
biga fusta 20x15cm biga fusta 20x15cmbiga fusta 15x10cm

PATOLOGIA 
Bigues en molt mal es-
tat i forjat en col·lapse 
inminent

SOLUCIÓ
Substitució del forjat 
complet i REUTILIT-
ZACIÓ de les bigues 
extretes de la coberta

PATOLOGIA 
Aparició d’humitats 
per capil·laritat en 
façana

SOLUCIÓ
Trasdossar totes les 
parets que donen a 
façana i SUBSTITU-
CIÓ DE TOTES LES 
MARQUETERIES.
Millorar els tanca-
ments també aju-
darà a millorar el 
comportament BIO-
CLIMÀTIC del con-
junt.
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morter d’agafada

coberta teula aràbiga

coberta teula aràbiga

coberta teula aràbiga

coberta teula aràbiga

bigueta fusta d’acabament bigueta fusta d’acabament

tauler de rajola 25x60x4cm tauler de rajola 25x60x4cm

tauler de rajola 25x60x4cm

morter d’agafada

mur de pedra mur de pedra

mur de pedra remat de fusta remat de fusta

remat de fusta
entrebigat rajola ceràmica

paviment hidràulic

biga fusta 15x10cm

entrebigat de fusta

paviment hidràulic

biga fusta 20x15cm

formigó de replè

paviment hidràulic

semibigueta formigó 16cm

revoltó volta ceràmica

formigó de replè

paviment hidràulic

semibigueta formigó 16cm

revoltó ceràmic 16cm

entrebigat de fusta

paviment hidràulic

biga fusta 15x10cm

forjat massís de guix

biga fusta 15x10cm

PATOLOGIA
Forjat golfes en 
estat de col·lapse 
inminent

SOLUCIÓ
Extracció de les 
tot el forjat per a 
la creació d’un 
DOBLE ESPAI per 
a les habitacions a 
façana sud

C

C

PATOLOGIA
Espai sense 
forjats I  bigues 
de coberta en 
mal estat 

SOLUCIÓ
Extracció de 
la coberta per 
a la creació 
d’un PATI CEL 
OBERT

E

PATOLOGIA
Escala en molt 
mal estat, tant 
estructural com 
de paviment

SOLUCIÓ
Enderrocament 
de tota l’esca-
la i creació de 
nOvES hABITA-
CIOnS en el seu 
lloc. 
Les bigues  ex-
tretes de la co-
berta que estiguin 
en bon estat es 
recuperen pel nou 
forjat.
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PATOLOGIA
Bigues de coberta 
en mal estat i no 
arriben al carener

SOLUCIÓ
Substitució de l’es-
tructura de coberta 
actual per una nova 
pensada per a su-
portar na COBERTA 
vIDRIADA PRACTI-
CABLE
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biga formigó 16cm

coberta teula aràbiga

tauler de rajola 25x60x4cm

morter d’agafada

mur de pedra

revestiment ext. morter
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4

4

4

PATOLOGIES I PLAnTA BAIXA I PRIMERA PATOLOGIES I ESTRATÈGIES PLAnTA SEGOnA PATOLOGIES I ESTRATÈGIES PLAnTA COBERTA

AXOnOMETRIA PLAnTA PRIMERA

ESTRUCTURA PLAnTA PRIMERA ESTRUCTURA PLAnTA SEGOnA ESTRUCTURA COBERTA

AXOnOMETRIA PLAnTA COBERTA

PLAnTA COBERTAFORJATS TIPUS I COBERTA PLAnTA 2FORJATS TIPUS I COBERTA PLAnTA 1

AXOnOMETRIA PLAnTA SEGOnA

abans
abans

abans després

abansdesprés
després

després

hUMITATS

PATOLOGIES ESTRUCTURALS

InSTAL·LACIOnS ACTUALS

hUMITATS

PATOLOGIES ESTRUCTURALS

InSTAL·LACIOnS ACTUALS

PATOLOGIES ESTRUCTURALS

RECUPERACIÓ I TRANSFORMACIÓ D’EL VILARÓ DE ST. BARTOMEU DEL GRAU

ESTRUCTURA I PATOLOGIES




