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 •  01Anàlisis PreexistŁncies

Planta segona:

Planta primera:

Planta soterrani:

Planta baixa:

Planta segona:

Planta primera:

Planta soterrani:

Planta baixa:

Maçoneria

Maçoneria + pedra

Maó massís

Paret mixta

Maó massís de gruix variable

segons la seva posició i funció de 10-30 cm. 

variable gruix un amb aŁria, calç de morter 

amb cm 29x14x5 de massís maó amb fetes 

Les parets de les galeries del soterrani estan 

ella a partir de morter de calç aŁria.

entre unida maçoneria de fabrica de partir a 

El murs de contenció del soterrani estan fets 

base de morter de calç aŁria.

a pedra amb ordinària maçoneria de fàbrica 

de tracta Es resistent. l’estrat amb trobar-se 

a fins s’encasta qual la mur del ampliació 

una són edificis, tres tots en corregudes, 

La fonamentació està feta a partir de sabates 

alçada.

en variable secció de massís maó de resistent 

full el col•locar per s’opta nomØs cas aquest 

en que ja altres, les com decoratiu tan es no 

El tractament de la façana posterior del palau 

de la part de la façana que s’emplei.

funció en ceràmica obra o carreuons carreus, 

de exterior full un i aŁria; calç de morter 

les torres) de maó massís de 29x14x5 cm amb 

cm 30 i p2 45 p1, 55 pb, 60 ps, (70 variable 

gruix de resistent interior full un fulla, doble 

amb fetes estan porteria, la de i posterior) 

façana la (exceptuant palau del façanes Les 

aparença similar a la del palau. 

una tenir per carreus dels geometria 

la imita punts alguns en que d’estuc 

acabat un mØs cm, 15-30 entre variable 

maó massís de 29x14x5 cm, amb un gruix 

de elles totes són torre la de façanes Les 

Arcs de mig punt maó massís

Maó massís + estuc

base d’un pòrtic de set arcs per banda.

a són lluernari, al s’obren que central, 

pati del interiors laterals façanes Les 

Volta rebaixada

Volta de racó de claustre

Volta bufada

Volta de mig punt

Volta d’escala

Tipus A

Tipus B

Tipus C

Tipus D

Tipus E

450 kg/m2 i 350 kg/m2 en els terrats. 

de intermitja forjat de resistŁncia hipotŁtica 

una establir pot es l’Łpoca, de promptuaris 

consultant d’això, partir A l’Łpoca. en utilitzada 

mØs tipologia la era que ja estreta d’ala perfils 

*S’ha fet la hipòtesis de quŁ es va construir amb 

aŁria, amb llums de 5,95 m.

Feta a partir de quatre fulls de maó pla amb morter de calç 

aŁria, amb llums de 1,4 m.

Feta a partir de dos fulls de maó pla amb morter de calç 

revestiment interior encanyissat.

d’un partir a feta decorativa, simplement Øs funció 

Col•locada en la capella de la planta primera, però la seva 

plantes. 

les totes comuniquen que escales les solucionen 

Feta a partir d’un doble full de maó massís les quals 

aŁria, amb llums de 7,5 m.

Feta a partir de quatre fulls de maó pla amb morter de calç 

de maó pla mØs un morter i el paviment. 

Perfileria metàl•lica amb revoltons ceràmics de doble fulla 

mØs un morter amb paviment. 

Perfileria metàl•lica amb llosana ceràmica de maó massís 

a base de fulles de maó pla. 

mØs sostremort a base d’envans de maó massís i una solera 

fulla, doble de ceràmics revoltons amb metàl•lica Perfileria 

reformat amb làmina impermeable i rasilla ceràmica. 

Perfileria metàl•lica amb encadellat ceràmic mØs morter i 

complementades amb porticons tant interiors com exteriors per a la protecció solar. 

- Les fusteries són totes a base de fusta massissa de fulles batents amb vidres senzills, 

-Elements verticals, Ens trobem amb diferents tipus de revestiments, com són:

- estucats de calç

- empostissats de fusta

- aplacats de marbre

-Elements horitzontals, Encanyissats i artesonats de fusta revestits de guix

Paviments de fusta, marbre, rajola hiràulica i ceràmica

palau són del 45 %, mentre que el de la porteria Øs del 30 %.

del cobertes les de pendents Els àrab. tipus ceràmiques 

teules de acabat i pla maó de fulles de base a solera mØs 

massís maó de d’envans base a pendents de formació mØs 

fulla, doble de ceràmics revoltons amb metàl•lica Perfileria 


