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07.

A. VOLUM MASIA 1428

planta primera

planta baixa

sup. útil planta primera

sup. útil planta baixa

ús actual

àntic ús

any construcció

55,86 m2

55,55 m2

en desús

hostal vell

1428

Planimetria

Materialitat, sistemes constructius i estructurals

sup. útil planta primera

sup. útil planta baixa

ús actual

àntic ús

any construcció

B. VOLUM MASIA s.XVI C. VOLUM MASIA 1970

ABC

coberta

Materialitat, sistemes constructius i estructurals Materialitat, sistemes constructius i estructurals

murs

secció transversal

alçat est

coberta

murs

forjat

coberta

murs

+2.62

+2.32

planta primera

planta baixa

alçat sud

secció transversal

165,36 m2

163,17 m2

apartament

hostal vell + corts + pallissa

s. XVI

Planimetria Planimetria

54,32 m2

porxo

magatzem

1924

sup. útil planta baixa

ús actual

àntic ús

any construcció

+0.43

planta coberta

secció

planta baixa

alçat principal

Patologies

estat de conservació estat de conservació estat de conservació

Patologies Patologies

coberta

murs

coberta

murs

forjat

coberta

murs

Materialitat, sistemes constructius i estructurals

freqüència lesions freqüència lesions freqüència lesions

TIPUS DE FONAMNETS

TIPUS DE PILARS

TIPUS DE PARETS TEULADES ENTREBIGATS JUNTES DE PEDRA

ACABATS INTERIORS

DIFERENTS PAVIMENTS

PAVIMENTS DE RAJOL

ELEMENTS DE CÀRREGA ELEMENTS DE COBERTA I ENTRESOLAT ACABATS

Fonamnet amb verdugada

Fonamnet de banqueta

Fonamnet descalçat

Pilar de carreus

Pilastra

Paret de fang 
o tàpia

Paret de maó pla

Paret de maçoneria 
de pilar encastat

Paret de maçoneria 
de pedra carejada

Coberta de solera
de fusta i llosa

Teulada a salt de garsa

Sostre de barres sense 
coberta, o assecador

Sostre de canya 
sense coberta

Teulada de solera de fusta Entrebigat de posts
de fusta i llistonets

Entrebigat de 
posts de fusta

Junta vista plena

Junta seca

Junta seca

Junta vista plena

Paviment de rajol
a molí de vent

Paviment de rajol mixt

Paviments de codols

Paviments de lloses planes
de perímetre irregular

Paviments de llambordes

Lloses planes i regulars
de mida gran

Fonamnet de roca viva Paret de maçoneria 
de pedres irregulars

Paret de maçoneria 
de carreus de cantonada

Pilar de rajol massís

Pilar de pedra irregular

Teulada de solera
de llata i rajol

Entrebigat de revoltons
de ceràmica

Entrebigat de llata i rajol

Paviment de 
cairons a caixó

Junta amagada

Paviment de rajol 
a trencajunt

Paviment de rajol 
a espina de peix

Teulada a llata per canal

Teulada de solera
de canya

Junta amagada

Junta vista semiprofunda 
o profunda

BON ESTAT

Junta vista semiprofunda o 
profunda

ACABATS DE VOLTES

Volta grassa amb
empremtes d'encanyissat

Volta grassa amb empremtes
 de posta de fusta

Volta de pedra irregular
vista

Volta de
carreus vista

Bigam senzill

Bigam recolzat a la perfila

Biga comunera 

Biga carenera

Semibiguetes amb entrebigat
de ceràmica

Biga comunera apuntalada

BIGAMS

Teulada duralita

LESIONS DE FAÇANES MURÀRIES

TRANSFORMACIONS SUPERFICIALS

LESIONS DE BIGUES

FUSTA FORMIGÓ

Aluminosi de biguesCorcs

Fongs

Termites

LESIONS DE COBERTES

Lesions

Podriment

EROSIÓ DE LA PROTECCIÓ

Trencat de teula

Aparició d'arrels

ACUMULACIÓ D'AIGUA

Baixants col·lapsats 

Aparició de microorganismes

Estat de conservació

PÈRDUA DE MATERIAL

DISCONTINUITATS FÍSIQUES

Reparacions existents

Materia orgànica vegetal o 
animal

Eflorescencies salines

Erosió de material del mur Erosió de juntes

Bombament

Encalats, pintures i 
tractaments

Desplom

ACER

manteniment

només necessita 

ACCEPTABLE

puntuals

treballs de conservació 

necessita alguns 

MAL ESTAT

una gran rehabilitació

només ser substituït o 

MOLT FREQUENT MITJANAMENT FREQUENT POC FREQUENT

Frequència lesions

constructiu

zones del sistema 

lesions a moltes 

constructiu

zones del sistema 

lesions a algunes 

constructiu

zones del sistema 

lesions a poques 

Esquerdes

Oxidació

primavera 2019

Escola forestalMas de l'Arrupit

1: 200

Estat elements constructius

forjat (1) (2)

(1)(2)

(3)(4)(5)

forjat (3)

forjat (3) (4) (5)

forjat (1) (2)

1 2 3 4 5 6 7

1

23

4

5

6

7

+2.62

+0.00

[Exclusivamente para uso académico] 


