
La patologia i l’estudi de construccions existents és un camp molt ampli en el que és difícil 

sistematitzar unes pautes d’actuació, ja que cada cas té una transcendència i uns condicionants 

diferents. El curs, pretén donar unes indicacions de caràcter genèric, que puguin servir de 

referència a l’hora de plantejar què cal fer quan se’ns presenta una patologia i realitzar una 

correcta diagnosi dels edificis.

És una formació encaminada essencialment a les feines d’inspecció in situ i als assaigs, ja que 

són les tasques que amb més freqüència ha de desenvolupar un Arquitecte tècnic, però també 

es fa al·lusió a la resta dels aspectes que completen l’estudi d’una construcció existent.

PATOLOGIA I ESTUDI ESTRUCTURAL
DE CONSTRUCCIONS EXISTENTS

13ª  Edició

El Postgrau de Patologia i Estudi Estructural de Construccions Existents està especialment dissenyat per
professionals i tècnics de l’edificació que vulguin conèixer els processos, metodologies i eines d’estudi
estructural de construccions existents i adreçar la seva activitat professional en aquest àmbit.

POSTGRAU

Ricardo Olmo. “El CAATEEB va premiar econòmicament el meu Projecte Final de Carrera i vaig
decidir invertir el premi en el Postgrau de Patologia i Estudi Estructural de Construccions
Existents. Va ser un encert. Aquest postgrau va mostrar-me la realitat estructural del parc de
construccions existents, un món desconegut per a mi fins aquest moment. Va ser un punt
d’inflexió en la meva curta trajectòria professional fins aleshores: va donar sentit als meus
coneixements estructurals i em va obrir les portes laborals extra-acadèmiques.”. (Edició 2016 –
2017).
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DATES
Maig 2018

LLOC
C/ Bon Pastor, 5 Barcelona

PREU
Preu col·legiat: 1.089 € – 1.936 €

Consulta bonificacions i beques

Preu membre intercol·legial: 1.936 € 
Preu: 2.420 €

Finançament per a col·legiats  6 mesos sense 
interessos

TEL. 93 393 37 41  
formacio@apabcn.cat

INSCRIPCIONS

www.apabcn.cat 

@apabcn_cat

es.linkedin.com/company/arquitecte-t-cnic

#PATOLOGIAESTRUCTURAL
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TIPOLOGIES CONSTRUCTIVES
Les tipologies constructives. 
Esquema i funcionament
estructural. El marc normatiu.
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ANÀLISI DE DANYS EN LA 
CONSTRUCCIÓ
Danys per atac químic al formigó.
Danys en estructures metàl·liques.
Danys en estructures de fàbrica i 
maçoneria. Tipologia de fissures.
Danys relacionats amb el 
comportament del terreny. 
Composició de l’acer.
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ANÀLISI DELS MATERIALS
QUE COMPOSEN L’ESTRUCTURA
Composició del ciment. Dany per atac químic del 
formigó. Avaluació de la resistència de l’acer. 
Pressa de mostres per assaig. Avaluació de la 
resistència del formigó.
Tractament de resultats. Efectes causats per 
incendis en estructures. Actuacions i 
apuntalaments. Pla de reconeixement del terreny.
Composició de la fusta. Danys en estructures de 
fusta. Inspecció d’elements de fusta. Assaigs. 

OBTENCIÓ DE DADES DELS 
ELEMENTS ESTRUCTURALS
Definició de l’estructura. Pla de 
calicates en una estructura. Casos 
pràctics. 

ESTUDI DE SEGURETAT 
ESTRUCTURAL
Estudi de seguretat estructural. 
Elements verticals. Estudi de 
seguretat estructural. Elements
horitzontals: acer, formigó armat i 
pretensat. Altres tècniques
d’informació de camp. Estudi de 
seguretat estructural. Arcs de 
fàbrica i escala.  

ACTUACIONS DE MILLORA 
EN L’ESTRUCTURA
Actuacions per incrementar el 
marge de seguretat. Casos 
pràctics. Productes específics per 
a reforç d’estructures. Actuacions
de millora sobre la fonamentació
del terreny. 

DECONSTRUCCIÓ
Deconstrucció d’edificis. Gestió
de residus. Estabilització de 
façanes i estintolaments. 

RESPONSABILITATS EN 
ACTUACIONS 
PATOLÒGIQUES
Assegurances. 
Responsabilitats de les 
actuacions en patologies de 
construcció.
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dur a terme eficaçment l’estudi de danys, la diagnosi i la
reparació, en relació a elements estructurals de construccions
existents.

Establir unes pautes que serveixin de referència a l’hora de
plantejar-se com actuar quan se’ns presenta una patologia.
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a Realització d’un projecte basat en mòduls impartits,

l’alumne ha de demostrar els coneixements i habilitats
adquirits durant el curs. Per a la realització del projecte,
l’alumne comptarà amb el suport d’un tutor.

Els criteris d’avaluació del projecte són:
El correcte plantejament de la resolució i la coherència

global de l’exercici.
L’exposició clara de les conclusions.
El tractament i consideració de tots els aspectes implicats en

l’exercici.
La manca d’errors en els resultats.
La presentació de l’exercici, completa, concisa i ordenada.

És condició necessària per superar el curs, l’assistència a un
80% de les classes, superar casos pràctics que es vagin
plantejant al llarg del postgrau i presentar i aprovar el
projecte.

Formació certificada amb la ISO 9001:2008
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Antonio Paricio
Director acadèmic. Arquitecte tècnic i Dr. Arquitecte. 
Professor de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
del Vallès (UPC).

Lluís Aranda
Graduat en Enginyeria Civil. Project Leader en BAC 
Engineering Consultancy Group. 

Joan Franch
Geòleg consultor en els àmbits de l’enginyeria 
geològica i geotècnia.

Andreu Ibáñez
Director tècnic responsable del despatx professional 
ESTUDI CUYAS 38, S.L. Especialitzat en el disseny i 
càlcul d’estructures.

Ángel López
Arquitecte. Cap d’Àrea de Formació – Bombers de 
Barcelona. Co-redactor del Procediment d’actuació 
dels Bombers en Patologia de la Construcció. 

Joaquín Montón
Arquitecte tècnic col·legiat. Professor de Materials 
de l’EPSEB. Doctor per la UPC. 

José Carlos Morgado
Llicenciat en Ciències Químiques.

Gemma Muñoz
Arquitecta tècnica col·legiada i Arquitecta. 
Professora d’estructures de La Salle.

Eladi Oliva
Enginyer industrial en l’especialitat d’Estructures. 
Direcció de projectes de Control Demeter. 

Francisco Ruiz
Arquitecte tècnic col·legiat i Enginyer de materials. 
Director de SIGMA. Arquitectura i Enginyeria. 
Director Tècnic de TECO. 

Llorenç Serra
Gerent d’Aparelladors Serveis Professionals, 
corredoria d’assegurances, S.L.U. 

Fernando Valdivia
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona. 
Magistrat.

Vicenç Marquès
Llicenciat en Ciències Químiques, soci de la 
consultoria d’assaigs i instrumentació auscultació 
d’estructures Metiri SLL. 

PROJECTE


