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CURS DE REHABILITACIÓ D'EDIFICIS COAIB 2019 - 2020 
MÒDUL 1: MARC NORMATIU, INSPECCIÓ, PATOLOGIA I DIAGNOSI 
Del 7 de febrer a l’11 d’abril de 2019 (presentació el 31 de gener) 
 
La rehabilitació d’edificis existents tindrà cada vegada més pes en el nostre exercici 
professional. Les obres de nova planta tindran una presència menor a l’àmbit de la 
construcció, una tendència que s’està consolidant a Europa des de fa dècades, reforçada ara 
per la crisi econòmica. En aquest context, l’Escola COAIB presenta el primer dels quatre 
mòduls del Curs de Rehabilitació d’Edificis, que s’impartirà al llarg del període 2019 - 2020. 
 
Jornada de presentació: dijous 31 de gener de 19:00 a 20:30 h (1h30’) 
 
 Debats Escola COAIB: La rehabilitació avui  

 
Jornada 1: dijous 7 de febrer de 15.30 a 20.00 h (4 hores) 

 
1a part: 
Criteris i terminologia de les intervencions en edificis existents: rehabilitació, reforma, 
reparació, restauració i demolició. Marcs normatius de referència: LOE, CTE, DB's, 
instruccions i normes vigents o anteriors, ordenances municipals sobre inspecció 
tècnica d'edificis ITE, Informe d'avaluació de l'edifici IEE, etc. 
 
2a part: 
Consideracions generals sobre treballs de revisió d'edificis: Fonaments del procés de 
diagnosi. Recursos aplicables. Forma de manifestació de lesions i anomalies. 
Reconeixement de lesions més habituals. Llenguatges de fissures, esquerdes i altres 
indicis de danys. 
 
Ponent: Cèsar Díaz, Dr. arquitecte (Universitat Politècnica de Catalunya) 
 
 

Jornada 2: dijous 14 de febrer de 15.30 a 20.00 h (4 hores) 
 
1a part: 
Recerca d'aspectes geotècnics habituals: Criteris d'inspecció. Programació del 
reconeixement del terreny. Tipus de ferms. Classificació de sòls. Classes d'assajos i 
comprovacions. Interpretació de dades geotècniques. Patologies relacionades amb 
diferents categories de sòls. Diagnosi. 
 
Ponent: Mateu Oliver, geòleg (Institut de Gestió Tècnica de Qualitat) 
 
2a part: 
Tipus d'assajos i proves de control en el marc de la inspecció d'edificis: 
Verificacions de components de sistemes estructurals. Verificació d'elements de 
l'envolupant de l'edifici. Verificació d'instal·lacions. Interpretació de resultats. 
 
Ponent: Cristina Maestre, química (Directora Institut de Gestió Tècnica de Qualitat) 
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Jornada 3: dijous 21 de febrer de 15.30 a 20.00 (4 hores) 
 
1a part: 
Inspecció i diagnosi de sistemes estructurals metàl·lics: Característiques materials. 
Conceptes bàsics de deterioració. Accions químiques. Accions físiques. Mecanismes de 
degradació. 
 
2a part: Reconeixement d'estructures metàl·liques: Tècniques d'exploració. Recerca de 
components constructius. Anàlisi causal de patologies. Valoració i diagnosi. 
 
Ponent: Agustí Obiol, Dr. arquitecte (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 
 

Jornada 4: dijous 28 de febrer de 15.30 a 20.00 h (4 hores) 
 
1a part: 
Inspecció i diagnosi de sistemes de fonamentació i contenció: Conceptes bàsics. 
Característiques dels materials. Observació i caracterització de simptomatologies. 
Reconeixement del sòl. Recerca dels components constructius. Anàlisi causal de 
patologies. Valoració i diagnosi. 
 
2a part: 
Inspecció i diagnosi d'estructures de murs de càrrega: Conceptes bàsics. 
Característiques dels materials. Observació i caracterització simptomatològica. Recerca 
dels components constructius. Anàlisi causal de patologies. Valoració i diagnosi. 
 
Ponent: Josep Ignasi de Llorens, Dr. arquitecte (Universitat Politècnica de Catalunya) 
 
 

Jornada 5: divendres 8 de març de 15.30 a 20.00 h (4 hores) 
 
1a part: 
Inspecció i diagnosi de sistemes estructurals de formigó armat: Característiques 
materials. Conceptes bàsics de deterioració. Accions físiques. Accions químiques. 
Corrosió d'armadures. Altres processos de degradació. 
 
2a part: 
Observació i caracterització de patologies. Recerca de components constructius. 
Anàlisi causal de patologies. Valoració i diagnosi. 
 
Ponent: David Garcia, Dr. arquitecte (Universitat Politècnica de Catalunya) 
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Jornada 6: dijous 14 de març de 15.30 a 20.00 h (4 hores) 
 
1a part: 
Inspecció i diagnosi de sistemes estructurals de fusta: Característiques materials. 
Conceptes bàsics de deterioració. Atacs biòtics. Atacs abiòtics. Altres mecanismes de 
degradació. 
 
2a part: 
Tècniques d'exploració. Recerca dels components constructius: Anàlisi causal de les 
patologies. Valoració i diagnosi. 
 
Ponent: Joaquín Montón, Dr. arquitecte tècnic (Universitat Politècnica de Catalunya) 
 
 

Jornada 7: dijous 21 de març de 15.30 a 20.00 h (4 hores) 
 
1a part: 
Inspecció i diagnosi d'envolupants de façanes i cobertes: Conceptes bàsics. Tipologies 
de façanes. Sistemes de cobertes. Recerca dels components constructius. Mecanismes 
de deterioració. Efectes de l'acció de l'aigua. Altres processos de degradació. 
 
2a part: 
Consideracions generals sobre eficiència energètica en l'envolupant dels edificis. 
Esquerdes i fissures. Despreniments. Desvinculacions i faltes de fixació dels 
revestiments. Anàlisi causal de diferents patologies. Valoració i diagnosi. 
 
Ponent: Cèsar Díaz, Dr. arquitecte (Universitat Politècnica de Catalunya) 
 
 

Jornada 8: dijous 28 de març de 15.30 a 20.00 h (4 hores) 
 
1a part: 
Inspecció i diagnosi de les instal·lacions: Conceptes bàsics. Reconeixement dels 
elements. Recerca dels components constructius. Requisits de funcionalitat, seguretat i 
habitabilitat. Adequació a les normatives. 
 
2a part: 
Patologies i problemàtiques: Observació i caracterització de simptomatologies. Anàlisi 
causal de defectes i deterioracions. Valoració i diagnosi. 
 
Ponent: Francesc Labastida, arquitecte (Universitat Politècnica de Catalunya) 
 

Jornada 9: dijous 4 d'abril de 15.30 a 20.00 h (4 hores) 
 
1a part: 
Singularitats de la fàbrica de marès: Consideracions generals. Característiques del 
material. Pedreres i qualitats més habituals. Mecanismes habituals de deterioració. 
Altres processos de degradació. 
 
Ponent: Ramón Sánchez-Cuenca, químic 
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2a part: 
Inspecció i diagnosi de forjats. Consideracions sobre processos de revisió. 
Reconeixement dels components constructius (fusta, formigó, ceràmica armada, 
perfils metàl·lics, reticulars, lloses). Singularitats de les tipologies emprades 
habitualment. Problemàtica dels productes prefabricats amb ciment aluminós. 
Simptomatologies. Anàlisi causal de defectes. Valoració i diagnosi. 
 
Ponent: Salvador Juan, arquitecte i arquitecte tècnic 
 
 

Jornada 10: dijous 11 d'abril de 15.30 a 20.00 (4 hores) 
 
1a part: 
Aspectes legals a considerar en processos de rehabilitació d'edificacions: Edificis fora 
d'ordenació. Edificis inadequats. Edificis catalogats. Edificis protegits. Ordres 
d'execució. Altres condicionants urbanístics. Circumstàncies relacionades amb la 
documentació notarial, la caracterització cadastral o notes d'inscripció registral. Fonts 
de consulta i suport. Requisits derivats de l'aplicació de documents bàsics DB del CTE i 
altres normes i instruccions de referència. Exigències sobre les condicions de 
funcionalitat, seguretat i habitabilitat derivades de la LOE. 
 
Ponent: Antoni Ramis, arquitecte, arquitecte tècnic i advocat 
 
2a part: 
Anàlisi d'incidència en processos de rehabilitació: normatives ordenances municipals 
d'inspecció ITE o informes d'avaluació d'edificis IEE. Contingut. Singularitats dels 
procediments. Àmbit d'aplicació. Consideracions i recomanacions generals. 
Problemàtiques més habituals. 
 
Ponent: Miguel Amengual, arquitecte tècnic 


