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OBJECTE 

L'objecte es especificar les condiciones tècniques que s'han complir per realitzar les 
tasques per l'estudi de l'estat de la fusta de les bigues de dos forjats del Casal Solleric. 

 

ANTECEDENTS 

El Palau Solleric és una edificació situada al Passeig del Born, nº 27 que es troba dins el 
Catàleg de protecció d'edificis de Palma amb la clau A1 03-17 i que, a la vegada, té la 
qualificació urbanística de Servei General d'Equipament Comunitari SGEC/SC-P 03-
05-P.  

És un edifici conformat per planta soterrani, planta baixa i tres plantes pis, i es destina 
amb caràcter general a un ús sociocultural com a sales d'exposició. Els usos específics 
per planta són:  

- Planta soterrani, hi ha tres sales que en el seu temps es destinaven a magatzem 
d'oli i que actualment s'han obert a la planta baixa i s'utilitzen com a sales 
d'exposició. Separat d'aquestes sales hi ha una sèrie de recintes que s'utilitzen per 
serveis del bar situat en planta baixa. 

- Planta baixa, la major part es destina a sales d'exposició excepte una zona 
utilitzada com a bar/cafeteria. 

- Planta pis primer (planta entresòl), destinat a sales d'exposició i magatzems. 

- Planta pis segon (planta noble), destinat a sales d'exposició. 

- Planta pis tercer (planta porxos), destinat a ús administratiu, magatzems i taller. 

El sostre de la planta baixa és del tipus volta de pedra i no presenta problemes a nivell 
estructural. L'estudi es centra en les bigues del sostre de la planta primera (entresòl) i 
planta segona (noble). El sostre de la planta tercera també està construït amb estructura 
de bigues de fusta, però, tampoc és objecte d'estudi atès que només ha de suportar el pes 
de la teulada. 

En els plànols que s'adjunten s'ha grafiat la ubicació de les bigues així com les seves 
dimensions. Cal comentar que l'altura de la secció de la biga marcada en els plànols 
correspon a la part vista de la biga, tot i que es té constància que hi ha zones en què és 
més alta del que es veu ja que part d'aquestes està embotida en el sostre (en alguns punts 
com a mínim 4 cm més). Les bigues són de secció rectangular i es disposen en paral·lel 
o gairebé en paral·lel adaptant-se a la geometria de les sales. 

Pel que fa al sostre de la planta primera (entresòl) les bigues es recolzen sobre la paret 
de càrrega o sobre bigues metàl·liques del tipus IPN que es van posar fa anys per a 
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poder eliminar parets de partició interior. Així mateix, hi ha zones en les que es van 
posar bigues amb la funció suport intermedi (mainell) per a les de fusta. Finalment, en 
una de les sales d'aquesta planta fa anys es va haver de fer una actuació per reforçar de 
manera urgent una sèrie de bigues que presentaven molt mal estat i una fletxa important. 
Aquesta actuació va consistir en embotir les bigues de fusta dins d'un perfil metàl·lic en 
U amb farcit de ciment no retràctil per tal d'adaptar-se a la fletxa existent. Per tant, les 
bigues d'aquesta sala tampoc seran objecte d'estudi. En els plànols d'aquesta planta es 
pot observar la ubicació tant de les bigues de fusta com de les metàl·liques, amb 
indicació de les seves dimensions. La sala en la qual es va reforçar l'estructura es pot 
detectar ja que hi ha dibuixades les bigues de fusta dintre de dos perfils del tipus LD 
(formant una U). Les bigues metàl·liques apareixen en magenta en els plànols. En 
aquesta planta hi ha dues sales que tenen l'estructura tapada amb un fals sostre llis 
encara que la seva configuració és igual que la resta amb bigues de fusta en paral·lel. 
Aquestes dues sales també han de formar part de l'estudi, en cas necessari s'eliminarà 
aquest fals sostre per realitzar les actuacions pertinents. 

Pel que fa al sostre de la planta segona (noble) només part de la planta té el sostre amb 
estructura de biga vista. Les zones amb sostre llis de guix estan marcades amb un ratllat 
en diagonal en verd sobre els plànols i no són objecte de l'estudi. 

Dels plànols que s'adjunta, el primer és el conjunt de plantes, el segon és l'estructura de 
sostre de planta pis 1 (entresòl), el tercer és l'estructura de sostre de planta pis 2 (noble) 
i en el quart es marquen les sales en què s'ha de fer l'estudi de la fusta de les bigues. 
Així mateix, s'adjunten fotografies de detall de les bigues per a més informació. 

 

CONDICIONS TÈCNIQUES DE L'ESTUDI 

L'abast de l'estudi de la fusta és el conjunt de bigues vistes indicades al plànol 4 dels 
forjats de sostre de les plantes entresòl (pis primer) i noble (pis segón). 

Els treballs constaran dels següents anàlisis: 

• Inspecció visual dels elements estructurals de fusta accessibles. 

• Determinació de l'estat de biodegradació dels recolzaments en murs i punts 
d'unió mitjançant sistema d'avaluació no destructiva per resistografia. 
Determinació de possibles pèrdues de secció. 

• Determinació d'atacs biòtics en la fusta i el seu abast. Insectes, fongs 

• Determinació del mòdul d'elasticitat i de la resistència a flexió (MOE i MOR) i 
assignació de classe resistent segons el Codi Tècnic de l'Edificació, d'un mínim 
de 14 elements, mitjançant sistema d'avaluació no destructiva de la fusta basat 
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en emissió-recepció d'ultrasons per determinar la densitat real. Els elements a 
estudiar s'han de repartir de forma que com a mínim s'agafi un element 
representatiu de cada una de les zones/sales que estan marcades al plànol 4 que 
s'adjunta. 

• Realització de la identificació d’espècie botànica per estimar les característiques 
de la fusta instal·lada. 

• Anàlisi dels resultats, conclusions i elaboració d'un informe final 

 

 

 

Palma, a 28 de novembre de 2018 
L'Enginyer industrial municipal. 
Cap de Servei d'Estudis i Projectes d'Enginyeria 
 
 
 
Antonio Vadell Cifre 
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