
ESTAT ACTUAL / PROJECTAT 

Patologies comunes 

DETALL TIPUS PER ZONA

Elements enderrocats 

Elements de nova construcció     

HOTEL-MIRADOR

BIBLIOTECA-HIVERNACLE

AUDITORI

ESTÀNÇA TIPUS (AULES)

Estructura metalica voltes 

Encontre mur contenció ext-int

Murs exteriors i contenció ext-int

Murs interiors  (aïllats) ext-int

Coberta ext-int

Coberta ext-int

Coberta ext-int

Coberta ext-int

Façana ext-int

Solera ext-int

Solera ext-int

Solera ext-int

Solera ext-int

Coberta vegetal ext-int

Voltes a la catalana

Murs interiors contenció

Els pòrtics de les voltes a la catalana, consten 
principalment de dues bigues Fink unides a 
la vegada entre elles i suportades tan per els 
murs laterals com per un pilar central d’acer. 
Els danys en els pòrtics, són: pèrdua de mate-
rial parcial o total, oxidació i vinclament de 
tensors de la biga.

Les voltes, de un o dos trams en funció de la 
franja de la fàbrica, han patit trencaments i pèr-
dua de material. Per tant, s’han generat zones 
de risc ja que les voltes treballen de manera 
conjunta, però el fet de tenir zones discontin-
ues, posa en perill la totalitat de l’àmbit afectat.

- Mur de pedra calcària ja existent g: 50 cm -150 cm
- Morter impermeabilitzant (aditiu Hidròfug) g: 5 cm
- Cambra aire g: 2-3 cm
- Trasdossat autoportant composat per Aïllament de 
llana de roca i plaques de cartró-guix.

- Mur de pedra calcària ja existent g: 50 cm -100 cm
- Morter impermeabilitzant (aditiu Hidròfug) g: 5 cm
- Cambra aire g: 2-3 cm
- Trasdossat autoportant composat per aïllament de 
llana de roca i plaques de cartró-guix.

- Mur de pedra calcària ja existent g: 50 cm -150 cm 
- Cambra aire g: 2-3 cm
- Trasdossat autoportant composat per Aïllament de 
llana de roca i plaques de cartró-guix.

- llambordes de formigó g: 7 cm amb separadors de 
fusta biodegradables (junta g:3,5 cm)
- Capa de grava i terra vegetal g: 10 cm aprox.
- Làmina geotèxtil.
- Làmina de polietilé rígida amb cubilets 
- Làmina impermeable
- Làmina geotèxtil.
- Placa rigida Poliestiré expandit g: 7 cm
- Morter de regulació g: 3-5 cm

- Revestiment elàstic impermeable mitjançant pintura
  acabat blanc.
- Malla de fibra unida a l’aïllament.
- Aïllament tèrmic mitjançant plaques de llana de roca 
semirrígides i fixades mecànicament.
- Volta de maó pla de 3 gruixos.

 - Revestiment elàstic impermeable mitjançant pintura
  acabat blanc.
- Malla de fibra fixada a l’aïllament.
- Aïllament tèrmic mitjançant plaques de llana de roca 
semirrígides fixades mecànicament.
- Volta de mao de pla de 3 gruixos.

- Aplacat de pedra 
- Morter d’adherència g: 2-3 cm
- Capa de Formigó g:7 cm.
- Làmina protecció geotèxtil.
- Làmina impermeable  de cautxú EPDM
- Formigó alleugerit de pendents 3-8 cm

- Formigó acabat vist g: 25 cm
- Trasdossat composat per Aïllament de 
llana de roca i plaques de cartró-guix. 

- Solera original e: variable.
- Capa de regulació sorra riu compactada g: 5 -10 cm
- Làmina polietilé.
- Placa rigida Poliestiré expandit g: 4cm
- Làmina protecció geotèxtil.
- Capa de Formigó g:7 cm amb acabat remolinat.

- Solera original e: variable.
- Capa de regulació sorra riu compactada g: 5 -10 cm
- Làmina polietilé.
- Placa rigida Poliestiré expandit g: 4cm
- Làmina protecció geotèxtil.
- Capa de Formigó g:7 cm amb acabat remolinat.

- Solera original e: variable.
- Capa de regulació sorra riu compactada g: 5 -10 cm
- Làmina polietilé.
- Placa rigida Poliestiré expandit g: 4cm
- Làmina protecció geotèxtil.
- Capa de Formigó g:7 cm amb acabat remolinat.

- Solera original e: variable.
- Capa de regulació sorra riu compactada g: 5 -10 cm
- Làmina polietilé.
- Placa rigida Poliestiré expandit g: 4cm
- Làmina protecció geotèxtil.
- Capa de Formigó g:7 cm amb acabat remolinat.

- Solera original g: variable.
- Formigó de pendents 1-3 %
- Làmina protecció geotèxtil.
- Làmina impermeable de cautxú EPDM
- Capa polietilé rígida amb cubilets
- Làmina filtrant geotèxtil.
- Capa de sorra g: 3 cm
- Capa de terra vegetal g: 15-70 cm

El murs interiors de pedra calcària, han patit al 
llarg del temps infiltracions per part de la terra 
que contenen. Per altra banda, els murs later-
als, també tenen 
infiltracions ja que al no estar impermeabilit-
zades les voltes, l’aigua de la pluja s’ha filtrat 
per l’encontre mur-coberta.
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