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Terapèutica de parets de tàpia
Principals tractaments terapèutics de les lesions  

per aixafament i liqüefacció en parets de tàpia
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En el número 335 de l’informatiU vaig publicar un article 
sobre diagnosi de parets de tàpia (pàg. 58-65). Com es 
deia al final d’aquell article, estava previst publicar-ne 

un altre, continuació natural del primer, que tractés la tera-
pèutica de les parets de tàpia. Aquest és l’objecte del present 
article.

Com s’explicava en l’article anterior, les principals lesions en 
parets de tàpia són la lesió d’aixafament a paret mitgera de 
tàpia que és, amb diferència, la principal causa d’ensorrament 
d’edificis a Catalunya i Espanya en general, i la lesió de liqüefac-
ció a paret de façana de tàpia, el que pot produir l’ensorrament 
parcial d’una part de la façana. A continuació s’expliquen els 
tractaments terapèutics per aquestes dues lesions potencial-
ment greus. Cal ressaltar que nombroses de les consideracions 
que s’explicaran són extrapolables i d’utilitat per temes dife-
rents a la terapèutica de parets de tàpia, en ser consideracions 
força transversals.

   Terapèutica de la lesió d’aixafament  
a paret mitgera de tàpia

Una paret de tàpia que pateixi lesió d’aixafament en fase avança-
da, la qual cosa  com s’ha vist a l’article anterior  afecta la paret a 
nivell de planta baixa, en general als 2 m inferiors, ja no reuneix 
les condicions mecàniques i de resistència adequades per supor-
tar la càrrega que té a sobre (els forjats i sobretot el pes propi de 
la mateixa paret de tàpia).

Per aquest motiu, la terapèutica més definitiva és la substi-
tució de la paret de tàpia, en el tram en què està afectada, 
tant en alçada com en longitud, per una altra de fàbrica de maó 
massís (també es considera acceptable el gero) i del mateix gruix 
que la paret primitiva (vegeu Fig. 6). En alguna ocasió aquesta 
substitució es realitza per paret de formigó en massa (vegeu Fig. 
7), també lògicament del mateix gruix que la paret primitiva.

És important ressaltar que en general convé realitzar aquest 
tractament terapèutic des dels dos costats de la paret mitgera, de 
forma coordinada. La primera fase de la intervenció quirúrgica 
és l’anestèsia del pacient, és a dir, en aquest cas l’apuntalament 

vertical dels forjats (anestèsia estructural dels forjats), ja que 
aquests quedaran un temps en l’aire, mentre durin les obres.

Un cop realitzat l’apuntalament vertical o anestesiada 
l’estructura horitzontal, la substitució de la paret es realitza 
per parts, per bermes, que tindran més longitud o menys, en 
funció de diferents paràmetres com el grau d’inestabilitat de la 
paret, etc. De manera que a major gravetat de la lesió, les ber-
mes és recomanable que siguin de menor longitud, especialment 
durant les primeres fases de l’execució dels treballs terapèutics.

En el treball de l’autor s’ha comprovat que des d’un punt de 
vista estadístic, el més habitual és que en les primeres fases del 
tractament la longitud de les bermes oscil·li entre 1 m i 1,5 m, i 
la seva alçada sobre els 2 m, tot i que, en ocasions, s’intervé fins 
l’alçada del primer forjat. Anàlogament la longitud total de la 
intervenció no sol ser tota la longitud de la mitgera de tàpia, sinó 
inferior, corresponent a la part que té la lesió. Novament i des 
d’un punt de vista estadístic, la longitud de la intervenció sol 
estar situada entre els 8 m i els 12 m. 

Com és habitual en aquesta fase d’intervenció quirúrgica consis-
tent en l’extirpació de l’element danyat (en aquest cas a través 
de fer bermes a la paret de tàpia), convé extirpar una mica més 
del que està danyat, de manera que els extrems de les bermes 
(per la seva part superior i els extrems dret i esquerra) arribin a 
tàpia en bon estat (la tàpia que està en bones condicions per no 
haver estat afectada per humitats te una alta consistència i un 
bon comportament mecànic).

Convé que el gruix de la 
berma sigui de només 
la meitat de la secció, ja 
que si es realitza de la 
totalitat de la secció es 
generaria una inestabi-
litat més gran. De totes 
maneres, en alguna oca-
sió es realitza la berma 
en la totalitat de la sec-
ció, prenent mesures 

La terapèutica 
més definitiva és la 
substitució de la paret de 
tàpia, en el tram en què 
està afectada per una 
altra de fàbrica de maó 
massís o gero



  73

L’INFORMATIU
DEL CAATEEB 

FEBRER
2014

TÈCNICA  
CONEIXEMENTS

de seguretat addicionals, com que la longitud de la 
berma sigui inferior al que és habitual, més intensitat 
d’apuntalament, etc.

A cada berma s’ha de realitzar una petita excavació en 
el terreny, perquè la nova paret de fàbrica ceràmica 
tingui fonament corregut de formigó armat.

Mitjançant el procés de substitució per bermes s’acaba 
fent la total substitució de la paret de tàpia a nivell 
de planta baixa per una altra de fàbrica ceràmica, a 
l’alçada i longitud que s’hagi estimat oportú en base a 
les característiques de la lesió.

El producte final que queda de la intervenció quirúrgi-
ca és una paret de maó massís o gero, a la part inferior 
de l’edifici, de la mateixa secció que la paret de tàpia, 
de l’altura i longitud que s’hagi estimat oportú amb 
base a les característiques de la lesió, i que descansa 
sobre una fonamentació correguda de formigó armat.

Anàlogament he vist algunes poques intervencions 
on només s’intercalen algunes bermes de maó massís 
o gero, deixant parts de tàpia sense substituir. Aquest 
tipus de tractament no es considera recomanable en 
cas de lesions d’aixafament greus.

En la direcció d’aquest tipus de tractament terapèutic 
són d’aplicació els següents principis generals (alguns 

d’aquests principis també són comuns a altres tipus 
de rehabilitació d’elements estructurals):

   Degut a què l’element estructural existent 
(paret mitgera de tàpia) desconeixem bastants 
aspectes (per exemple no sabem quina és la seva 
capacitat resistent, etc.), raó per la qual es poden 
produir comportaments imprevistos, convé fer 
visites d’obra freqüents (per exemple una visi-
ta cada dia), en especial a les fases inicials del 
tractament. Això permet introduir adequades 
mesures correctores en cas de detectar algun 
símptoma de comportament imprevist. Més 
endavant, si com és l’habitual no hi ha com-
portaments imprevistos rellevants, es poden 
fer visites d’obra més espaiades en el temps. 
Com es pot veure, aquest principi és clarament 
diferent al corresponent per la direcció d’obra 
d’edifici de nova planta, on en general es con-
sidera adequat fer visites d’obra amb periodi-
citat setmanal. Cal fer esment que, respecte a 
la determinació de la capacitat resistent de les 
parets de tàpia, recentment s’ha proposat una 
metodologia d’assajos i càlcul per determinar 
el seu valor, tal i com s’explica al número 338 
d’aquesta revista (pàg. 90-96), a l’article redac-
tat per Josep Baquer, arquitecte tècnic I cap de 
la Comissió de Rehabilitació de l’Associació de 
Consultors d’Estructures (ACE).

   Per la raó anterior i per la complexitat de la inter-
venció, és convenient que l’empresa constructora 
que intervingui tingui experiència en rehabilita-
ció, i molt millor si té experiència prèvia en inter-
vencions en parets mitgeres de tàpia amb lesions 
d’aixafament. En aquests tipus d’intervencions, 
la tasca del tècnic director d’obra i el seu grau de 
patiment durant la realització de l’obra varien 
notablement en funció de si l’empresa construc-
tora és experimentada o no.

Mitjançant el procés de 
substitució per bermes 
s’acaba fent la total 
substitució de la paret de 
tàpia a nivell de planta 
baixa per una altra de 
fàbrica ceràmica

fiG 1. enderroc Manual aMB Grua aMB cistella d’edifici de tàpia aMB Molt Greu risc de col·lapse
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   Una vegada finalitzada la intervenció quirúr-
gica, convé fer, durant un temps, inspeccions 
periòdiques (per exemple cada mes) per tal de 
verificar que l’element estructural tractat té un 
bon estat de salut i no es produeix cap compor-
tament imprevist. Aquesta forma de procedir 
permet que en cas de detectar algun símptoma 
de comportament imprevist, es puguin intro-
duir mesures correctores a les fases inicials del 
problema.

He dirigit nombroses intervencions d’aquest tipus, i 
força altres les he seguit d’una manera o altra, i en la 
seva totalitat es van finalitzar satisfactòriament sense 
produir-se imprevistos rellevants. És raonable esta-
blir que en aquests tipus d’intervencions quirúrgiques 
(rehabilitació de paret mitgera amb lesió d’aixafament 
en fase avançat mitjançant el procediment de subs-
titució), si són realitzades per part de personal expe-
rimentat i/o amb formació específica, és molt alta la 
probabilitat de finalitzar-les satisfactòriament sense 
imprevistos rellevants.

Tot el referit fins ara s’ha centrat en la terapèutica en 
cas de lesió d’aixafament en fase avançat. Com s’ha 
vist a l’anterior article, si no es repara la lesió, aquesta 
segueix progressant cada vegada a més velocitat, fins 
a arribar a l’estadi de la lesió que s’ha proposat ano-
menar fase terminal, que és molt poc freqüent trobar, 
tal i com es va justificar.

Val la pena explicar com intervenir quirúrgicament 
en aquesta fase de la lesió, ja que com es pot deduir 
fàcilment, si l’estabilització d’una paret mitgera de 
tàpia amb lesió en fase avançat ja és una operació 
delicada, molt més delicada és l’operació si la lesió 
està en fase terminal, en la qual la paret pot col·lapsar 
en qualsevol moment. De fet, a causa de l’extrema gra-
vetat de la lesió, la intervenció més adequada des d’un 
punt de vista tècnic és procedir a l’enderrocament de 
la paret, i per tant dels dos edificis que s’hi sustenten.

Aquesta operació d’enderrocament tampoc és una 
tasca senzilla, ja que enderrocar dos edificis amb molt 
greu risc de col·lapse és una operació delicada, on cal 
prendre especials mesures de seguretat. L’enderroc 

fiGura 2.-  procés de rehaBilitació de paret MitGera de tàpia aMB lesió d’aixafaMent MitJançant suBstitució 
(la zona de paret afectada per aixafaMent està representada en Groc)
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naturalment s’ha d’iniciar de forma manual per les parts supe-
riors de l’edifici, sent gairebé obligat la utilització de mitjans 
auxiliars com una grua amb cistella, des d’on intervindran els 
treballadors amb els corresponents cinturons de seguretat, de 
manera que en cas de col·lapse de l’edifici durant la interven-
ció, els treballadors no pateixin cap dany (vegeu Fig. 1).

En cas que es decideixi reparar la paret, el tractament a realit-
zar és bàsicament el mateix que en la lesió en fase avançat, és a 
dir la substitució de la paret, per bermes, per una altra de maó 
massís o de gero, de la mateixa secció que la paret mitgera de 
tàpia, amb fonamentació contínua de formigó armat.

No obstant això, en el tractament en la fase terminal s’han de 
prendre mesures addicionals, a causa de l’extrema gravetat 
de la lesió, de manera que si s’utilitzés el procediment explicat 
per la lesió en fase avançat, sense més, la probabilitat que es 

produís el col·lapse de la paret mentre duressin els treballs, 
període que en general és d’unes quatre setmanes, es podria 
estimar com raonable que estaria situat aproximadament entre 
un 1% i un 5%, és a dir, inadmissible.

Per reduir a gairebé zero la probabilitat que es produeixi el 
col·lapse de la paret mentre duressin els treballs cal prendre 
mesures addicionals d’anestèsia estructural. Aquestes con-
sisteixen en confinar provisionalment la paret a la seva zona 
afectada, a través d’elements verticals tipus encofrat o simi-
lar, convenientment recolzats en puntals col·locats obliqua i/o 
horitzontalment (vegeu Fig. 8).

En aquest sistema d’encofrat s’han de deixar, lògicament, trams 
de tàpia al descobert o fronts de treball, que és on s’aniran rea-
litzant les intervencions de substitució de la paret tal com s’ha 
explicat per la lesió en fase avançada.

fiGura 3.-  croquis en planta de la intervenció (els núMeros indiquen l’ordre d’intervenció als fronts de treBall o BerMes)

fiGura 4.-  croquis en alçat de la intervenció (les Mides són puraMent orientatives)

fiGura 5.-  exeMple de confinaMent de 
MitGera de tàpia en cas de lesió 
d’aixafaMent en fase terMinal

Com s’ha vist,  
en la lesió 
d’aixafament en 
fase avançada 
l’amplada de les 
bermes sol ser  
d’1 m o més.
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Aquest tipus d’intervenció certament molt delicada, 
si es realitza amb la metodologia explicada es pot fina-
litzar satisfactòriament sense imprevistos rellevants. 
He dirigit dues intervencions utilitzant la tècnica des-
crita, concloent de forma satisfactòria. Un cop fina-
litzades es va verificar en els dos casos a través de 
revisions posteriors, que l’estat de salut de la paret 
tractada era correcte i no es produïa cap comporta-
ment anòmal.

Amb objecte de facilitar la comprensió del tractament 
terapèutic mitjançant substitució de la paret mitgera 
de tàpia, a les figures 1, 2, 3 i 4 es representen gràfica-
ment les fases principals del procés en el cas més exi-
gent i delicat, és a dir, en el cas de lesió d’aixafament en 
fase terminal (que com s’ha dit és molt poc freqüent). 
En el cas molt més habitual de lesió d’aixafament en 
fase avançada, la seqüència és la mateixa però sense 

ser necessari el punt 2 (estabilització provisional de la 
mitgera mitjançant confinament). 

Com s’ha explicat, dintre del mètode general pot 
haver nombroses variacions que són correctes, com 
per exemple al punt 2 l’efecte del confinament es pot 
realitzar amb puntals col·locats inclinats (vegeu Fig. 
8) i/o horitzontals; l’actuació per bermes es pot realit-
zar en la totalitat de la secció, etc.

En el cas de la Fig. 8 s’havien d’enderrocar els dos 
edificis que es recolzaven a la mitgera referida. Però 
degut a què estava en una situació crítica, amb lesió 
d’aixafament en fase terminal, abans de començar les 
tasques d’enderroc es va decidir confinar la mitgera, 
ja que en cas contrari la probabilitat de col·lapse de la 
mitgera i dels dos edificis que en ella es recolzaven men-
tre es fessin les obres d’enderroc era massa elevada.

fiGura 6.-  iMatGes de procés de 
suBstitució de MitGera de 
tàpia per paret de Gero

fiGura 7.-  iMatGes de procés de suBstitució de MitGera de tàpia per paret de forMiGó en Massa

fiGura 8.-  iMatGes de confinaMent de MitGera aMB lesió d’aixafaMent en fase terMinal
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Un altre tipus de tractament possible, que és molt menys 
freqüent que l’anterior tractament descrit, consisteix a 
construir elements verticals resistents a ambdues cares 
de la paret, que li produeixen un efecte de confinament, 
impedint la seva deformació horitzontal i per tant impe-
dint que descendeixi verticalment.

És important que aquests elements verticals estiguin ade-
quadament interconnectats entre si, per exemple a través 
de passadors o armadures amb tractament antioxidant, 
que estiguin convenientment ancorades en els elements 
verticals, per poder suportar l’empenta horitzontal que 
rebran aquests elements verticals, per l’efecte de la lesió 
d’aixafament.

Aquesta terapèutica té l’inconvenient que amaga els 
símptomes de la lesió, i en cas que el tractament no 
s’hagi realitzat correctament (per exemple no hagin que-
dat ben interconnectats els elements verticals), la lesió 
d’aixafament de la tàpia progressaria i no es podrien 
apreciar els símptomes principals fins a una fase molt 
avançada de la lesió.

   Intervencions inadequades  
en mitgeres de tàpia

Tal i com es deia a l’anterior article, la matèria relacio-
nada amb les construccions de tàpia és en general poc 
coneguda, el que ocasiona no pocs casos d’intervencions 
incorrectes, ja sigui en la fase de diagnosi, com en la de 
terapèutica. I és que només si la causa o causes que pro-
dueixen una lesió es diagnostiquen correctament, es 
podrà proposar una encertada terapèutica. Si la diagnosi 
no és correcta, amb gran probabilitat la terapèutica no 
només serà inútil, sinó que fins i tot pot ser contrapro-
duent, agreujant la patologia i encarint el posterior trac-
tament. Algunes d’aquestes intervencions inadequades 
són les següents:

   Davant dels símptomes de la lesió d’aixafament 
(bombament de la mitgera, disminució de la con-
sistència de la tàpia, esquerdes diverses, etc.) el que 
es fa és simplement col·locar un envà adjacent. Evi-
dentment aquesta intervenció no repara la lesió, i 
només amaga els símptomes principals.

   Davant dels mateixos símptomes el que es fa és 
construir una paret de maó adossada a la mitgera, 
o de vegades embeguda en ella. De vegades aques-
ta intervenció es fa a un sol costat de la mitgera, i 
de vegades en els dos costats. Evidentment, igual 
que abans, aquesta intervenció no repara la lesió, i 
només amaga els símptomes principals.

   Quan s’enderroca un edifici i es construeix un de 
nova planta, per no perdre superfície útil, a vega-
des (afortunadament poques vegades) l’estructura 
del nou edifici es fa embeguda dintre de la mitgera 

de tàpia. Aquest tipus d’intervenció, en general és 
molt incorrecta, tot i que explico alguns matisos al 
respecte. En cas que la mitgera estigui en accepta-
ble estat de salut (que és l’habitual), tot i que es faci 
aquesta intervenció incorrecta, si és executada de 
manera àgil i competent [les regates practicades a 
la mitgera per construir els pilars i jàsseres es van 
fent per fases (no totes de cop), estant poc temps al 
descobert, etc.], considero que és probable que no 
es produeixin danys importants a l’edifici veí. No 
obstant això, clarament no s’ha d’actuar d’aquesta 
manera ja que la probabilitat de què es provoquin 
lesions greus o fins i tot ensorraments és superior a 
l’admissible, i la nova estructura ha d’estar adjacent 
i no embeguda a la mitgera, tot i que això suposi una 
pèrdua de superfície útil.

Ara bé, si aquesta intervenció incorrecta es fa i la mit-
gera pateix greu lesió d’aixafament, la probabilitat de 
col·lapse de la mitgera i de l’edifici veí és molt alta, quasi 
segura. Dels nombrosos casos d’ensorraments d’edificis 
de tàpia en que he hagut d’intervenir, entre d’altres 
coses per diagnosticar les causes dels col·lapses, la major 
part van col·lapsar per lesió d’aixafament de la mitgera, 
sense que hagués cap tipus d’obra causant o relacionada. 
Però almenys en dos casos, tot i que la causa principal 
del col·lapse va ser per aixafament de la mitgera, també 
van incidir molt unes obres realitzades de manera molt 
negligent, consistents precisament en fer regates verti-
cals i horitzontals per tota la mitgera per tal de col·locar 
l’estructura del nou edifici embeguda a la mitgera. El 
resultat com era d’esperar va ser el col·lapse de la mitgera 
i de l’edifici veí en tots dos casos. Cal fer esment que en 
els dos casos els edificis veïns estaven habitats, i si no va 
haver víctimes mortals va ser de miracle.

Si no es vol perdre superfície útil al nou edifici, i per tant 
es vol col·locar la seva estructura embeguda a la mitgera, 
la forma correcta de procedir és fer prèviament un tracta-
ment estructural de la mitgera (a través del l’ús de connec-
tors i altres elements constructius), tal i com s’explica al 
número 332 de l’informatiU (pàg. 86-93), en l’article redactat 
pel company Josep Baquer, arquitecte tècnic consultor 
d’estructures. Cal fer esment que aquesta intervenció és 
factible si l’estat de salut de la mitgera és acceptable (que 
com ja he dit és el més habitual). En cas que pateixi lesió 

d’aixafament en 
fase avançada, el 
primer que s’ha de 
fer és consolidar-
la mitjançant el 
procediment que 
s’ha explicat de 
substitució.

Una forma adequada 
per diagnosticar amb 
certesa una lesió de 
liqüefacció és revisar la 
paret de façana des de 
l’interior de l’edifici
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   Terapèutica de la lesió de liqüefacció  
en paret de façana de tàpia

A més de la lesió d’aixafament, hi ha un altre tipus de 
patologia de comportament diferent, que es pot donar 
en parets de tàpia en façanes. En cas que una paret de 
façana de tàpia rebi molt fortes humitats, per exem-
ple per filtracions de desguassos encastats en façana, 
la tàpia pot perdre tota consistència, produint-se el 
col·lapse parcial de la façana. Normalment aquests 
col·lapses solen produir-se en les parts altes de la faça-
na (en els voltants d’on es produeixin les fortes humi-
tats). Aquest tipus de lesió es proposa denominar-la 
lesió de liqüefacció.

Com ja es va explicar a l’anterior article, en aquest 
tipus de patologia el principal símptoma és una taca 
d’humitat a la façana, així com deteriorament del 
revestiment, i en ocasions també presència de vege-
tació a la façana. És important assenyalar que en la 
major part dels casos en què hi ha humitats o deterio-
rament de revestiment en façanes de tàpia, patologia 
que és relativament freqüent, no hi ha aquest tipus de 
lesió de liqüefacció.

Per aquest motiu, aquesta greu lesió pot passar des-
apercebuda si només es realitza una ràpida inspecció 

de la façana des del carrer, ja que l’únic que s’aprecien 
són uns símptomes de deteriorament i humitats 
comuns en façanes de tàpia, que no solen ser indici 
de lesió greu. Una forma adequada per diagnosticar 
amb certesa una lesió de liqüefacció és revisar la paret 
de façana des de l’interior de l’edifici, observant amb 
detall la zona on a l’exterior s’ha apreciat humitat, i 
/ o vegetació, i / o deteriorament del revestiment. Si 
realment hi ha lesió de liqüefacció, s’observarà que la 
tàpia s’ha convertit en un fang semilíquid que es desfà 
fàcilment a la mà, o fins i tot bona part de la tàpia ja ha 
desaparegut de la paret.

Es mostren a continuació a manera d’exemple a la 
Fig. 9 quatre  imatges d’un cas real en què vaig inter-
venir, on la tàpia literalment havia desaparegut en tot 
l’ample de la secció, que eren 60 cm, a la zona afecta-
da per forta aportació d’aigua provinent d’un baixant 
fracturat, que corresponia a una superfície aproxima-
da de 2 m2, que se situava a la primera planta. Tan 
sols quedava una fina capa exterior corresponent al 
revestiment. Les restes de la terra que faltaven de la 
paret de tàpia estaven dipositats sobre el paviment 
de la primera planta, en forma de fang gairebé líquid.

aMBdues zones deliMitades corresponen a la Mateixa part de la façana. es pot 
apreciar que a la vista de la façana des de l’exterior no s’oBserven síMptoMes 
a priori preocupants. en canvi, la vista des de l’interior Mostra l’evidència d’una 
Molt Greu lesió aMB Massiva pèrdua de secció resistent a la tàpia.

fiGura 9.-  iMatGes de lesió de liqüefacció en paret de façana de tàpia

tàpia en estat GaireBé líquid provinent 
de la façana, que ha quedat dipositada 
soBre el paviMent de planta priMera.
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Així, aquest cas d’extrema gravetat podia passar 
desapercebut si només es realitzava una ràpida ins-
pecció de la façana des del carrer, ja que l’únic que 
s’apreciava des del carrer era una façana aparentment 
en acceptable estat, amb tan sols una zona concreta 
on havia abundant vegetació. Cal ressaltar la gravetat 
de la lesió, ja que a més en aquest cas les bigues del 
forjat es recolzaven sobre la paret de façana afectada, 
de manera que el col·lapse parcial de la paret de faça-
na provocaria el col·lapse de part dels forjats, el que 
ocasionaria amb tota probabilitat gran afectació a la 
via pública.

L’objecte de la meva intervenció en aquest cas era fer 
el projecte i direcció de l’enderroc de l’edifici veí. Com 
sempre s’ha de fer en aquests tipus d’intervencions, 
i en general en qualsevol obra en edifici entre mitge-
res, abans de començar les obres vaig inspeccionar 
els dos edificis veïns al que havia d’enderrocar, per tal 
de verificar si en els mateixos hi havia algun tipus de 
lesió, etc. A més, aquesta forma de procedir té altres 
avantatges, com el fet de parlar amb els usuaris dels 
edificis veïns abans de començar les obres, cosa que 
pot estalviar innecessaris neguits i preocupacions 
d’aquestes persones durant l’execució. Per tant, en 
aquest cas, abans de començar les obres d’enderroc 
es va procedir a estabilitzar la façana de l’edifici veí.

Convé ressaltar que si en aquest cas s’hagués fet 
l’enderroc sense revisar prèviament els edificis veïns, 
i per tant sense estabilitzar prèviament la façana 

veïna, s’hagués produït quasi amb total seguretat 
l’ensorrament parcial de l’edifici veí (a causa de la 
molt greu lesió de liqüefacció), encara que l’enderroc 
es fes manualment amb molta cura.

En la lesió de liqüefacció el tractament terapèutic 
consisteix en eliminar la part de la tàpia que ha per-
dut tota consistència per l’acció intensa de l’aigua, i 
substituir-la per paret de maó massís o gero fins que 
quedi reconstruïda la totalitat de la secció. Es realitza-
ran prèviament els apuntalaments que siguin neces-
saris, per exemple en cas que les bigues es recolzen 
en la façana. Novament la zona a substituir a d’anar 
una mica més enllà de la zona danyada, amb objecte 
d’arribar a tàpia en bon estat. I si la causa de les fortes 
filtracions d’aigua per l’interior de la secció de tàpia 
de façana s’ha produït pel trencament o mal funcio-
nament d’un baixant, lògicament s’ha de procedir a 
substituir-lo o arranjar-lo, segons convingui, és a dir, 
solucionar la causa subjacent.

En els casos en què ja s’hagi produït el col·lapse de 
part de la façana per liqüefacció i fins i tot de part de 
l’edifici, l’operació més adequada és l’enderrocament 
de l’edifici, el qual, com s’ha explicat anteriorment, 
s’ha de realitzar amb especials mesures de seguretat 
(Fig. 1).

A continuació es mostren dues imatges de dos edificis 
on la façana va col·lapsar parcialment a causa de lesió 
de liqüefacció.  

fiGura 10-  iMatGes de col·lapse parcial de paret de façana de tàpia en dos edificis a causa de lesió de liqüefacció
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