aquest punt es troben un dels murs de càrrega, un dels murs de trava i l’entrega de la 

coberta. La taca es concentra a la cara inferior de la biga d’entrega de la coberta, però 

també s’observen taques produïdes per l’escorrentia de l’aigua. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:                  Pedra 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:   La humitat coincideix amb una lesió estudiada anteriorment: una 

esquerda rodejada d’humitat a l’altre banda del mur de la façana oest. 

 

HIPÒTESIS:     Segurament, l’esquerda. 

localitzada a la cara exterior del mur de 

façana a permès les filtracions d’aigua. 

Tot i que no s’ha pogut accedir a la 

coberta, és probable que també es 

produeixin filtracions per alguna 

deficiència en aquest punt de la teulada. 

 

UBICACIÓ: 

 

 ES P19 198                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que apareix a la zona mitja de la cantonada formada pel 

mur de càrrega de la façana nord i el de la façana oest. La lesió s’obre pas pel 

parament per anar a morir a la trobada amb forjat de la coberta. L’esquerda forma un 

angle d’uns 45º aproximadament. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:         Pedra 

GRAVETAT:   Sí    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     Cal esmentar que l’esquerda no és contínua, sinó que es 

desdobla. L’estructura de l’entorn en el que es troba la lesió es veu afectada per 

nombroses esquerdes de dimensions importants. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que el mur es vegi 

afectat per nombroses lesions ens indica 

que en aquest cas s’hauria de portar a 

terme un anàlisis global dels moviments 

estructurals per definir la causa de la lesió. 

Tot i així, aquesta lesió compleix a la 

perfecció amb la definició de les esquerdes 

produïdes per assentaments diferencials. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES P19 199                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que apareix a la zona inferior del mur de càrrega de la 

façana nord i ascendeix retranquejant verticalment fins arribar a uns 165 centímetres.  

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:         Pedra 

GRAVETAT:   Sí    ACCESSIBILITAT:             Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’estructura de l’entorn en el que 

es troba la lesió es veu afectada per nombroses 

esquerdes de dimensions importants. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que el mur es vegi afectat per 

nombroses lesions ens indica que en aquest cas 

s’hauria de portar a terme un anàlisis global dels 

moviments estructurals per definir la causa de la lesió i 

les seves conseqüències amb exactitud i fiabilitat. 

 

UBICACIÓ: 



 

 ES P19 200                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que apareix a la zona inferior de  mur de càrrega de la 

façana nord i ascendeix verticalment fins arribar pràcticament a la base del forjat de la 

coberta. La lesió forma al llarg del seu recorregut esglaons amb angles de 45º 

aproximadament i va a morir a una caixa de connexions elèctriques. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:         Pedra 

GRAVETAT:   Sí    ACCESSIBILITAT:             Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’estructura de l’entorn en el que es troba la lesió es veu 

afectada per nombroses esquerdes de dimensions importants. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que el mur es vegi afectat per nombroses lesions ens indica 

que en aquest cas s’hauria de portar a terme un anàlisis global dels moviments 

estructurals per definir la causa de la lesió i les seves conseqüències amb exactitud i 

fiabilitat. Tot i així, aquesta lesió compleix a la perfecció amb la definició de les 

esquerdes produïdes per assentaments diferencials. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES P19 201                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerdes que recorren el sostre del dormitori en sentit longitudinal. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                    Guix 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:   La lesió té característiques comunes amb altres esquerdes que 

també recorren la cara inferior del sostre. S’adjunta fotografies tot i que no s’aprecien 

totes amb claredat. 

 

HIPÒTESIS:     Les esquerdes afecten només al cel ras que amaga el forjat de la 

planta coberta. En aquest cas la causa podria ser una mala execució d’obra del cel 

ras o a deformacions dels murs perimetrals sobre els que recolza. 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓ: 

 

 F P19 202                                                                                               FISSURA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Fissura que neix al marc de la porta d’accés al dormitori i s’obre pas 

horitzontalment. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                    Guix 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:   La fissura es troba a l’envà que divideix el dormitori del 

distribuïdor a uns 155 centímetres del terra. 

 

HIPÒTESIS:     Probablement la fletxa produïda al forjat sobre el que recolza l’envà ha 

provocat l’assentament de la fàbrica de maó. L’envà no ha aguantat la deformació per 

tracció i s’ha trencat per una de les juntes. 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES P20 203 204 206 207                                                                  ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerdes que recorren el sostre del bany sense una direccionalitat 

comuna aparent. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                    Guix 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:   La lesió té característiques comunes amb altres esquerdes que 

també recorren la cara inferior del sostre. S’adjunta fotografies tot i que no s’aprecien 

totes amb claredat. 

 

HIPÒTESIS:     Les esquerdes afecten només al cel ras que amaga el forjat de la 

planta coberta. En aquest cas la causa podria ser una mala execució d’obra del cel 

ras o a deformacions dels murs perimetrals sobre els que recolza. 

 

UBICACIÓ: 



 

 ES P20 205                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que afecta dues de les peces ceràmiques de l’alicatat que 

es troben en una de les cantonades. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:                Alicatat 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’esquerda segueix una direccionalitat de 45º. 

 

HIPÒTESIS:     La causa més probable de la lesió és la trobada deficient amb el marc 

de l’armari encastat. Aquest defecte d’execució provoca la transmissió de càrregues a 

la peça ceràmica de baixa resistència produint el trencament. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES P21 208                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que apareix a la base d’una de les bigues del forjat de 

planta coberta i descendeix fins a arribar al paviment. La lesió s’obre pas serpentejant 

i una mica esbiaixada respecte a la vertical. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:         Pedra 

GRAVETAT:   Sí    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’estructura de l’entorn en el que es troba la lesió es veu 

afectada per nombroses esquerdes de dimensions importants. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que el mur es vegi afectat per nombroses lesions ens indica 

que en aquest cas s’hauria de portar a terme un anàlisis global dels moviments 

estructurals per definir la causa de la lesió i les seves conseqüències amb exactitud i 

fiabilitat. Tot i així, aquesta lesió compleix a la perfecció amb la definició de les 

esquerdes produïdes per assentaments diferencials. 

 

UBICACIÓ: 



 

 ES P21 209                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que apareix a la part superior del forjat de planta coberta i 

descendeix verticalment fins a arribar al paviment. La lesió retranqueja formant al llarg 

del seu recorregut petits esglaons amb angles de 45º aproximadament. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:         Pedra 

GRAVETAT:   Sí    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’estructura de l’entorn en el que es 

troba la lesió es veu afectada per nombroses esquerdes de 

dimensions importants. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que el mur es vegi afectat per 

nombroses lesions ens indica que en aquest cas s’hauria 

de portar a terme un anàlisis global dels moviments 

estructurals per definir la causa de la lesió i les seves 

conseqüències amb exactitud i fiabilitat. Tot i així, aquesta 

lesió compleix a la perfecció amb la definició de les 

esquerdes produïdes per assentaments diferencials. 

 

UBICACIÓ: 

 

 

 ES P21 210                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerda que apareix en un dels extrems de l’ampit de la finestra. 

La lesió descendeix retranquejant i formant un angle de 60º aproximadament. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:         Pedra 

GRAVETAT:   Sí    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     També s’ha produït algun despreniment al naixement de 

l’esquerda. 

 

HIPÒTESIS:     A la zona inferior de l’ampit de les 

finestres es produeix un eixamplament de les 

línies isostàtiques de compressió provocant 

l’aparició de línies isostàtiques de tracció. El fet de 

que l’esquerda sigui perpendicular a les traccions 

recolza la hipòtesis. 

 

UBICACIÓ: 



 

 ES P21 211                                                                                       ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerdes que apareixen a la cantonada formada pel mur de 

càrrega de la façana nord i l’envà. Una de les esquerdes descendeix des de la base 

d’una de les bigues del forjat de la coberta fins a la cantonada. L’altre esquerda és 

paral·lela a la anterior però neix a mitja alçada i descendeix verticalment quan arriba a 

la cantonada. Ambdues lesions formen un angle de 45º. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:         Pedra 

GRAVETAT:   Sí    ACCESSIBILITAT:             Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’estructura de l’entorn en el que es troba la lesió es veu 

afectada per nombroses esquerdes de dimensions importants. També s’observen 

despreniments de morter i pintura. 

 

HIPÒTESIS:     El fet de que el mur es vegi afectat per nombroses lesions ens indica 

que en aquest cas s’hauria de portar a terme un anàlisis global dels moviments 

estructurals per definir la causa de la lesió i les seves conseqüències amb exactitud i 

fiabilitat. Tot i així, aquesta lesió compleix a la perfecció amb la definició de les 

esquerdes produïdes per assentaments diferencials. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 OV P21 212                                                                         ORGANISMES VIUS 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taques fosques disperses pels paraments del mur de la façana nord 

i del de l’envà i despreniment de partícules de pintura. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Acabats   MATERIAL:         Morter 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     Les taques es concentren al mur de façana. 

 

HIPÒTESIS:     Les taques les ha provocat la humitat constant en el mur de façana. 

L’aigua es filtra a través de les esquerdes i es manté perquè és una zona de difícil 

secat. L’alta concentració d’aigua permet la proliferació dels fongs. 

 

UBICACIÓ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Fotografia principal adjuntada a la fitxa de la lesió anterior, ja que comparteixen 
localització i estan directament relacionades.

 

 F P21 213                                                                                            FISSURES 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Fissura que neix en una de les cantonades superiors de la finestra 

del dormitori i ascendeix verticalment fins arribar pràcticament a la base d’una de les 

bigues del forjat de la coberta. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:         Pedra 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La fissura està una mica esbiaixada respecta a la vertical. 

 

HIPÒTESIS:     A la zona superior de la llinda 

de les finestres es produeix un estretament de 

les línies isostàtiques de compressió provocant 

l’aparició de línies isostàtiques de tracció. El fet 

de que l’esquerda sigui perpendicular a les 

traccions recolza la hipòtesis. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES P21 214                                                                                      ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Separació del rastell perimetral i el mur de càrrega de la façana 

nord. La distancia entre els elements supera el centímetre i mig. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:         Pedra 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:             Sí 

 

OBSERVACIONS:     L’element de fusta es troba deformat, tot i que no sabem si 

aquesta deformació és anterior o posterior a la seva col·locació. 

 

HIPÒTESIS:     Tot i que no podem afirmar que la causa de l’esquerda sigui la 

deformació de la fusta, és la més probable. El fet de que el mur de càrrega no es vegi 

deformat ens fa pensar que la hipòtesis és correcta. 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓ: 



 

 OV P21 215                                                                         ORGANISMES VIUS 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taques groguenques en algunes zones ataronjades que s’estenen 

per una amplia zona de la cara inferior del forjat de planta coberta. També s’observen 

uns fils que descendeixen verticalment amb una protuberància al seu extrerm. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:          Fusta 

GRAVETAT:   Sí    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     La zona en la que es troba la lesió s’ha vist afectada per una 

gotera durant un període de temps prolongat. 

 

HIPÒTESIS:      

 

UBICACIÓ: 

 



 

 H P22 216                                                                                              HUMITAT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taques fosques generalitzades a les parets i a la cara inferior del 

forjat de planta coberta del magatzem. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:         Pedra 

GRAVETAT:   Sí    ACCESSIBILITAT:             Sí 

 

OBSERVACIONS:     La majoria de les taques segueixen l’escorrentia de l’aigua i la 

base de les bigues. El paviment de l’habitació també es troba molt humectat. 

 

HIPÒTESIS:     La humitat s’ha produït probablement per filtració. L’aigua es cola a 

través de les teules i continua per les bigues. Posteriorment, la forma de les taques 

ens indica que part de l’aigua llisca per la cara inferior del forjat i la resta descendeix 

per les parets arribant a humectar tot el paviment del magatzem. 

 

UBICACIÓ: 



 

 D PC 217                                                                                   DESPRENIMENT 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Despreniments generalitzats de teules a les tres cobertes del 

immoble. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:         Pedra 

GRAVETAT:   Sí    ACCESSIBILITAT:              Sí 

 

OBSERVACIONS:     En algun cas els despreniments deixen forats sense cap tipus 

de barrera. 

 

HIPÒTESIS:     Les variacions dimensionals per raons higrotèrmiques provoquen la 

separació del morter i les teules. El vent i altres fenòmens meteorològics acaben per 

desplaçar les teules deixant el pas lliure a l’aigua. 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓ: 



 

 OV PC 218                                                                           ORGANISMES VIUS 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Taques verdoses, groguenques i blanquinoses generalitzades a tota 

la coberta. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:         Pedra 

GRAVETAT:   Sí    ACCESSIBILITAT:             Sí 

 

OBSERVACIONS:     Les taques groguenques i les blanquinoses formen crostes i les 

verdoses, en canvi, són de textura esponjosa. 

 

HIPÒTESIS:     Les taques verdoses són molt freqüents i fàcils d’identificar: molsa. 

Les taques groguenques i blanquinoses les identifiquem com a líquens per les crostes 

incrustades i els colors característics. Aquests organismes produeixen el 

deteriorament dels materials als que afecten provocant ruptures i disgregacions. La 

causa de tots aquests atacs d’organismes vius és l’alta concentració d’humitat i el lent 

secat de les zones afectades. En alguns casos la causa d’aquestes lesions també són 

la acció del vent i les deformacions de les zones enfonsades de la coberta. 

 

UBICACIÓ: 

 



 

 ES PC 219                                                                                         ESQUERDA 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Esquerdes generalitzades en moltes de les teules de les cobertes 

del immoble. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Tancaments   MATERIAL:    Ceràmica 

GRAVETAT:   No    ACCESSIBILITAT:             Sí 

 

OBSERVACIONS:     Moltes de les esquerdes van acompanyades de despreniments 

de part de les peces ceràmiques. 

 

HIPÒTESIS:     Les variacions dimensionals per raons higrotèrmiques provoquen el 

trencament d’algunes peces que no han pogut suportar les deformacions produïdes. 

El vent i altres fenòmens 

meteorològics acaben per 

desplaçar les teules deixant el pas 

lliure a l’aigua. En alguns casos la 

causa dels trencament és la 

deformació de les bigues o rastrells 

produint enfonsaments d’algunes 

zones de la coberta. 

 

 

UBICACIÓ: 

 

 D PC 220                                                                                       DEFORMACIÓ 
 

 

DESCRIPCIÓ:     Deformació del forjat de planta coberta a la teulada del porxo i del 

dormitori nº 21. També s’observen trencaments de teules i despreniments a les zones 

afectades. 

 

SIST. CONSTRUCTIU: Estructura   MATERIAL:          Fusta 

GRAVETAT:   Sí    ACCESSIBILITAT:             Sí 

 

OBSERVACIONS:     Les teulades afectades són les que no han estat substituïdes, 

sinó que encara manté amb funció estructural les bigues de fusta originals. 

 

HIPÒTESIS:     Les variacions dimensionals per raons higrotèrmiques de la coberta 

juntament amb l’atac d’organismes vius a les bigues han provocat la deformació o 

trencament d’aquestes en els punts més dèbils. La deformació del forjat provoca el 

trencament i despreniment de teules i del morter que les fixa. Com a conseqüència de 

totes aquestes lesions apareixen filtracions d’aigua que acceleren encara més la 

destrucció de les bigues, de la coberta i del immoble en general. 

 

UBICACIÓ: 







 


