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1.- ANTECEDENTS I OBJECTE DE L’INFORME
A petició dels Serveis Tècnics de TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA
(TMB), aquesta Societat ha realitzat un informe relatiu a l’estat actual i a les lesions existents en
l’edifici dels Tallers del Tramvia Blau, de Barcelona.
L’estudi es realitza d’acord amb la Proposta Tècnica nº 21.147.07 presentada per
aquesta Societat amb data setembre de 2.007 i aprovada posteriorment.
En aquest informe s’analitzarà l’estat actual dels tallers i es comprovaran els diferents
elements portants d’aquests per a valorar les condicions de seguretat.
És objecte d’aquest estudi localitzar les lesions existents als Tallers del Tramvia Blau per
a, un cop catalogades, procedir a la seva anàlisi amb la finalitat de conèixer les causes que les
hagin pogut ocasionar, facilitant així l’obtenció d’una sèrie de processos de reparació, si aquests
es consideren finalment necessaris.
S’agraeix per endavant als tècnics de TMB i als treballadors dels Tallers del Tramvia Blau
les facilitats donades per a la presa de dades.

2.- METODOLOGIA DE TREBALL
Per a la realització d’aquest informe, un equip de la secció d’Estudis Especials de COTCA,
S.A. es va desplaçar als Tallers del Tramvia Blau els mesos de novembre i desembre de 2.007,
per a procedir a la definició de l’estat actual dels tallers i a la catalogació de les diferents lesions
observades.
De cara a aconseguir els objectius plantejats en l’epígraf anterior, els treballs s’han
desglossat de la següent manera:
- Definició de l’estat actual dels Tallers del Tramvia Blau i de les tipologies patològiques
existents, amb l’ajuda de les cales que s’han considerat necessàries.
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- Aixecament gràfic tant de la geometria i detalls constructius dels tallers com de les
lesions observades.
- Realització d’una campanya d’assaigs destinada a conèixer la qualitat i el
comportament dels diferents materials existents, així com la idoneïtat dels processos
constructius emprats.
- Anàlisi de les causes de cada tipologia patològica a partir dels treballs descrits en els
apartats anteriors.
- Tot això porta a una sèrie de conclusions i recomanacions que corresponen a l’últim
capítol d’aquest estudi.

3.- DOCUMENTACIÓ SUBMINISTRADA
Els documents a partir dels quals s’ha portat a terme la presa de dades i el posterior
anàlisi de l’estat actual i de les lesions existents, són les següents:



Esquemes aproximats en plantes i alçat de l’edifici original.
Tots aquests documents han estat subministrats pels Serveis Tècnics de TMB.
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4.- DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI I INCIDÈNCIES OBSERVADES
4.1.- DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI
L’ edifici objecte del present estudi està format per 3 naus. La nau 1 té unes dimensions
de 20 x 7,5 metres i té annexat un bloc destinat a menjador i vestuaris d’uns 6,5 x 6,5 metres
amb alicatat i fals sostre. La nau 2 té unes dimensions de 27 x 8,5 metres i disposa d’un petit
WC a la zona de la façana posterior. Aquesta nau disposa de dos fossars per reparar els
tramvies. A la planta superior hi ha habitatges i a la part inferior hi ha un local, en obres durant
les dates d’inspecció de l’estat actual de l’edifici (veure incidències). La nau 3 té unes
dimensions de 22 x 6,5 metres. Aquesta nau té un soterrani de les mateixes dimensions amb
entrada per la façana posterior i un petit altell destinat a oficines de 3 x 6,5 metres amb fals
sostre.
L’estructura de la nau 1 és d’encavallada de fusta recolzada sobre parets de càrrega. La
nau 2 té una estructura de jàsseres metàl·liques de gelosia recolzades sobre parets de càrrega.
Finalment, la nau 3 té una estructura de jàsseres metàl·liques que recolzen sobre pilars. Les
parets de càrrega segueixen la direcció longitudinal de les naus.
4.2.- INCIDÈNCIES
Durant les visites d’inspecció realitzades “in situ” es va poder constatar que les obres
que s’estaven executant en el local de la planta inferior de l’edifici, de propietat diferent a TMB,
consistien en la construcció d’un altell intermig amb estructura metàl·lica de perfils encastats en
les parets de càrrega de l’edifici, desconeixent-se si, per guanyar alçada lliure s’havia rebaixat el
terrny (veure les fotografies següents, obtingudes durant la presa de dades de les lesions per
COTCA i anteriorment per personal de TMB, observant-se contenidors plens de terra a la sortida
de l’obra).

En l’Annex I d’aquest informe, s’adjunten plànols dels Tallers del Tramvia Blau, grafiantse les lesions que presenten.
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Construcció d’altell intermig a la planta inferior, vist des de l’edifici annex de TMB.
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Contenidors amb terra extreta del local de la planta inferior de l’edifici.
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5.- DESCRIPCIÓ DE LES LESIONS OBSERVADES
De les diferents lesions localitzades, descrites en aquest apartat i amb representació
gràfica en els plànols adjunts (veure Annex I - Plànols), s’han de destacar les següents
observacions:
a) La representació gràfica de les fissures, esquerdes i lesions, es desenvolupa en el
traçat i situació aproximada, sense acotar-se estrictament.
b) Durant la inspecció realitzada s’han observat tots els elements dels tallers, exceptuant
aquells que per la seva situació no eren visibles o accessibles.
c) Pel seguiment de les lesions s’ha creat una simbologia específica que s’adjunta en els
respectius plànols.
d) Per a una millor comprensió de les lesions observades s’acompanya un dossier
fotogràfic dels danys més representatius (veure Annex II - Reportatge Fotogràfic).
5.1.- Lesions en la nau 1
En paret AA, esquerdes 4, 5 i 6 verticals i esquerda 8 inclinada. En ambdós arcs tapiats
neixen esquerdes que trenquen llinda. L’esquerda 2 continua de forma vertical i la 1 inclinada
(foto 10). Taques d’humitat 3 (foto 19) i 7 (foto 20).
En paret AB, esquerdes verticals 9, 10 i 11 a la zona esquerra de la paret. Esquerdes
verticals 12 (foto 9) i 14 naixents en part inferior d’encavallada. Esquerdes 13 i 15 que trenquen
llindes en arcs de la paret, que continuen inclinada la 15 i vertical la 13 per la paret.
5.2.- Lesions en la nau 2
En paret AC, esquerdes 16, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27 i 28 inclinades i verticals naixents
en cadascuna de les 7 jàsseres del sostre i que en alguns casos arriben fins a un metre del
terra (fotos 2, 3 i 4). Esquerda 18 inclinada i 17 horitzontal en zona superior dreta de la paret
(foto 1). Esquerda 20 inclinada seguint la mateixa direcció que la 21. Esquerda 29 inclinada en
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paret i que continua en sostre com a esquerda 52. Fissura inclinada 22 a la part superior de la
paret.
En paret AD, esquerdes 33, 34 i 35 inclinades sobre l’arc tapiat en la part esquerra de la
paret. Fissura 37 i esquerdes 38 i 39 trencant llindes dels arcs i que continuen verticals i
inclinades en la paret (fotos 7 i 8). Esquerda 36 vertical, naixent sota la jàssera metàl·lica.
Esquerda 42 vertical i 41 inclinada en zona superior dreta de la paret (foto 6). Esquerda 40
inclinada sota finestra esquerra de la paret.
En paret de façana posterior, esquerdes 29’ i 30 verticals naixents en les biguetes
metàl·liques que suporten els revoltons. Esquerdes 31 i 32 inclinades i verticals a la part
superior esquerra de la paret (foto 5).
En terra d’entre les vies del funicular, esquerdes 46, 47, 48 i 49 perpendiculars a la
direcció longitudinal de la nau i esquerdes 44 i 45 entre la zona lateral de la nau i les parets de
càrrega. Esquerda 97 en el terra paral·lela a la direcció de les jàsseres en el pas de la nau 2 a la
nau 3.
En sostre, esquerda 43 perpendicular a la direcció de les jàsseres. Esquerdes 50 i 51 al
sostre en cantonada d’entre façanes posterior i AH.

5.3.- Lesions en façanes
Façana principal
Esquerdes 88, 89, 90, 91 i 92 horitzontals reparades entre finestres de la vivenda
situada a la part superior dels tallers (foto 21).
Humitat 93 al llarg de tot l’ampit de la façana i humitats 87 i 85 sota els canals laterals
de la coberta.
Escrostonament 94 a la part superior de la paret de càrrega dreta.
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Façana posterior
Humitats 75 i 78 al llarg de tot l’ampit inferior i superior de la vivenda que resta a
l’esquerra de la façana i humitats 76 i 78 sota les dues finestres (foto 18).
Esquerdes 73 i 74 i fissures 71 i 72 verticals i inclinades a l’alçada de la vivenda inferior
que resta a la part central de la façana posterior (foto 14).
Esquerdes horitzontals 62 i 64 sota les finestres de la nau 2 (foto 15) i esquerda 66 que
neix sota la finestra central i acaba trencant llinda. Fissures verticals sota les finestres.
Fissures 67, 68 i 69 verticals naixents sota les finestres. Humitats 63, 65 i 70 (foto 15)
sota les finestres i escrostonament 96 sota la finestra dreta.
Esquerdes 59, 60 i 61 verticals i inclinades entre planta tallers i vivenda superior (foto
17).
Humitats 54, 55 i 56 sota les tres finestres de la vivenda superior. Fissures 57 i 58
verticals naixents sota la finestra esquerra. Esquerda 53 inclinada i reparada en cantonada
superior dreta (foto 16).
Façana AH
Esquerdes 85 i 86 inclinades a la part dreta del pis inferior (foto 11). Esquerdes 83 i 84
verticals i inclinades sota finestra dreta del pis superior (foto 12). Esquerda 82 vertical que
segueix fins a trencar dintell de la finestra del pis inferior. Esquerda 80 vertical que neix en
l’ampit del pis superior i baixa fins a trencar llinda de la finestra dreta (foto 13). Esquerda 79
vertical i esglaonada a la part superior esquerra de la façana.
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6.- ASSAIGS I INSTRUMENTACIÓ
Durant les visites d’inspecció realitzades, i mitjançant la utilització d’un PROTÍMETER
convenientment calibrat, s’han mesurat els precentatges d’humitat en totes les taques
observades. Els valors obtinguts en tots els casos indiquen que es tracta d’humitats en estat
latent, actives però amb percentages no gaire alts.
S’ha procedit a la instrumentació de les fissures i esquerdes més significatives, amb
l’objectiu de fer un seguiment futur de la seva possible evolució. La instrumentació s’ha dut a
terme marcant els inicis i finals de les fissures i acotant, en punts concrets, els gruixos de la
lesió, obtinguts mitjançant la utilització d’una lupa d’escala graduada “PEAK”.

7.- ANÀLISI DE LA PATOLOGIA OBSERVADA
La realització de l’anàlisi es fa sota la premissa de que l’aparició de símptomes patològics
representats per lesions (fissures, escrostonaments, humitats, etc.) ja siguin estructurals o no,
han de quedar justificades per anomalies detectades a nivell de disseny i/o càlcul dels elements
afectats, limitacions dels materials, paranys comesos durant el procés d’execució, o falta de
manteniment durant el seu ús.
En principi es parteix de la consideració de que tota comprovació ajustada a un model
contrastat en la normativa que defineix l’incompliment d’una disposició d’aquesta, justifica de
per si l’aparició d’un dany.
L’esmentada anàlisi es fa en base a les dades subministrades de projecte, la patologia
observada i els estudis realitzats. A aquest respecte s’ha de refermar en el desconeixement del
resultat final de l’execució d’alguns detalls constructius, pel que les observacions i assaigs
realitzats han estat determinants per a definir l’obra realment construïda i procedir a la seva
anàlisi, amb les limitacions lògiques, conseqüència del nivell d'exhaustivitat del mostreig
efectuat.
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A continuació es procedeix a la classificació de les principals tipologies de les lesions
detectades, catalogades i descrites en el cinquè capítol d’aquest informe, amb la finalitat de
clarificar el més possible les causes que produeixen patologia i avaluar el seu risc.
7.1.- LESSIONS ASSOCIADES A ASSENTAMENTS DE LA FONAMENTACIÓ
. ASSENTAMENTS GENERALITZATS
De forma generalitzada s'aprecien fissures i esquerdes generalitzades al perímetre dels forats
(portes, finestres, arcs, etc.) que marquen petits assentaments diferencials entre els panys més
carregats (parts massisses de fàbrica de maó de gran gruix) i els panys alleugerits per
l'existència de grans forats.
Aquests petits assentaments provoquen traccions als arcs que originen la fissuració d'aquests
elements, que per disseny funcionen a compressió transmetent les càrregues als laterals.
. ASSENTAMENT DE LA CANTONADA POSTERIOR
Al marge dels petits assentaments generalitzats descrits i analitzats a l’epígraf anterior, s'ha
constatat un assentament més important localitzat a la cantonada entre la façana lateral
esquerra i la façana posterior (paret AD-AH de la nau 2 segons els plànols de l’Annex I).
Es tracta d'un assentament local que afecta a la cantonada (veure fissures a les parets i al
sostre als plànols de l'Annex I) i que, si bé no sembla recent, sí que podria veure's agreujat per
les obres de reforma del local del semisoterrani.
Aquest assentament es localitza a la cantonada on hi ha un calaix interior per on podria
canalitzar-se part de l’evacuació d’aigües de la planta superior de l'edifici. Les possibles
filtracions d'aigua al terreny per manques d’estanqueïtat d'aquest conducte o dels seus colzes
de connexió podrien alterar localment la capacitat portant del terreny, justificant l'assentament
diferencial.
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Segons s'ha pogut constatar durant les diferents visites d’inspecció realitzades, les obres que
s'han dut a terme al local del semisoterrani han consistit en el probable rebaix de la solera
existent per tal de guanyar l'alçada suficient per construir un altell intermig, l'estructura del qual
s'ha resolt amb un entramat de perfils metàl·lics encastats en les parets de càrrega existents.
En no haver tingut accés al semisoterrani no s'ha pogut comprovar si el probable rebaix de la
solera (hi ha constància de nombrosos contenidors de terra extreta de l’obra) ha pogut
descalçar la fonamentació existent. El que sí es pot assegurar és que, amb la construcció d'una
nova planta intermitja es canvia l'estat de càrregues del conjunt de l'edifici, en servei durant
molts anys i, com s'ha esmentat anteriorment, amb problemes d'assentaments de la
fonamentació.
7.2.- FISSURACIÓ PER SOL·LICITACIONS PUNTUALS
De forma generalitzada s'han apreciat fissures i esquerdes verticals o lleugerament inclinades a
les parets de càrrega, just per sota dels recolzaments de les jàsseres principals de l'estructura.
Aquestes lesions tenen el seu origen en la transmissió, localitzada i puntual, de les càrreges de
les jàsseres a sobre de les parets, sent superior el valor de la càrrega transmesa a la resistència
a compressió de la fàbrica de maó massís en la petita superfície afectada.
7.3.- LESSIONS ASSOCIADES A LA DEFORMABILITAT DE L'ESTRUCTURA
Tot i que no s'ha tingut accés als habitatges de la planta superior de l'edifici, s'han detectat
fissures i esquerdes a la façana principal associades per la seva tipologia a la deformabilitat de
la jàssera metàl·lica de gelosia.
No es pot assegurar l’existència de més fissures i esquerdes als tancaments, divisòries i
paviments de la planta superior, cosa que seria probable per la considerable distància entre els
recolzaments de les jàsseres.
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7.4.- HUMITATS
. HUMITATS PER FILTRACIONS
La major part de les humitats existents a la planta baixa de l'edifici (l’única inspeccionada
juntament amb les façanes) estan provocades per pèrdues d'estanqueïtat de les instal·lacions
de subministrament i evacuació d’aigües.
. MANCA D'ESCOPIDORS
De forma generalitzada s'aprecien regalimacions d'aigua sota les finestres, produïdes per la
manca d'un escopidor efectiu que allunyi l'aigua del parament.

7.5.- FISSURACIÓ PER RETRACCIÓ DELS PAVIMENTS DE FORMIGÓ
Les diferents fissures i esquerdes observades als paviments de formigó de la zona de tallers
tenen el seu origen en la retracció del material durant la seva posta en obra, degut a la manca
de juntes de treball en sentit longitudinal.
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8.- CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
De l’anàlisi de la patologia observada i dels estudis, assaigs, anàlisi i comprovacions
realitzats al llarg d’aquest informe, es pot concloure amb el que a continuació s’indica:
La major part de les lesions detectades durant les diferents visites d’inspecció realitzades
a l'edifici tenen el seu origen en el seu elevat temps de servei, així com en les nombroses
modificacions i canvis d'us. Es tracta de lesions tals com assentaments diferencials de la
fonamentació per diferents pesos entre zones massisses i alleugerades per forats, càrregues
puntuals de les jàsseres sobre les parets resistents, manques d’estanqueïtat de les instal·lacions
de subministre i evacuació d’aigües, degradació dels materials, etc.
. Al marge d'aquestes causes principals, s'ha detectat un assentament puntual d'una de les
cantonades de l'edifici que, si bé no és recent, sí que es pot haver vist agreujat per unes obres
que s'han executat en un local de la planta semisoterrani, just a sota dels tallers però d'un
propietari aliè a TMB.
Segons s'ha pogut constatar durant les diferents visites d’inspecció realitzades, les obres que
s'han dut a terme al local del semisoterrani han consistit en el probable rebaix de la solera
existent per tal de guanyar l'alçada suficient per construir un altell intermig, l'estructura del qual
s'ha resolt amb un entramat de perfils metàl·lics encastats en les parets de càrrega existents. Hi
ha antecedents de l’extracció de gran quantitat de terres de la planta inferior.
En no haver tingut accés al semisoterrani no s'ha pogut comprovar si el probable rebaix de la
solera ha pogut descalçar la fonamentació existent. El que sí es pot assegurar és que, amb la
construcció d'una nova planta intermitja, es canvia l'estat de càrregues del conjunt de l'edifici,
en servei durant molts anys i, com s'ha esmentat anteriorment, amb problemes d'assentaments
de la fonamentació.
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A partir de les conclusions extretes de l’anàlisi de l'estat actual de l'edifici es recomana dur a
terme les següents actuacions:
. Es considera important i imprescindible la definició exacta de les obres que s'han executat al
local de la planta inferior de l'edifici ja que, com s'ha esmentat anteriorment, al marge de
l'increment de càrregues que suposa l’adició d'un nova planta, es desconeix si el probable
rebaix efectuat per guanyar alçada ha pogut afectar, o fins i tot descalçar, els fonaments
existents.
En tot cas s'hauria de recalcular l'estructura del global de l'edifici amb les modificacions
plantejades. Es suposa que, en haver-se modificat l'estructura de l'edifici, el propietari del local
de la planta inferior haurà demanat a l'Ajuntament de Barcelona la corresponent llicència
d'obres majors, tot i que al propietari del local de planta baixa (tallers de TMB) no li ha estat
notificat per presentar les al·legacions oportunes.
És important destacar la negativa influència que hagin pogut tenir les obres
executades a la planta inferior, ja que es tracta d’actuacions de caire estructural
sobre una construcció antiga, afectada per nombroses tipologies de lesions, entre
elles per assentaments diferencials de la fonamentació i sobrecàrregues d’alguns
elements resistents.
. Al marge de les obres de modificació estructural de la planta inferior es recomana l’accés a
aquest local per tal de buscar possibles pèrdues d'estanqueïtat de la xarxa d’evacuació d’aigües
a la cantonada assentada localment, per tal de verificar les causes i procedir a la seva reparació
si es considera adient.
. Es recomana fer un seguiment semestral de la instrumentació de les esquerdes, per tal de
constatar la seva estabilització i procedir després a la reparació adient.
. Es recomana dur a terme un manteniment integral de l'edifici que inclogui la reparació de les
pèrdues d’estanqueïtat dels conductes de subministrament i evacuació d’aigües.
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Aquest últim epígraf es refereix només a conclusions de caràcter general i no ha d’ésser
interpretat sense la lectura dels apartats precedents.
La redacció d’aquest informe inclou, d’acord amb el pla de treballs, tots els capítols en
ell previstos i consta de 17 pàgines numerades i segellades i 2 annexes.

Barcelona, gener de 2.008

Cap Departament Patologies

Director Tècnic

Valentí Ródenas Alías
Arquitecte Tècnic
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ANNEX II
REPORTATGE FOTOGRÀFIC
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1. FOTOGRAFIA:
(5) Esquerdes inclinades i horitzontals en paret AC de la nau 2.

P-1477FOT.doc

- Pàgina 1 -

93 218 71 46
Fax 93 415 23 65
info@cotca.com

Cotca, s.a.

C/. Tuset, 8, 5º 1ª
08006 BARCELONA

2. FOTOGRAFIA:
(6) Esquerda inclinada que neix sota jàssera metàl·lica en paret AC de nau 2.
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3. FOTOGRAFIA:
(8) Esquerda vertical que neix sota jàssera en paret AC de nau 2.
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4. FOTOGRAFIA:
(9) Esquerdes inclinades que neixen sota suport de la jàssera metàl·lica en
paret AC de nau 2.
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5. FOTOGRAFIA:
(10) Esquerdes verticals i inclinades en paret de façana AH de nau 2.
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6. FOTOGRAFIA:
(11) Esquerdes verticals en paret AD de nau 2.
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7. FOTOGRAFIA:
(12) Esquerda vertical que trenca llinda en paret AD de nau 2.
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8. FOTOGRAFIA:
(13) Esquerda inclinada que trenca llinda en paret AD de nau 2.
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9. FOTOGRAFIA:
(14) Esquerda vertical en paret AB de nau 1.
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10. FOTOGRAFIA:
(15) Esquerda inclinada que trenca llinda en paret AA de nau 1.
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11. FOTOGRAFIA:
(21) Esquerda inclinada a l’alçada de planta baixa en façana AH.
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12. FOTOGRAFIA:
(22) Esquerdes verticals i inclinades sota finestra dreta entre planta baixa i
planta tallers en façana AH.
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13. FOTOGRAFIA:
(23) Esquerdes verticals i inclinades en planta tallers en façana AH.
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14. FOTOGRAFIA:
(24) Esquerdes inclinades i verticals en planta baixa en façana posterior.
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15. FOTOGRAFIA:
(25) Esquerdes horitzontals i verticals i humitats sota les finestres de planta
tallers en façana posterior.
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16. FOTOGRAFÍA:
(26) Esquerda inclinada reparada en cantonada superior dreta de façana
posterior.
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17. FOTOGRAFIA:
(27) Esquerdes inclinades i verticals entre planta tallers i vivenda del pis
superior en façana posterior.
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18. FOTOGRAFIA:
(30) Humitats sota les finestres en vivenda que resta a l’esquerra de la façana
posterior.
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19. FOTOGRAFIA:
(35) Humitats sota encavallada en paret AA de nau 1.
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20. FOTOGRAFIA:
(36) Humitats en paret AA de nau 1.

P-1477FOT.doc

- Pàgina 20 -

93 218 71 46
Fax 93 415 23 65
info@cotca.com

Cotca, s.a.

C/. Tuset, 8, 5º 1ª
08006 BARCELONA

21. FOTOGRAFIA:
(4) Vista general dels tallers on s’aprecien esquerdes i fissures reparades en la
zona de la vivenda superior.
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