
A) Interrompuda per forjat

Es tracten de les obertures per les quals 
passen nous forjats  que s’han canviat de 
cota per motius de projecte i que per tant, 
poden topar amb obertures existents en el 
perímetre

realitat solució descripció detall
La solució adoptada consisteix en tapiar l’obertura 
corresponent de manera que des de l’exterior no es 
vegi el pas del forjat. 
El tapiat es farà mitjançant maó i es deixarà vist de tal 
manera que dialogui amb els acabats actuals de les 
adoberies, minimitzant així l’impacte de l’intervenció

B) Sense interrupció per forjat

Es tracta de les obertures que s’han 
conservat.
No obstant això i degut a consideracions 
d’estalvi energètic i confort tèrmic, s’han 
de canviar els tancaments i les carpinteries 
d’aquestes obertues.

realitat solució descripció detall

La solució adoptada consisteix en canviar la fusteria 
per millorar els aspectes climàtics de les actuals així 
com l’estanqueitat.
Les noves fuesteries serán semblants a les actuals però 
modernitzades en aspectes tècnics.
Materialment, aquestes seràn de fusta per assem-
blar-se el més possible a les actuals.

C) Sense interrupció per forjat

Es tracta de les obertures que s’han conser-
vat.
No obstant això i degut a consideracions 
de projecte, existeixen obertures que convè 
tapiar per tal de poder aprofitar millor 
l’espai o per altres condicionants.

La solució adoptada consisteix en tapiar l’obertura 
corresponent de manera que des de l’exterior no es 
vegi el pas del forjat. 
El tapiat es farà mitjançant maó i es deixarà vist de tal 
manera que dialogui amb els acabats actuals de les 
adoberies, minimitzant així l’impacte de l’intervenció.
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D) Massissa

A la façana actual es poden distingir dos grans 
blocs que  la conformen.
Un d’ell és el bloc massís que fa de sòcol ja que la 
seva materialitat respón a les necessitas d’imper-
meabilitzar les parts tocants a riu i donar fona-
ment i pes a la construcció.

En aquesta part de façana s’actuarà de la manera 
més conservadora possible, netejant a fons totes 
les seves parts però conservant-la ja que és 
aquesta la que li dóna el caràcter pictòric al 
conjunt.

E) Permeable

A la façana actual es poden distingir dos grans 
blocs que  la conformen.
Un d’ell és el bloc més pearmeable que ocupa les 
parts superiors i que antigament, tancàven les 
plantes dels assecadors que havien de permetre 
l’entrada d’aire alhora que la mínima entrada de 
sol per poder dur a terme de la millor manera 
possible l’assecatge de les pells.

La seva materialització actual es fa mitjançant 
rastrells de fusta creant una gelosia que ventila i 
crea ombra alhora.

Aquesta part de façana es renovarà totalment 
degut al seu mal estat.

La neteja consistirà en  l’eliminació de tot tipus de 
residus aliens a la construcció com brosses, excre-
metns de coloms i altres animals, així com la 
pol·lució que s’hagi pogut anar acumulant al llarg 
dels anys d’inutilització.

Degut al mal estat de conservació de la part més 
permeable i superior de la façana, s’opta per 
canviar totalment el tancament i dotar a la façana 
d’una nova composició sense alterar-la en excès.
Aquesta intervenció es farà amb una façana de 
lames de fusta evocant els assecadors existents 
actualment.
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F) No suporta el nou estat de càrregues

Degut al nou ús que suportarà la construcció, 
els seus forjats veuràn augmentats considera-
blement els estats de càrrega i n’hi ha vàrios 
d’ells que no els suporten.

Els nous estats de càrrega venen definits i 
quantificats pel CTE segons l’ús de cada espai.

El col·lapse al qual arribaria un forjat que no 
suporta les noves càrregues ens obliga a substi-
tuir-lo tot de nou. 
El sistema que s’utilitzarà en aquests casos és un 
forjat de KLH.

H) Secció insuficient per absorivir 
Esforços Tallants

Degut al nou ús que suportarà la construcció, 
els seus forjats veuràn augmentats considera-
blement els estats de càrrega i alguns d’ells no 
seràn compatibles amb aquest ús degut a que 
no tenen secció suficient per  suportar els 
esforços tallants als quals es veu sol·licitat.

I) Sí suporta el nou estat de càrregues

Els forjats més ben conservats i que conser-
ven les seves propietats, poden arribar a 
suportar el nou estat de càrregues als que es 
veuran sotmesos.

En aquest cas simplement serà un acabat amb la 
climatització corresponent, l’escollit en cada cas, 
el que modificarà l’estat actual per adaptar-lo a 
les noves necessitats tant funcionals com estèti-
ques.

G) Secció insuficient per absorivir 
Moments Flectors

Degut al nou ús que suportarà la construcció, 
els seus forjats veuràn augmentats considera-
blement els estats de càrrega i alguns d’ells no 
seràn compatibles amb aquest ús degut a que 
no tenen secció suficient per  suportar els 
moments flectors.

La solució constructiva per a aquest problema 
passa per col·locar un gruix de fusta contralami-
nada QUERTO-Q a  sota de la secció de la biga 
vella connectant-la adequadament per tal que 
treballin solidariament a més d’una capa de 
pintura ignífuga que permet que compleixi en 
quant a incendis. 

La solució constructiva per a aquest problema 
passa per col·locar un gruix de fusta contralami-
nada QUERTO-Q als laterals de la secció de la 
biga vella connectant-la adequadament per tal 
que treballin solidariament a més d’una capa de 
pintura ignífuga que permet que compleixi en 
quant a incendis. 

J) És necessari un augment d’altura

Hi ha alçades entre forjats actualment que 
no compleixen els mínims per implantar-hi 
el programa.

Serà necessari, doncs, enderrocar el forjat per, 
en alguns casos, suplir-lo per un de nou a una 
nova alçada.

K) Mal estat /mala estanqueitat

La major part de les cobertes es 
troben en mal estat degut a que es 
una de les parts que més pateixen i 
pitjor resoltes es troben.
Trobem doncs, que la major part 
necessiten d’una millora per la mala 
estanqueitat a l’aigua que presenten.

Es renova la coberta dotant-la de l’estan-
queitat i l’aillament suficient per complir 
la seva funció.
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L) Poca secció 

Sobre tot en les parts altes de les 
adoberies, als assecadors, trobem que 
les mitjeres van perdent secció, segu-
rament incapaç de suportar els nous 
esforços als que es veurà sotmès.

Es reforça la mitjera per tal d’augmentar 
la secció i poder suportar nous esforços 
que es transmetran mitjançant aquestes 
als pisos de sota que tenen més secció.
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M) Augment càrregues

L’augment de càrregues a la que es 
veurà sotmesa la fonamentació exis-
tent fa que s’hagi de reforçar aquesta.

Es reforça la fonamentació afegint una 
sabata correguda a banda i banda de la 
fonamentació existent connectant-ho tot 
amb uns ancoratges que faràn que tot 
treballi com a conjunt.
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