
ANÀLISI DELS DANYS I ALTERACIONS TROBATS
DANYS MECÀNICS EN L'ESTRUCTURA HORITZONTAL
El forjat sostre de planta primera i planta segona de la nau central s'han hagut de reforçar amb perfils IPN 200 per tal d'arriostrar
els pòrtics, lligant els caps dels pilars. També s'han disposat perfils a trencallum per l'excessiva deformació de les biguetes de
fusta.
En general, l'estat dels forjats és força preocupant, han perdut la planeïtat i fimbregen excessivament amb el simple caminar. La
fusta ha patit els efectes de l'humitat, podrint-se a les plantes superiors per la proximitat a la coberta, que presenta filtracions
generalitzades. També han patit els efectes de l'aigua les encavallades metàl·liques, que s'han rovellat.

DANYS MECÀNICS EN L'ESTRUCTURA VERTICAL
El conjunt presenta un molt bon comportament des del punt de vista mecànic, amb façanes i murs interiors treballant a
compressió sense fisures, ja sigui per càrregues puntuals o degudes a assentament diferencial. Aquestes últimes no serien
difícils d'identificar, ja que es produirien de forma sistemàtica en els mateixos punts del mur, probablement a les obertures.
Aixó ens indica que el conjunt treballa de forma molt homogènia, de forma conjunta, i que el terreny també té un bon
comportament i un estrat prou resistent.
Els pilars de fosa també presenten molt bon estat, sense cap fisura en el fust.

HUMITATS I FILTRACIONS
La presència d'humitats en el conjunt és força generalitzada, sobretot en la planta superior sota coberta, degut a un mal estat
d'aquesta, on s'hi produeixen filtracions en molts punts.
L'altre origen d'humitats és el trencament de les instal·lacions de baixants per evacuar l'aigua de pluja, que han provocat
l'aparició d'humitats per filtració, formacions biòtiques als murs i el despreniment del revestiment de façana en molt punts.
La façana oest també presenta en la seva base humitats degudes a l'ascenció per capil·laritat de l'aigua continguda en el terreny.

DESPRENIMENT DEL REVESTIMENT DE FAÇANA
El conjunt ha sofert en molts punts una pèrdua notable del revestiment exterior a base de morter mestrejat i pintat, degut a la
presència d'humitats degudes al trencament dels baixants de la coberta. Aquest fet afavoreix la filtració d'aigua a l'interior del
conjunt, provocant tot un seguit de danys com el podriment de la fusta de les biguetes, la formació de fongs i el despreniment
dels acabats interiors a base de guix mestrejat.

ACTUACIONS QUE ES DURAN A TERME EN EL CONJUNT
SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA I DELS SEUS ELEMENTS RESISTENTS
Deixant de banda la degradació de la coberta, que és molt evident, aquesta no disposa de cap sistema d'aïllament tèrmic, i
l'actual estat de la mateixa ha provocat filtracions d'aigua generalitzades en tot el conjunt, amb els posteriors problemes de
pudriment de la fusta de les biguetes i l'oxidació de les encavallades metàl·liques.
Per això es proposa la substitució de la coberta per tal d'aconseguir els paràmetres d'estanqueïtat a l'aigua i confort tèrmic.
També es substituiran els elements resistents oxidats, actualment encavallades metàl·liques, per encavallades de fusta laminada
tipus Polonceau que donin un pendent a la coberta similar al que ja tenia per evacuar l'aigua de la pluja per gravetat amb
garanties.
Quan el pendent de la coberta supera el 30% la teula no pot anar amorterada; hem de garantir la fixació de la teula amb
anclatges metàl·lics, cosa que ens impedeix aprofitar l'actual acabat de coberta a base de teula ceràmica àrab, que no admet
aquest tipus de fixació. La substituirem per teula ceràmica mixta.

SUBSTITUCIÓ DE L'ESTRUCTURA HORITZONTAL
Les filtracions de l'aigua de pluja a través d'una coberta molt malmesa, juntament amb les filtracions d'aigua degudes a la ruptura
d'elements de la instal·lació d'evacuació de l'aigua de pluja, és a dir, els baixants de coberta, han provocat al llarg del temps la
progressiva pudrició de la fusta de les biguetes dels forjats.
Aquest fet, juntament amb la necessitat de mantenir els pilars de fosa com element de referència del conjunt, i per tant, procurar
alleugerir al màxim el pes pròpi del elements de l'estructura horitzontal, i l'excessiva deformació de les biguetes que fins i tot han
necessitat d'un reforç, ens porten a escollir un altre sistema d'estructura horitzontal, substituint els forjats de revoltó ceràmic
sobre bigueta de fusta per forjats de xapa colaborant, que ofereixen una molt bona relació entre capacitat resistent, pes propi i
cantell.

INTRODUCCIÓ D'ELEMENTS DRENANTS AL TRASDÓS DEL MUR EN CONTACTE AMB EL TERRENY
Per evitar els problemes d'humitat per capil·laritat detectats a la base del mur de la façana oest es proposa la inclusió d'un
sistema de drenatge a la part exterior del mur a base de graves fines i més gruixudes prop del tub de drenatge, separades per
una làmina geotextil per evitar-ne la barreja, de manera que dreni l'aigua del terreny propera al mur i es pugui evacuar
correctament, evitant l'ascens d'aigua del terreny per capil·laritat.

ADEQUACIÓ PEL CONFORT TÈRMIC
Per tal d'aconseguir els requisits d'aïllament tèrmic que recull el DB-HE 1 del CTE es proposa la incorporació d'un SATE (sistema
d'aïllament tèrmic per l'exterior) de manera que es minimitzin els ponts tèrmics. El fet de disposar l'aïllament per l'exterior és
possible degut a què l'acabat actual dels murs de façana no té un especial interès arquitectònic, ja que es basa en un arrebossat
de morter i pintat. Amb aquesta solució d'aïllament aconseguirem aprofitar tota la inèrcia tèrmica que ens ofereixen els murs de
façana, gens menyspreable, obtenint un comportament tèrmic molt més estable, minimitzant les oscil·lacions tèrmiques.

També es substituiran les fusteries que trobem en el conjunt, molt malmeses i sense trencament de pont tèrmic degut a la seva
antiguitat. S'opta per disposar de fusteries amb trencament de pont tèrmic, de la casa Technal model Saphir FX, amb altes
prestacions tèrmiques i acústiques, que oferiran una continuïtat en l'aïllament tèrmic del conjunt. El vidre serà termosolar de
baixa emissivitat per evitar-nos la necessitat d'incorporar qualsevol dispositiu exterior de protecció solar per tal de mantenir, en la
mesura de lo possible, l'aspecte actual del conjunt
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E1_ Enderroc d'habitatges

E2_ Enderroc de mur

E3_ Enderroc de nucli preexistent
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E7_ Substitució de baixant de coberta

                 NOVES ACTUACIONS
N1_ Nova façana

N2_ Nova construcció
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