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CURS DE REHABILITACIÓ D’EDIFICIS COAIB 2019 - 2020 
MÒDUL 2: INTERVENCIÓ ALS FONAMENTS I L’ESTRUCTURA  
Del 3 d’OCTUBRE al 19 de DESEMBRE de 2019  
 
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 
segon dels quatre mòduls del Curs de Rehabilitació d’Edificis, que s’impartirà al llarg 
del període 2019 - 2020.  
 
 
DIRECTOR CURS I PROFESSOR: Salvador Juan Mas 
CO-DIRECTOR ACADÈMIC MÒDUL II I PROFESSOR: Robert Brufau  
 

 
 
 

 
PROGRAMA MÒDUL 2 

 
 

Jornada 1: dijous 3 d’octubre de 15:30 a 20:00 h (4 hores) 
 

Consideracions constructives i comprovacions a realitzar en processos de 
rehabilitació i reforç estructural.  Avaluació estructura d'edificis existents.  
Normatives i criteris a aplicar. 
Ponent: Robert Brufau, Dr. arquitecte (Universitat Politècnica de Catalunya) 
 
 

Jornada 2: dijous 10 d’octubre de 15:30 a 20:00 h (4 hores) 
 

Interpretació pràctica del llenguatge de les esquerdes en els processos de 
reparació estructural.  Estudi i anàlisi d'intervencions de rehabilitació i reforç 
d'estructures de murs de càrrega.  Protocols d'actuació.  Exemples de càlcul. 
Ponent: Robert Brufau, Dr. arquitecte (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 
 
Jornada 3: dijous 17 d’octubre de 15:30 a 20:00 h (4 hores) 
 

Anàlisi general d'intervencions en estructures de fusta. Bases de càlcul. 
Comprovacions resistents. Deformacions. Comportament enfront del foc. Casos 
pràctics, suports, biguetes, peces sotmeses a flexió. Tipologia de les 
intervencions de reforç. Verificacions a efectuar. 
Ponent: Jorge Blasco, Arquitecte (Universitat Politècnica de Catalunya) 
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Jornada 4: dijous 24 d’octubre de 15:30 a 20:00 h (4 hores) 
 

Intervencions de consolidació en fonamentacions. Anàlisi i posada en pràctica 
de procediments constructius. Casos pràctics. Execució de noves plantes 
enterrades sota edificis existents. 
Ponent: Josep Ignasi de Llorens, Dr. arquitecte (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 
 
Jornada 5: dijous 31 d’octubre de 15:30 a 20:00 h (4 hores) 
 

Reforç estructures de formigó armat. Aspectes conceptuals. Col·laboració, 
compatibilitat i complementarietat. Exemples d'aplicació i la seva adequació. 
Solucions a diferents tipologies de problemes. 
Ponent: Fernando Purroy, Arquitecte (Universitat de les Illes Balears) 

 
 
Jornada 6: dijous 7 de novembre de 15:30 a 20:00 h (4 hores) 
 

Anàlisi d'intervencions d’apeuaments en sistemes de murs de càrrega. Aspectes 
conceptuals. Solucions constructives. Estats límits últims i de servei. Exemples 
d'aplicació. 
Ponent: Robert Brufau, Dr. arquitecte (Universitat Politècnica de Catalunya) 
 
 

Jornada 7: dijous 14 de novembre de 15:30 a 20:00 h (4 hores) 
 

Estudi de casos concrets i càlcul d'intervencions de reforç estructural. 
Eliminació de mitgeres. Comprovació de murs de càrrega amb excentricitat 
manifesta. Buidatge interior d'edificacions. Apuntalaments provisionals.  
Ponent: Robert Brufau, Dr. arquitecte (Universitat Politècnica de Catalunya) 
 
 

Jornada 8: dijous 21 de novembre de 15:30 a 20:00 h (4 hores) 
 
Consideracions generals sobre condicions de seguretat i salut en intervencions 
de reforç estructural. Coordinació en fase de projecte i en fase d'execució. 
Tipus d'estudi de seguretat i salut. Avaluació de riscos. Contingut d'aquests. 
Referències normatives. Apuntalaments i encofrats. Aspectes pràctics.  
Ponent: Maria Pina, Arquitecte tècnic (UIB) 

 
 
Jornada 9: dijous 28 de novembre de 15:30 a 20:00 h (4 hores) 
 

Estudi i anàlisi d'aplicació de tècniques de postesado. Criteris a considerar. 
Casos pràctics en operacions de rehabilitació estructural d'edificis existents.  
Ponent: Robert Brufau, Dr. arquitecte (Universitat Politècnica de Catalunya) 
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Jornada 10: dijous 5 de desembre de 15:30 a 20:00 h (4 hores) 
 

Estudi i anàlisi general d'intervencions de reparació i reforç d'estructures 
metàl·liques. Sistemes d'actuació. Criteris d'aplicació. Singularitats de 
l'estructura metàl·lica. Soldadures. Inestabilitats locals. Casos pràctics. 
Especificitats en resposta enfront del foc. 
Ponent: Agustí Obiol, Dr. arquitecte (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 
 
Jornada 11: dijous 12 de desembre de 15:30 a 20:00 h (4 hores) 
  

Intervencions en elements de formigó armat segons criteris normes  
EHE-08 i UNE-EN-1504. Sistemes manuals i mecànics de reparació de  
seccions de formigó armat. Fases, requisits, mètodes i materials. Exemples 
representatius. Reforços de seccions formigó armat. Sistema per augment de 
secció per projecció. Sistemes adherits amb fibres de carboni prefabricades 
(CFRP). Esquemes de treball. Procediments d'execució. Exemples 
representatius de tipus d'intervencions. 
Ponent: Javier Díez de Guemes, Enginyer Tècnic d’Obres públiques 
 
 

Jornada 12: dijous 19 de desembre de 15:30 a 20:00 h (4 hores) 
 

Observacions de caràcter pràctic sobre diferents processos de reparació i reforç 
estructural. Especificitats locals sobre casos de forjats, estructures de formigó 
armat i murs de càrrega. 
Ponent: Salvador Juan, Arquitecte i arquitecte tècnic  
 
 


