
PROCÉS DE REHABILITACIÓ
etapes a seguir per a l’estabilització del conjunt.

Intervencions de rehabilitació bàsica per l’estabilització del conjunt.
Després de la diagonsi estructural i constructiva, coneixent les mancances del conjunt, 
es procedeix a la rehabilitacio general de l’estructura. 
Prioritat de les intervencions:
1.1. Rehabilitació de la coberta.
1.2. Rehabilitació de bigues en mal estat
1.3. Rehabilitació de forjats

La rehabilitació de les cobertes és 
prioritària per tal de frenar el deteriora-
ment per inflitracions d’aigua.

Substituir les biguetes en mal 
estat per biguetes del mateix tipus.

Reforçar caps de biga 
en mal estat o de secció 
insuficient per absorvir les 
tensions.

Apuntalament provisional vertical 
del forjat, que no ofereix garanties d’un 
bon comportament i que cal reforçar.

Reforçar la pilastra d’obra 
amb un encamisat, ja que pot patir 
vinclament al desmontar els en-
tremats dels assecadors. 

Reforçar les mitgeres 
apilastrades molt debilitades 
a les parts més altes. 

Desmontar els entremats 
dels assecadors i les escales.

Reforçar estructuralment 
les cobertes amb les biguetes 
paral·leles a la pendent sotmeses 
a flexió esbiaixada.

Rehabilitar el tester i 
estabilitzar-lo contra empentes 
horitzontals.

Reforçar els forjats de fusta 
de biguetes i taulons amb l’addició 
d’una capa de formigó connectada, 
per tal de que pugui suportar les 
noves sobrecàrregues d’us.
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Buidat de les adoberies que contindran els nuclis, conservant la façana nord.
2.1. Reforç de l’estructura murària existent. Remunta de mitgeres o construcció de nous murs on 
calgui. I cosit de murs perpendiculars.
2.2 Estabilització provisional mitgeres i façana nord per l’interior, evitant la instal·lació de 
l’estructura i contrepesos a l’exterior ocupant la via pública.
No s’utilitzen les bigues existents com a puntals perquè no coincedeixen amb els niells dels for-
jats de les construccions contigües i poden provocar punxonament al mur. S’utilitzen una sèria de 
puntals que lliguen les façanes entre sí.
2.3. Retirada de forjats dels nuclis. S’anirà fent progressivament a mesura que es col·loquen els 
apuntalaments.
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Consolidació del conjunt.
A mesura que es va montant la nova estructura i es va connectant amb l’existent, es van desmon-
tant els apuntalaments.

Abans de la construcció de la nova estructura, caldrà comprobar que els murs estiguin en bones 
condicions pel vinclament derivat de tenir el doble de l’altura com els esforços a flexió que pugui 
provocar l’acció del vent.
Cal massissar els forats que deixin les antigues biguetes al mur per recuperar la continuïtat ver-
tical.

Un cop la façana nord està lligada amb els nous forjats, es procedeix a l’estint
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Reforç unió forjats-murs existents. La capa 
de compressió de reforç, es lliga als murs per 
donar monolitisme al conjunt.

Cosit de murs perpendiculars. 
Els nous murs de mitgera s’han de 
travar amb la façana nord.Estabilització de la façana nord per l’interior. 

A l’hora de desmontar els forjats només cal apuntalar 
el mur existent, ja que els mura laterals són de nova 
construcció i connectats als forjats, és a dir auto-
estables. 

Estabilització de la façana nord 
per l’interior i apuntalament de 
la mitgera existent.

Estabilització de la façana nord 
per l’interior i apuntalament de 
les mitgeres existents.

Unió nova-vella estructura. Ha d’assegurar 
la correcta transmissió de les empentes horit-
zontals transmeses pels forjats existents a la 
nova estructura, que les absorvirà.

Construcció de la nova estructura metàl·lica.
Facilitat de montatge al tractar-se de peces 
preparades a taller amb unions cargolades.

Unió fonamentació nova-vella. L’estabilització 
transversal també s’assegura a nivell dels fonaments.
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