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RESUM 
 

El present document contempla l’anàlisi del projecte basic i executiu, el seguiment de 

l’execució i la critica a les solucions adoptades, referents a la intervenció duta a terme a un 

edifici d’ús administratiu situat al c/ Gutemberg, 3-13 de Terrassa, edificació acabada l’any 

1976 que presenta un seguit de patologies provocades principalment per l’exposició enfront 

els agents atmosfèrics així com diferents mancances tècniques que fan necessària la seva 

intervenció amb la finalitat de adaptar-lo als requeriments vigents en un edifici destinat a l’ús 

que allotja. 

 

L’estudi que s’exposa a continuació te com objectiu analitzar la intervenció realitzada i la 

solució adoptada.  

 

Per tal d’estructurar el projecte i facilitar la comprensió global de la informació aportada, es 

creen diferents blocs documentals. D’una banda, es defineix l’edifici objecte d’estudi, es 

descriu el seu emplaçament, es deixa constància de l’evolució de l’edificació des de la seva 

creació, es descriu la seva tipologia constructiva, s’analitza el projecte d’intervenció,  

s’amplia l’informe de l’estat de conservació per tal de conèixer amb major exactitud l’estat de 

conservació del conjunt i s’estudien les variants realitzades sobre el projecte inicial. D’altre 

banda, es realitza un seguiment de l’execució posant especial èmfasi en la seguretat en els 

treballs i en la implantació creada, es proposa un control de qualitat exhaustiu sobre el mur 

cortina i s’analitza la solució adoptada referent al comportament energètic de la nova façana. 

 

El mètode d’anàlisis dels diferents apartats es d’observació descriptiva, estructurada o no 

estructurada, segons la matèria d’estudi. Basat en visites d’obra periòdiques com font 

d’entrada de dades, el projecte contempla més de dos anys de seguiment de l’execució. 

 

Les obres queden marcades per diferents aspectes d’especial rellevància. L’empresa 

contractista principal, fa fallida econòmica i cau en liquidació, fet que fa variar la planificació 

temporal programada inicialment i endarrereix el final de l’obra, donat que queden 

actuacions i treballs pendents. Cal destacar que l’obra es aturada temporalment per un 

accident laboral amb afectacions a tercers. Tot plegat, una execució d’obra problemàtica que 

exigeix la màxima dedicació de la Direcció Facultativa per afrontar sistemàticament els 

contratemps presentats.    
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BLOC I 

 

1. INTRODUCCIÓ. 

 

El present document, té per objecte l‟anàlisi i seguiment de la reforma de l‟edifici Gutemberg, 

consistent en renovar la façana existent per tal de solucionar les diferents patologies que 

sofreix i alhora actualitzar la seva imatge, així com adequar els seus espais a la normativa 

vigent per les mancances tècniques i funcionals que presenten. 

 

L‟ edifici, d‟ús administratiu, data de l‟any 1976, presenta una evident falta de consevació i 

presenta lesions que fan totalment necessaries les intervencions en l‟envolupant de 

l‟edificació. 

 

La documentació seguidament aportada, deixa constància de l‟execució duta a terme, 

analitza les principals variacions respecte el projecte executiu i amplia  l‟informació d‟aquest 

en materia de manteniment i gestió mediambiental, entre d‟altres aspectes. 

 

L‟objectiu del treball per part de l‟autor es ampliar el coneixament referent a l‟execució real 

d‟una obra de reforma.  

 

El fet de ser veí de la localitat on s‟emplaça l‟edifici i conviure diàriament en la zona de 

l‟actuació, unit al fet de ser un edifici de referència per els egarencs,  sòn elements d‟interès 

personal que fan decidir abarcar el seguiment de l‟obra com matèria del Projecte Final de 

Carrera. 
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2. INFORMACIÓ PRÈVIA. 

 

2.1. L’ emplaçament de l’edifici. 

 

2.1.1.  La ciutat.   

 

Terrassa, ciutat del vallès occidental, és coneguda tradicionalment pel seu passat tèxtil pel 

seu patrimoni medieval, modernista e industrial, com la ciutat del jazz, pel hoquei herba o 

per ser referent a la plaça castellera.  

Per els egarencs, es una ciutat que ens permet gaudir, fent un volt per els seus carrers, d‟un 

patrimoni cultural de renom internacional, com el Conjunt Monumental de les Esglésies de 

Sant Pere, la Torre de Defensa del Castell-Palau o el Castell Cartoixa de Vallparadís.  

El segle XIX va ser, el segle de la Revolució industrial i la seva petjada ens recorda que 

Terrassa va ser, fins no fa gaire, la ciutat dels vapors i les xemeneies. També conserva 

importants edificis i elements escultòrics que recorden l'esclat de les arts plàstiques i 

decoratives de l‟arquitectura, de les lletres i la música, a començaments del Segle XX. 

Els nous temps estan definint una ciutat que compagina els signes d'identitat tradicionals 

amb nous trets culturals que li van donant valor afegit al municipi.  

 

Amb un creixement demogràfic ininterrumput durant les ultimes decades i passada la 

barrera dels dos cents mil habitants, la ciutat es veu obligada a transformar-se 

continuament. La configuració de nous barris, la promoció de nous habitatges, el foment de 

la rehabilitació, l‟augment dels equipaments socials, la potencialització dels espais verds i 

d'oci, i la millora de la mobilitat es converteixen en els eixos principals marcats per 

acondicionar la ciutat a les noves necessitats dels seus habitants. En aquest aspecte estaca 

l‟ampliació de la xarxa ferroviaria a la ciutat, creant noves connexions entre barris i 

potenciant la xarxa existent que havia quedat obsoleta.    

 

Fruit de aquesta intenció de canvi o adaptació de la ciutat, i amb la conciència d‟haber 

d‟intensificar el concepte de manteniment sobre el nostre patrimoni, es fàcil vincular el 

projecte que tractem a la situació social del present de la ciutat. 
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Esglèsia de Sant Pere

 

Parc de Sant Jordi.

 

 

2.1.2. Dades bàsiques de la ciutat.  

  

Localització geogràfica  

 277 metres sobre el nivell del mar  

 41º33' 40'' latitud Nord  

 2º 0'29'' de longitud Est del Meridià Greenwich  

Superfície del terme municipal  

 70,20 km²  

Límits  

 Nord: Matadepera i Vacarisses  

 Est: Sabadell  

 Sud: Rubí i Sabadell  

 Oest: Viladecavalls Ullastrell i Vacarisses  

 Comarca: Vallès Occidental  

 Província: Barcelona  

Població  

 210.941 habitants (1 de gener de 2009)  

 3.004,86 hab./Km² (Densitat) 

 

 

 



Anàlisis i seguiment de la reforma en un edifici d’ús administratiu a Terrassa.   

Reforma de l’edifici Gutemberg. 

Ferran Luque Brao.                                                                                                                                                             

 

 

7 
 

Distàncies a les principals ciutats catalanes  

 Barcelona: 21 km 

 Girona: 107 km  

 Tarragona: 109 km  

 Lleida: 138 km  

2.1.3. Situació de l‟edifici.  

 

L‟edifici es troba situat al carrer Gütenberg 3-13 de Terrassa, al barri Rambla d‟Egara, 

en ple cor de la ciutat. 

 

Inscrit en l‟illa delimitada per els carrers Rambla d‟Ègara, Gutemberg, Galileu i 

Col.lumela, ocupa una superfície en planta de 1.312,65  m².  

 

L‟edifici fa façana a la pròpia Rambla d‟Ègara i als carrers Gutemberg i Col.lumela i 

seu l‟emplaçament es caracteritza per la seva privilegiada ubicació fent front al Portal 

de Sant Roc de Terrassa, reconegut eix comercial de la ciutat. 

 

Cal destacar que la zona es troba afectada per les obres d‟adecuació i ampliació de la 

xarxa ferroviairia, al contemplar el projecte pertinent, la reforma i interconexió de 

l‟actual estació dels Ferrocarrils de Catalunya, situada enfront la façana principal de 

l‟edifici Gutemberg, amb noves estacions projectades a la ciutat de Ferrocarrils de 

Catalunya i lineas de RENFE rodalies.   

 

2.2. Antecedents. 25 anys de l’edifici Gütemberg.  

 

2.2.1. Història de l‟edifici. Cronologia del projecte de construcció de 

l‟edifici Guttemberg. 

 

• Any 1973. Redacció del projecte d‟execució de l‟edifici. 

 

Amb la finalitat de fer un edifici comercial, l‟empresa Profinder S.A dedicada a l‟activitat 

inmobiliaria, amb seu a Barcelona, demana als Srs. Javier Sauquet Canet i Javier Valls 

Bauza, la redacció del projecte de l‟Edifici Gütemberg emplaçat en plena Avinguda del 

Caudillo, actual Rambla d‟Egara.  
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El projecte rep el nom de “Proyecto de edificio para aparcamiento, local comercial y 

oficinas en Tarrassa”  i defineix la construcció d‟un bloc de 10 plantes amb unes 

superfícies construides de 4.112,70 m² destinats a magatzem i 6.325 m² repartits en 

37 oficines. Una seperfície total construïda de 11.808,71 m²  i un pressupost 

d‟execució material segons memòria de 23.768.600 pessetes (142.869 Euros), 

defineixen el projecte inicial. 

• 17 de Juliol 1974.  

 

Es sol·licita la llicència municipal d‟obres majors per la construcció de l‟edifici 

comercial. S‟entra a urbanisme de Terrassa amb el numero d‟expedient 829. 

 

 • 20 Juliol 1974. Visat del projecte. 

 

Es presenta el projecte de l‟edifici Gütemberg al Colegi Oficial d‟Arquitectes de 

Catalunya i Balears amb numero d‟expedient 792.220-21.  

 

• 18 de Septembre de 1974. Assumeix de l‟obra. 

 

Signen l‟assumeix de l‟obra, els aparelladors Don Miquel Fiulats i Puy i Don José 

Dalmau Sala.   

 

• 30 d‟Octubre de 1974. Llicència d‟obres. 

 

Es concedeix la llicència Municipal d‟obres a favor de Profinder S.A. amb vigència 

durant dos anys. L‟arquitecte municipal marca en 63.768.600 pessetes (383.257 

Euros) com a valoració otorgada a l‟esmentada obra. Es signe la conformitat el dia 31 

d‟octubre del mateix any. 

 

• 19 de febrer 1975. Suspensió de les obres. 

 

L‟autoritat no permet donar inici a les obres. No s‟acredita rebut corresponent a la 

liquidació d‟impostos segons Art. 906-907 Ordenança Municipal. Abonament dels drets 

devengats del permís.  

 

*   No es pot datar amb exactitud la finalització de les obres de construcció de l‟edifici 

donat que, segons informa la Gerència Municipal d‟urbanisme de Terrassa, a la 
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decada dels 70 no calia presentar el certificat final d‟obra. Tot indica que l‟obra es 

deixa enllestida l‟estiu de 1976.  

 

 

 

 

 

  
* Imatge de l’edifici al novembre del 2002 

 

 

2.2.2. Descripció de l‟edifici 

 

• Tenències arquitectoniques de l’epoca, context historic i influència en el disseny de l’edifici. 

 

L‟anomenada Crisis Moderna i la disciplina arquitectonica de l‟epoca, enmarcada en un context 

històric on el fi de la dictadura i la transició cap a la democràcia, deixen malmesa les diferents 

vassants de la cultura que pasava per una profunda crisis. Apareix la ideia de disciplina 

arquitectònica i critica amb el desenvolupament de la modernitat. 

 

L‟edifici Gutemberg es un fidel reflexe de la arquitectura dels anys setanta al nostre territori, en 

referencia a la construcció d‟edificis d‟oficines.  

 

Diferents influencies marquen el disseny de l‟edificació objecte d‟estudi. Per una banda, la seva 

formalitat, la planeitat de les seves façanes, la tecnologia de tancament utilitzada o els materials 

emprats donen al conjunt arquitectonic un caire sobri i ens sugereix que la seva forma es a 

consequència de la seva funcionalitat a mès de presentar-se despullat d‟ornaments, aspectes 

propis del Racionalisme arquitectònic, tendència dels anys 1925 – 1940, encara presents al 
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disseny de l‟edifici en alguns aspectes. Per altre banda, el seu disseny s‟allunya de la 

l‟influència de les tendència pròpia de l‟epoca, la arquitectura postmoderna, mès marcada per la 

recuperació de tipologies heredades del passat, recuperant l‟ornamentació, les columnes, 

pilastres, moldures, aspectes contraris a l‟arquitectura moderna, però la seva fredor compositiva 

i la seva arquitectura estètico – formal si que ens mostra la influència d‟aquesta tendència 

arquitectònica que reacciona, des de mitjans de 1970, contraria els principis del movimient 

modern.   

 

• Tipología de l’edifici. (apartat extret de la memòria del projecte executiu). 

 

L‟inmoble objecte d‟estudi és un edifici que consta de dos blocs estructurals separats per un junt 

de dilatació situat aproximadament a la meitat de la seva volumetria longitudinal. 

 

La seva secció tipus sotarasant te dos soterranis que acarquen el cent per cent de la planta on 

s‟emplaça. Sobre la rasant, les seves seccions varien segons la seva alineació, es a dir, segons 

la façana que es tracti. La façana principal, alineada amb Rambla d‟Egara, te una secció de 

planta baixa, sis plantes tipus, àtic i coberta. Quan l‟edifici gira i entra cap els carrers laterals la 

secció es modifica. En el carrer Gütenberg, la consta de planta baixa, quatre plantes tipus, àtic i 

coberta, mentres que al carrer Columel.la, la seva secció queda definida per planta baixa, dues 

plantes tipus i coberta.  

 

A grans trets, podem destacar la utilització del formigó, l‟acer, el ferro, l‟alumini i el vidre com a 

base del materials emprats, destacant igualment la utilització d‟elements ceràmics per a 

tancaments exteriors, divisions interiors,  revestiments i els paviments de gres. L‟estructura de 

l‟edifici està formada per murs, pilars i jàsseres de formigó armat amb forjats reticulars.  

Els tancaments de façana sòn parcialment d‟obra ceràmica i queden resolts amb un mur cortina 

format per una estructura amb muntants verticals d‟acer, ancorats al forjat i tancaments on 

s‟alterna vidre fix i practicable, tot amb subestructura d‟alumini anoditzat. La façana principal 

està resolta en diferents plans, mitjançant voladius,  la resta de façanes mantenen una mateixa 

planeitat a tota la seva secció. Les façanes interiors queden acabades amb aplacat de rasilla 

ceràmica i fusteries d‟alumini anoditzat. 

Les cobertes de l‟edifici són planes no transitables, acabades amb àrids pesats o làmines 

autoprotegides i les terrasses dels àtics són planes transitables acabades amb diferents 

materials.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_postmoderna
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L‟Edifici Gutemberg està immediatament alineat a est amb la Rambla d‟Ègara, a sud amb el 

carrer Columel.la i a nord amb el carrer Gutemberg, entregant-se a la paret mitgera que delimita 

l‟edifici a oest configurant un pati interior d‟illa. L‟ús d‟aquest edifici és bàsicament administratiu. 

 

L‟edifici té unes dimensions aproximades de 30.15 metres en la façana del carrer Gutemberg, 

11.80 metres en en el xamfrà entre el carrer Gutemberg i la Rambla d‟Ègara, 39.46 metres a la 

pròpia Rambla d‟Ègara i 25 metres de façana al carrer Columel.la.  

 

La paret mitgera que delimita l‟edifici a l‟interior d‟illa té una dimensió de 39.35 metres.  

 

L‟edifici presenta una alçada de vuit plantes practicament en tota la façana, excepte en el tram 

interior al carrer Columel.la, on té una alçada de tres plantes, i en el tram interior del carrer 

Gutemberg, on totalitza sis plantes.  

 

La superfície total del solar on s‟ubica l‟edificació és de  1.312,65 m2. La superfície del pati 

interior d‟illa totalitza aproximadament 170 m2. 

 

La planta baixa, la planta soterrani i la planta primera ocupen en extensió la totalitat del solar. 

Originalment, tenien un ús de gran magatzem comercial, conformant un espai ampli de caràcter 

diàfan. Actualment les plantes soterrani i baixa acullen diferents espais d‟oci i comercials. La 

planta  primera es va reconvertir en el seu dia com espai d‟oficines disposant de la ocupació 

màxima del solar, organitzades a partir d‟un passadís central. Aquesta configuració és la que 

actualment existeix a l‟immoble. 

 

Des de la planta segona fins a la setena, l‟edifici es composa de tres crugies aliniades a la 

Rambla d‟Egara, al carrer Gutemberg i al carrer Columel.la que alliberen un pati interior d‟illa. 

L‟espai  es distribueix en base a una passera longitudinal que ressegueix el pati interior d‟illa i 

dóna accés als diferents despatxos, directament orientats als carrers.  

 

En la planta segona es va modificar la configuració dels espais d‟oficines existents substituïnt la 

passera d‟accés als despatxos. Es va habilitar un passadís interior d‟accés als locals, fet que va 

permetre ventilar directament part de les oficines al pati interior. 
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En la planta setena les oficines tenen una superfície lleugerament inferior per tal d‟habilitar unes 

terrasses exteriors que retrassen el plà de façana respecte la Rambla d‟Egara, el carrer 

Columel.la i el carrer Gütenberg. 

 

El perfil de l‟edifici conformat pel retranqueig de la seva secció caracteritza la imatge de l‟edifici. 

Les plantes segona, tercera, quarta i sisena disposen de voladius de 130 cm sobre la Rambla 

d‟Egara, 30 cm a Columela i 50cm a Gütenberg. La planta cinquena sobresurt 150 cm a la 

Rambla, 60 cm a Columela i 100 a Gütenberg. Finalment, la planta setena es retrassa tres 

metres. Aquest retranqueig de la façana confereix a l‟edifici  una geometria variable.   

 

El nucli de serveis de l‟edifici es troba situat en la façana nord, amb accés directe des del carrer 

Gutemberg, facilitant l‟accés als set nivells de l‟edifici. Aquest nucli es composa de dos 

ascensors, una escala sectoritzada d‟evacuació –ample 0.90- i un petit servei o local de neteja. 

Comunica directament als espais interiors d‟accés a les oficines. Des de la planta tercera a la 

setena hi ha una escala sense sectoritzar més ampla –1.20-, de geometria semicircular, que 

comunica els diferents nivells. La geometria semicircular d‟aquesta escala es prolonga i es 

completa en la planta coberta, generant un volum cilíndricque delimita al seu interior un espai 

tècnic on s‟ubiquen les màquines de climatització de l‟edifici. Les dues escales descrites 

incumpleixen la normativa vigent de protecció contra incendis NBE-CPI-96. 
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Relació de superfícies estat actual: 

 

Planta Sup. Construida (m²) Sup. Exterior (m²) 

-2  1.365,63 0,00 

-1  1.365,63 0,00 

0  1.312,65 0,00 

1  1.365,21 0,00 

2  1.199,88 0,00 

3  1.136,72 0,00 

4  1.136,72 0,00 

5  1.145,16               34,34 

6  1.002,20 0,00 

7     732,93             230,00 

Total superfície 
construïda. 

          11.762,73 m²  

Total superfície  
Exterior. 

            264,34 m² 

 

Respecte al planejament vigent, el nou Plà General d‟Ordenació Urbanística de Terrassa 

determina a la Rambla d‟Ègara una alçada màxima de planta baixa més cinc plantes superiors 

amb una alçada reguladora màxima de 21,50 metres i voladius màxims permesos en la Rambla 

són de 120 cm, a Columel.la de 40 cm i a Gütenberg 40 cm, l‟edifici construït no s‟ajusta als 

nous valors, presentant uns voladius a la Rambla de 150, a Columela de 60 i a Gütemberg 100, 

amb una alçada de planta baixa més set plantes.  

 

L‟edifici consta de dues plantes soterrani, una planta baixa i set plantes pis, amb una superfície 

aproximada de 1.360 m² per planta i una alçada total d‟uns 27 metres. 
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2.2.3. Actuacions sobre l‟edifici originari.  

 

• Reforma Interior. 1989. 

 

Passats 13 anys de l‟imnaguració de l‟edifici Gütemberg, l‟inmobiliaria Santa Andrea S.A de 

Terrassa, decideix realitzar la primera intervenció significativa sobre l‟inmoble.   

El projecte rep el nom de reforma d’un edifici comercial a Terrassa, i es basa en la redistribució 

parcial de la planta baixa, entresòl, i planta primera, modificant envans. D‟altre banda, es varia 

el nomament de les plantes.  

 

El projecte no altera parametres urbanístics. 

 

Aprovada la llicència d‟obres majors (exp. 447/89) el 29 de setembre de 1989. 

 

7 de febrer de 1990, resolució de l‟expedient d‟obres majors. 

 

22 de febrer de 1990, concedida la llicència d‟obras majors. 

 

Visat del projecte 27 de juliol de 1990. Registre d‟entrada 4991. 

 

Inici, Lluis Creus i Campderros, renuncia, 17 de octubre de 1990.   

 

Certificat final d‟obra, els arquitectes tècnics Pascual Gàmez Tarragona, Santiago Villvendas 

Mestre, visat 16 de gener de 1991. 

 

• Intervencions en despatxs d‟oficines. 

 

L‟any 1993 es realitzen obres d‟adecuació dels locals numero 13-14 de la segona planta.  

S‟intervé sobre les instal·lacions, la xarxa elèctrica i d‟aigua potable.  

 

• Intervenció al local comenrcial qe acull el Bingo. 

Adecuació i acondicionament de l‟espai per al seu ús e intervenció sobre mesures de seguretat. 

 

Es poden apreciar actuacions posteriors a la construcció de l‟edifici amb la intenció de reparar 

els esmentats problemes d‟humitat, especialment a terrasses i cobertes. 
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3. ANÀLISIS I SEGUIMENT D’OBRA. 

 

3.1. Presentació del projecte. 

 

3.1.1. Agentes. 

 

L'edifici de caràcter privat està promogut per la Comunitat de Propietaris Gutemberg 3-13, amb 

NIF: 08669087-E,  i seu social al mateix edifici, C/ Gutemberg 3-13, C.P. 08221 de Terrassa. 

 

Les diferents fases de redacció i construcció del projecte seran redactades i dirigides per la 

societat FFPV arquitectura, s.c.p., amb NIF: G-62472121, i formada pels arquitectes: 

 

Franc Fernández i Eduardo   núm. col. COAC: 10.624/0 

Carles Puig i Soler   núm. col. COAC: 26.885/2 

Xavi Vancells i Guérin  núm. col. COAC: 28.025/9  

 

FFPV arquitectura proposarà l'equip tècnic de treball que desenvoluparà les feines 

complementàries al present projecte: 

 

- Arquitectura Tècnica 

- Instal·lacions 

- Estructura 

 

• Director de l‟execució de l‟obra, arquitecte tècnic:  

 

Josep Malgosa i Morera    núm. col. COAC: 10.624/0 

 

• Empresa constructora (contractista principal) :  Metal·listeria Casas, S.L.  
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3.1.2. Actuacions contemplades al projecte de reforma de l‟edifici Gutemberg 

(apartat extret de la memòria del projecte executiu). 

 

L‟objecte principal del projecte consisteix en la instal·lació d‟un mur cortina de doble pell, que 

suposa la rehabilitació del mur cortina existent i superposició d‟una nova pell exterior en forma 

de mur cortina ventilat fixada a l‟estructura portant de l‟edifici.  El nou tancament confereix un 

nou contorn de façana que s‟adapta a la secció retranquejada de la façana existent suavitzant la 

seva aparença formal i dotant-lo de una imatge més moderna.  

 

El projecte parteix de la premisa que la substitució integral del tancament existent i la 

construcció d‟un nou tancament comportaria un increment important de temps i de cost que 

comprometen la rentabilitat del projecte.  El desmuntatge del tancament existent i enderrocs 

diversos, i la conseqüent inhabilitació temporal de la totalitat dels locals d‟oficines i paralització 

de les activitats empresarials durant la construcció del nou tancament, suposaria un cost 

econòmic que augmentaria de manera considerable el preu final de la operació.  

 

A continuació es descriuen les actuacions a realitzar:  

 

1-  Manteniment del mur cortina existent.  

 

El manteniment del mur cortina existent d‟alumini anoditzat suposa un repàs, per part d‟una 

empresa especialitzada, de tots els elements que pateixin patologies així com les subjeccions 

que no garanteixin una seguretat de la façana.  

El projecte inclou la substitució d‟aquells elements de fusteria d‟acer galvanitzat situats en les 

zones de pas comunes -passadissos de distribució als despatxos orientats al pati interior. 

 

2-  Revestiment dels paraments de façana existents. 

 

Els panys opacs del mur cortina i els pilars revestiments d‟aplacat de rasilla ceràmica existents 

es revestiràn amb revestiment per façanes a base de doble làmina plàstica impermeable de 

color negra de la casa Texsa, la primera fixada mecànicament sobre el parament existent i la 

segona soldada a la primera. 
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3- Instal.lació del nou mur cortina ventil.lat. 

 

El nou tancament es composa d‟un sistema de mur cortina mixte per doble façana amb tapetes 

verticals d‟alumini d‟extrusió en forma d‟ala fixades als muntants verticals i juntes horitzontals de 

silicona amb una alçada de peces de vidre de 3,44m. Els perfils seràn anoditzats amb rotura de 

pont tèrmic, amb muntants de 50 x 150mm i travessers de 50mm x 90mm de secció.  

 

El nou mur cortina anirà directament fixat al cantell dels forjats de formigó existents de cada 

planta mitjançant una sèrie d‟espadons d‟acer A-42b galvanitzats que subjectaràn els muntants 

verticals. Aquests es col.locaràn cada 1,45 m i els travessers horitzontals cada 3,44 m. Els 

espadons subjectaràn alhora una passera exterior de religa, d‟amplada variable segons el nivell, 

que permetrà el manteniment i neteja de la cara exterior de la façana existent i de la cara 

interior del nou mur cortina. Els vidres seràn templats de 8mm i serigrafiats per la cara exterior 

segons disseny proposat. 

 

4- Enllumenat exterior del nou mur cortina. 

 

El mur cortina s‟il.luminarà des de l‟exterior mitjançant tres franges de llum col.locades a l‟alçada 

de les plantes primera, quarta i sisena, coincidint amb els punts on es plega la façana. Aquestes 

franges consisteixen en trams lineals formats per lluminàries estanques per fluorescència que 

projecten la llum des de la part inferior cap amunt. 

 

5-  Habilitació de la gondola de neteja del nou mur cortina. 

 

La neteja de la cara exterior del nou mur cortina es realitzarà mitjançant una gondola de neteja 

ubicada en la coberta. Es composa d‟una màquina formada per un xasis metàl.lic que conté el 

motor d‟elevació i els diferents sistemes, i d‟un monobraç de 9 metres des d‟on es suspèn 

mitjançant un sistema de cablejat el cistell de treball d‟acer anoditzat de 2 x 0,6 x 1,80. Aquesta 

gondola es desplaça sobre unes guies recolzades sobre unes jàsseres de repartiment 

disposades sobre la coberta i dóna servei a tota la longitud de façana, des del carrer Columel.la, 

la Rambla d‟Ègara i el carrer Gutemberg. 
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6-  Adequació de l‟edifici als requeriments d‟evacuació establerts a l‟actual normativa 

d‟incendis i protecció dels edificis (CPI-96). 

 

Les mesures per adequar l‟edifici als requeriments d‟evacuació consisteixen en la substitució del 

nucli d'escala principal, degut a l'incompliment de les dimensions de escala, així com la 

construcció d'un nou nucli d'escala d'emergència com a recorregut alternatiu al recorregut 

principal d'evacuació. D‟altra banda es col.locarà una porta tallafocs al passadís de distribució 

de les diferents oficines per dividir cada una de les plantes pis de l‟edifici en dos sectors 

d‟incendi.  

 

El nucli d‟escala principal de nova formació recorre la totalitat de l‟edifici en secció i té un 

desenvolupament entre plantes de quatre trams de 1,20 d‟ample. Està format per una estructura 

de perfils metàl.lics, baranes  contínues de xapa d‟acer desplegat i paviment de planxa d‟acer 

amb relleu estampat. Els paraments interiors estàn degudament revestits amb pladur RF-120.  

 

El nou nucli d'escala d'emergència es situarà al final del passadís d‟accés a les oficines, 

directament a l‟exterior, i es composa d‟una escala de cargol prefabricada amb estructura 

metàl.lica. El recorregut d‟evacuació d‟aquesta escala tindrà continuïtat en la planta tercera amb 

l‟escala situada al carrer Columel.la en la que s‟habilitarà un badalot d‟accés format per 

estructura metàl.lica i tancament exterior de panell micronervat de dues làmines d‟acer prelacat 

amb aïllant a l‟interior. 

 

7-  Reforma de les zones de pas comunes: vestíbul d‟accés de planta baixa, passadissos i 

escales d‟accés als diferents despatxos 

 

Es contempla la reforma de les zones de pas comunes tant a nivell d‟acabats com de renovació 

de la instal.lació d‟il.luminació existent, fora de normativa.  

 

Aquestes actuacions consisteixen en l‟aplicació d‟un  paviment contínuu compacte sobre el 

paviment de terratzo actual, i de nous revestiments enguixats i pintats amb diferents colors per 

planta dels paraments i sostres existents, que actualment presenten un acabat arrebossat pintat 

blanc. El vestíbul d‟accés es complementa amb un nou taulell d‟atenció, un nou panell 

corporatiu, i  revestiments verticals de tauler de DM i plafons d‟acer inoxidable en el frontal 

d‟accés als ascensors. 
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La nova instal.lació de l‟enllumenat consistirà en l‟enllumenat normal, de vigilància i 

d‟emergència de passadissos, vestíbuls i escales i l‟enllumenat de senyalització de les oficines.   

L‟ampliació de la instal.lació d‟enllumenat, incloent la nova façana, comporta la modificació i 

ampliació de les línies que actualment alimenten l‟enllumenat existent, així com la instal.lació 

d‟un nou quadre de protecció i distribució  d‟enllumenat  a la planta –1 al costat del quadre 

general existent. 

 
3.1.3. Resum cronologic de la reforma de l‟edifici Guteberg.  

 

Es presenta a continuació una breu cronologia de la reforma de l‟edifici Gutemberg, llistant les 

dates de l‟aportortació dels documents previs o el visat del projecte executiu, fins al inici de les 

obres, les principals incidències de l‟execució o la la finalització de les obres.   

La present documentació es desenvolupa a fons en el bloc d‟anàlisis i seguiment de l‟execució 

del projecte, on s‟adjunta la planificació teòrica inicial i la realment portada a terme de l‟obra 

objecte d‟estudi. 

 
Cronologia del projecte de reforma de l’edifici Gutemberg. 

DATA FET -  INCIDÈNCIA 

Gener del 2004 Estudi de l‟estat de conservació i manteiment de l‟edifici. 

Febrer de 2004 Entrega del projecte bàsic i executiu de l‟obra de Reforma de l‟edifici 
Gutemberg. 

25 de Setembre de 2007 Acta de replanteig i d‟inici de l‟obra. 

27 de Juny de 2008 Finalització de les obres segons planificació inicial del projecte. 

29 de Juliol del 2008 Accident laboral amb danys a tercers. 

30 de Juliol del 2008 L‟ajuntament atura l‟execució de les obres a l‟exterior de l‟edifici, mur 
cortina.  

30 de Setembre del 2008 Es reinicien els treballs de reforma de l‟edifici Gutemberg. 

15 de Juny del 2009 Falta de finançament de Metalisteria Casas S.L.  
S‟aturen les obres per fallida de la Constructora principal. 

27 d‟octubre de 2009 Nou Planning repasos. 

15 de Novembre 2009 Contractació empresa per realizar els treballs pendents. 

Finals de Febrer del 2010.  Finalització de les obres. 
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3.2. Anàlisi de l’estat de conservació de l’edifici. 

 

3.2.1. Ampliació de l‟estudi de conservació i manteniment de l‟edifici Gutemberg. 

 

L‟edifici Gutemberg ha sofert un considerable procés de deteriorament degut a la manca de 

manteniment al llarg dels anys. Datat de l‟any 1976 no habia estat  objecte de cap reforma  

importat, i el propi transcurs del temps a provocat una sèrie de patologies constructives, 

principalment  a les façanes i extensible a la resta dels elements estructurals i de tancaments, 

que fan necessària la seva rehabilitació.  

 

La façana existent, composta d‟un mur cortina format per muntants verticals i travessers 

horitzontals ancorats al forjat i per tancaments alternant vidre fix i practicable, tecnologia de 

tancament, pròpia dels edificis d‟oficines dels anys 70, ha patit un procés lògic d‟envelliment. 

L‟estat de les subjeccions del mur cortina existent a l‟estructura de formigó armat dels forjats de 

l‟edifici es troba en un estat molt deteriorat i el perill imminent de possible desprendiment 

d‟algún dels seus components fà urgent la seva reparació, així com la del mur cortina existent.   

 

Analitzat l‟edifici es constata la ruptura dels suports de recolzament dels perfils horitzontals del 

mur cortina existent amb els cantells de formigó dels diferents nivells que el subjectaven. Aquest 

suports estàn composats per pletines metàl·liques subjectades amb tacs i “rematxes” als perfils 

d‟alumini; sens dubte es tracta d‟un disseny de característiques deficients per la correcta 

estabilitat del tancament. També es verifica la ruptura de l‟unió del perfil vertical amb el perfil 

horitzontal del mur cortina.  

 

Aquests fets han produït una fletxa en els perfils horitzontals i una entrada en càrrega de les 

fulles lliscants de les finestres ocasionant que no es puguin obrir amb comoditat des de l‟interior 

de vàries de les oficines. Al desmuntar els vidres es constata que les falques de recolzament 

eren de fusta i que degut a l‟aplastament aquests han baixat varis mil·límetres. Les silicones 

dels vidres han perdut la seves propietats o simplement no n‟hi ha,i  també es detecta l‟absència 

d‟alguns ribets (peces d‟alumini de subjecció del vidre als marcs d‟alumini de les finestres). 

 

L‟estabilitat del mur cortina es veu compromesa degut a la ruptura dels suports i a la fletxa dels 

perfils,  i queda patent que els vidres de la façana tenen perill de despreniment, així com les 

finestres lliscants, ja que hi ha casos en que estan a punt de sortir del perfil superior. 
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Igualment, l‟edifici no té en l‟actualitat una adequació a la normativa vigent de protecció contra 

incendis NBE-CPI-96 per les mancances tècniques i funcionals que presenta. La impossibilitat 

d‟evacuació de bona part de l‟edifici en cas de produir-se un incendi resulta un perill evident i 

alhora possible en qualsevol moment que  fa urgent la adequació a la normativa vigent 

mitjançant, entre d‟altres mesures, la col·locació d‟una nova escala en l‟extrem sud de l‟edifici 

(carrer Columel.la).  

 

Les lesions contemplades a l‟informe pericial redactat a l‟any 2004 (adjunt com a document 

annex) que són objecte d‟anàlisis són: 

  

1- Filtracions d‟aigua a l‟interior de l‟edifici a través 

del tancament del mur cortina d‟alumini anoditzat 

existent. 

 

 

 

2- Manca de garantia de les subjeccions del mur 

cortina existent. Subestructures del tancament de 

façana existent amb manca d‟elements de fixació. 

Afecta a tot el tancament. 

 

 

 

3- Perfils verticals de la subestructura metàl·lica del 

tancament de façana actual amb desplom dels 

muntants centrals per falta de fixació al parament 

provocant fletxes considerables als perfils 

horitzontals on va soldat.Afecta a tot el tancament. 
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4- Finestres corredisses de tres fulls amb extrems 

laterals superiors desplomats per manca de fixació 

dels perfils centrals de la subestructura metàl·lica. 

Afecta a tot el tancament. 

 

 

 

 

 

 

 

5- Filtració d‟aigua pluvial per manca d‟estanqueïtat 

del tancament de façana. Segellat deficient de les 

juntes de dilatació de l‟edificació amb falta de 

manteniment provocant zones d‟humitat internes. 

Afecta a la totalitat de l‟immoble. 

 

 

 

 

 

6- Filtració d‟aigua provinent de pluja a través de les 

juntes del revestiment vertical del pilars de 

l‟edificació. Afecta tota l‟estructura vertical.  
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7- Esquerdes en les peces ceràmiques de 

revestiment vertical tipus rasilla, en els pilars de 

l‟edificació provocant humitats a l‟interior de 

l‟edifici. Zones puntuals del parament de façana 

en les seves quatre alineacions. 

 

 

 

 

 

 

 

8- Filtracions d‟aigua a través dels revestiments 

verticals de rasilla ceràmica a la façana del pati 

interior d‟illa. Els parament verticals presenten 

fissures i esquerdes en el revestiment ceràmic i 

representen punts humitat a l‟interior de l‟immoble 

 

9- Deteriorament dels elements i del segellat de la 

fusteria d‟acer galvanitzat que composen la façana 

orientada al pati interior. 

 

10- Aparició d‟humitats de filtració per manca de 

reposició del segellat d‟estanquitat en les finestres practicables. Afecta a tot el conjunt. 

 

 

11- Filtracions d‟aigua a través de les cobertes planes 

de l‟edifici, acabades amb àrids pesats o làmines 

autoprotegides, i de les terrasses transitables, 

acabades amb diferents materials. Fet agreugat 

per  l‟acumulació d‟aigües pluvials en zones sense 

previsió de buneres de recollida. 
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12- Deteriorament de l‟aïllament tèrmic de coberta per 

manca de protecció. Afecta a la totalitat de la 

coberta no transitable. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

13- Degradació del revestiment ceràmic als cantells de 

forjat, degut a la unió d‟elements amb diferent 

dilatació o a moviments produïts per canvis tèrmics 

al forjat de coberta, amb el conseqüent perill de 

despreniment. 

 

 

 

14- Fisuració del paviment de rasilla ceràmica, degut a 

moviments produïts per canvis tèrmics al forjat de 

coberta, provocant filtracions d‟aigua. 
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A  continuació s‟adjunten un seguit de fitxes tècniques amb l‟objectiu de detallar les diferents 

mancances que pateix l‟immoble objecte d‟estudi, localitzant i concretant l‟estat dels elements 

observats més conflictius, així com qualificar de la seva gravetat i les possibles causes de la 

seva degradació. Aquestes fitxes pretenen complir dos objectius principals. Per una banda 

ampliar l‟imforme pericial original, portant a terme un analisis mès exaustiu de les lesions i de 

les seves causes i d„altra banda, evaluar la solució adopta fent incís en el seguiment de la 

intervenció i proposant possibles alternatives sobre la reparació dels diferents elements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anàlisis i seguiment dela reforma de un edifici d'ús administratiu a Terrassa.
Reforma de l'edifici Gutemberg.
Ferran Luque Brao.

FITXA NÚMERO:  1

▪ Subsistema:  

▪ Descripció de l’element:

▪ Localització dins l’edifici: 

▪ Descripció: 

▪ Causes: 

▪ Qualificació de la gravetat.  

De l’element en sí:  Lleu
Conseqüències a tercers: Greu

▪ Comentaris:   

▪ Lesió Primaria:

Secundaria:

LESIÓ CARÁCTER I TIPOLOGIA 
DEL PROCÈS PATOLÒGIC DEFINICIÓ

CLASSIFICACIÓ DE LA 
LESIÓ EN FUNCIÓ DE LA 

CAUSA
DEFINICIÓ DE LA CAUSA VARIANTS

MECÀNICA DESPRENIMENTS

Separació de un material 

d'acabat del suport al que esta 

aplicat.
 DILATACIÓ ‐ CONTRACCIÓ 

Falta d'adherència  entre el soport i l'acabat 

(materials continus o enrojalats)                                                    ‐   

QUÍMICA EFLORESCÈNCIA

Cristalització de sals solubles.

                                                   ‐   

Produït per l'aigua continguda en un material que 

dissòl les sals solubles que aquest poseeix i al 

evaporar‐se en contacte amb el "exterior", 

provoca la eflorescència a la capa superficial de 

l'element.

 B 

MECÀNICA FISSURES

Obertura longitudinal 

incontrolada de un element 

constructiu o acabat continú, 

afectant a la seva cara 

superficial.

 INHERENT A L'ACABAT 

Produït per retracció hidràulica en morters o per 

moviments de dilatació‐contracció en xapats o 

enrajolats.                                                    ‐   

Aparició de sals solubles a la superfície del material

Filtració d'aigua provinent de la pluja entre les juntes del revestiment, per 
absorció, degut a una elevada exposició enfront els atacs atmosfèrics. Fet 
agreuxat per la tipologia de junta en els revestiments de façana.

I. SEQÜÈNCIA TEMPORAL DEL PROCÈS PATOLÒGIC.       Lesió  ←   Sintoma ←  Origen

Resultat de la Lesió Evolució de la lesió Origen = Causa

Despreniment de l'aplacat coincident amb el cantell del forjat.

Degradació i fisuració del revestiment ceràmic

Presència d'humitats en l'element

II. CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ  

INFORME PERICIAL ORIGINAL

Cantonada façana principal Rambla d’Egara amb C/Gutemberg
Degradació del revestiment ceràmic als cantells de forjat. 

Moviment estructural. 

Façana principal
Tancaments exteriors verticals

▪ Caràcter del procés patològic de la Lesió

Arribada del anhídric carbònic exterior carbonatant el 
formigó. Canvi del PH del material. L'H2O toca l'armat del 
cèrcol, oxidant-lo i expandint aquest per corrosió. 
L'expansió de l'armat provoca fissures al revestiment, 
degardant la plaqueta i afectant l'adherència de la peça 
al parament. 

Unió d’elements amb diferent dilatació. 

-

AMPLIACIÓ DE l'INFORME PERICIAL 

FÍSICA HUMITAT

Aparició incontrolada de un 

percentatge de humitat 

superior al desitjat en el 

material afectat. 

 DE FILTRACIÓ 

Aigua provinent de l'exterior que penetra a 

l'interior de l'edificació a travès dels tancaments 

de façana o coberta.

 Per la massa del mateix. 

Mecànica

Junta "rehundida" De projecte D'execució De material

Comentari:

Junta "enrasada" Si No
S'actua sobre la  causa 
Es repara la lesió
Es te cura de l'estètica

Física Química

Causa directe de la lesió Agents atmosfèrics

Morter normal   
"de agarre".

Mur cortina

De manteniment

Causa indirecte de la lesió

IV. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ - REPARACIÓ

Morter especial  
d'acabats.

1- Reiteradament es proposa desde la D.F la necessitat de retirara el revstiment ceràmic coincident amb les platines d'ancoratge del nou mur cortina per tal que aquestes recolzin directament sobre 
l'element estructural.
2- Es proposa desde la D.F. la necessitat de col·locar platines d'ancoratge corbades en els elements que presenten aquesta geometria (pilars façana).
3- No s'actua sobre la junta del revestiment.

El revestiment de façana presenta juntes "enfosades" i sense un morter especial d'acabat fet que facilita l'acumulació d'aigua a la junta, en períodes de 
precipitacions.

El mateix mur cortina fa de barrera en cas de despreniments de les peces 
del revestiment. Alhora, es redueix el nivell d'exposició als fenòmens 
meteorológics de l'element afectat.

Si a nivell general. No sobre l'element en sí.

Es redueix la qualificació de gravetat

V. OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT D'OBRA 

VI. PROPOSTA D' INTERVENCIÓ

Comentari

III.  DEFINICIÓ DE LA CAUSA 

Es proposa reparar l'element de formigó mitjançant la retirada de l'aplacat de revestiment, repicat mecànic de la superfície de formigó fins uns 4 cm d'espessor descobrint l'armat, sorreig de la part a 
tractar, aplicacio manual de passivat de l'armadura i pont d'unió tipus Legaràn Epòxid de Basf o similar, reconstrucció de l'element amb morter d'alta resistència Emaco S88 Tixotròpic de Basf o 
similar retornant l'element a la secció inicial i recobriment de la zona amb tractament anticarbonatació elàstic tipus Masterseal 325 de Basf o similar.



Anàlisis i seguiment dela reforma de un edifici d'ús administratiu a Terrassa.

Reforma de l'edifici Gutemberg.

Ferran Luque Brao.

FITXA NÚMERO:  2

▪ Subsistema:  

▪ Descripció de l’element:

▪ Localització dins l’edifici: 

▪ Descripció: 

▪ Causes: 

▪ Qualificació de la gravetat.  

De l’element en sí:  Lleu
Conseqüències a tercers: Greu

▪ Comentaris:   

▪ Lesió Primaria:

Secundaria:

LESIÓ CARÁCTER I TIPOLOGIA 
DEL PROCÈS PATOLÒGIC DEFINICIÓ

CLASSIFICACIÓ DE LA 
LESIÓ EN FUNCIÓ DE LA 

CAUSA
DEFINICIÓ DE LA CAUSA VARIANTS

MECÀNICA DESPRENIMENTS

Separació de un material 

d'acabat del suport al que esta 

aplicat.
 DILATACIÓ ‐ CONTRACCIÓ 

Falta d'adherència  entre el soport i l'acabat 

(materials continus o enrojalats)                                                    ‐   

QUÍMICA EFLORESCÈNCIA

Cristalització de sals solubles.

                                                   ‐   

Produït per l'aigua continguda en un material que 

dissòl les sals solubles que aquest poseeix i al 

evaporar‐se en contacte amb el "exterior", 

provoca la eflorescència a la capa superficial de 

l'element.

 B 

MECÀNICA FISSURES

Obertura longitudinal 

incontrolada de un element 

constructiu o acabat continú, 
 INHERENT A L'ACABAT 

Produït per retracció hidràulica en morters o per 

moviments de dilatació‐contracció en xapats o 

enrajolats.
                                                   ‐   

Aparició incontrolada de un 

percentatge de humitat

Aigua provinent de l'exterior que penetra a 

l'interior de l'edificació a travès dels tancaments

 Per la massa del mateix. 

I. SEQÜÈNCIA TEMPORAL DEL PROCÈS PATOLÒGIC.       Lesió  ←   Sintoma ←  Origen

INFORME PERICIAL ORIGINAL

Tancaments exteriors verticals
Façana principal
Cantonada façana principal Rambla d’Egara amb C/Gutemberg
Degradació del revestiment ceràmic als cantells de forjat. 

Unió d’elements amb diferent dilatació. 
Moviment estructural. 

-

AMPLIACIÓ DE l'INFORME PERICIAL 

▪ Caràcter del procés patològic de la Lesió

Resultat de la Lesió Evolució de la lesió Origen = Causa

Despreniment de l'aplacat coincident amb el cantell del forjat.

Arribada del anhídric carbònic exterior carbonatant el 
formigó. Canvi del PH del material. L'H2O toca l'armat del 
cèrcol, oxidant-lo i expandint aquest per corrosió. 
L'expansió de l'armat provoca fissures al revestiment, 
degardant la plaqueta i afectant l'adherència de la peça 
al parament. 

Filtració d'aigua provinent de la pluja entre les juntes del revestiment, per 
absorció, degut a una elevada exposició enfront els atacs atmosfèrics. Fet 
agreuxat per la tipologia de junta en els revestiments de façana.

II. CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ  

Degradació i fisuració del revestiment ceràmic

Presència d'humitats en l'element
Aparició de sals solubles a la superfície del material

FÍSICA HUMITAT
percentatge de humitat 

superior al desitjat en el 

material afectat. 

 DE FILTRACIÓ 
l interior de l edificació a travès dels tancaments 

de façana o coberta.

Mecànica

Junta "rehundida"

De projecte D'execució De material

Comentari:

Junta "enrasada" Si No

El revestiment de façana presenta juntes "enfosades" i sense un morter especial d'acabat fet que facilita l'acumulació d'aigua a la junta, en períodes de 
precipitacions.

Morter normal   
"de agarre".

Morter especial  
d'acabats.

Causa directe de la lesió Agents atmosfèrics

III.  DEFINICIÓ DE LA CAUSA 

Física Química

De manteniment

Causa indirecte de la lesió

IV. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ - REPARACIÓ

comentari
S'actua sobre la  causa Mur cortina
Es repara la lesió

Es proposa reparar l'element de formigó mitjançant la retirada de l'aplacat de revestiment, repicat mecànic de la superfície de formigó fins uns 4 cm d'espessor descobrint l'armat, sorreig de la part a 
tractar, aplicacio manual de passivat de l'armadura i pont d'unió tipus Legaràn Epòxid de Basf o similar, reconstrucció de l'element amb morter d'alta resistència Emaco S88 Tixotròpic de Basf o 
similar retornant l'element a la secció inicial i recobriment de la zona amb tractament anticarbonatació elàstic tipus Masterseal 325 de Basf o similar.

V. OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT D'OBRA 

VI. PROPOSTA D' INTERVENCIÓ

Es te cura de l'estètica Si a nivell general. No sobre l'element en sí.

Es redueix la qualificació de gravetat
El mateix mur cortina fa de barrera en cas de despreniments. Alhora, es 
redueix el nivell d'exposició als fenòmens meteorológics de l'element 
afectat.

1- Reiteradament es proposa desde la D.F la necessitat de repicar la zona de cantell de forjat coincident amb les platines d'ancoratge del nou mur cortina per tal que aquestes recolzin directament 
sobre l'element estructural.
2- Es proposa desde la D.F. la necessitat de col·locar platines d'ancoratge corbades en els elements que presenten aquesta geometria (pilars façana).
3- No s'actua sobre la junta del revestiment.



Anàlisis i seguiment dela reforma de un edifici d'ús administratiu a Terrassa.

Reforma de l'edifici Gutemberg.

Ferran Luque Brao.

FITXA NÚMERO:  3

▪ Subsistema:  

▪ Descripció de l’element:

▪ Localització dins l’edifici: 

▪ Descripció: 

▪ Causes: 

▪ Qualificació de la gravetat.  

De l’element en sí:  Lleu
Conseqüències a tercers: Greu

▪ Comentaris:   

▪ Lesió Primaria:

Secundaria:

LESIÓ CARÁCTER I TIPOLOGIA 
DEL PROCÈS PATOLÒGIC DEFINICIÓ

CLASSIFICACIÓ DE LA 
LESIÓ EN FUNCIÓ DE LA 

CAUSA
DEFINICIÓ DE LA CAUSA VARIANTS

MECÀNICA FISSURES

Obertura longitudinal 

incontrolada de un element 

constructiu o acabat continú, 

afectant a la seva cara 

superficial.

 INHERENT A L'ACABAT 

Produït per retracció hidràulica en morters o per 

moviments de dilatació‐contracció en xapats o 

enrajolats.                                                    ‐   

MECÀNICA FISSURES

Obertura longitudinal 

incontrolada de un element 

constructiu o acabat continú, 

afectant a la seva cara 

superficial.

 REFLEXE DEL SUPORT 

 Produit per un moviment o deformació que el 

material o element no pot resistir. 

                                                   ‐   

FÍSICA HUMITAT

Aparició incontrolada de un 

percentatge de humitat 

superior al desitjat en el 

material afectat. 

 DE FILTRACIÓ 

Aigua provinent de l'exterior que penetra a 

l'interior de l'edificació a travès dels tancaments 

de façana o coberta.

 Per obertures en el tancament. 

Remats o fissures. 

III.  DEFINICIÓ DE LA CAUSA 

▪ Caràcter del procés patològic de la Lesió

Resultat de la Lesió Evolució de la lesió Origen = Causa

Humitats a l'interior de l'edificació Deteriorament del junt d'unió pilar - tancament del mur 
cortina. Agents atmosfèrics.

II. CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ  

Deteriorament del junt d’estanqueïtat entre fusteria i matxó

Humitats a l'interior de l'edificació

I. SEQÜÈNCIA TEMPORAL DEL PROCÈS PATOLÒGIC.       Lesió  ←   Sintoma ←  Origen

INFORME PERICIAL ORIGINAL

Tancaments exteriors verticals
Façana principal
Cantonada façana principal Rambla d’Egara amb C/Gutemberg
Deteriorament del junt d’estanqueïtat entre fusteria i matxó

Unió d’elements amb diferent dilatació. 
Moviment estructural. 

-

AMPLIACIÓ DE l'INFORME PERICIAL 

Mecànica

De projecte D'execució De material

Si No

Es proposa renovar el segellat de les fusteries mitjançant silicona neutra monocomponent silcoferm S de Basf o similar, previa retirada i neteja del segellat existent, per tal d'evitar no tant sols la 
possible entrada d'aigua de l'exterior, aspecte minimitzat per la execució del nou mur cortina, sino també per la funió d'aïllament tèrmic, ja que el tancament existent no cumpleix la seva finalitat.

V. OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT D'OBRA 

1- No s'actua sobre el segellat de la fusteria.

VI. PROPOSTA D' INTERVENCIÓ

Es te cura de l'estètica Si a nivell general. No sobre l'element en sí.

Es redueix la qualificació de gravetat Es redueix el nivell d'exposició als fenòmens meteorológics de l'element 
afectat.

IV. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ - REPARACIÓ

comentari
S'actua sobre la  causa Mur cortina
Es repara la lesió

De manteniment

Causa indirecte de la lesió

Física Química

Causa directe de la lesió Agents atmosfèrics



Anàlisis i seguiment dela reforma de un edifici d'ús administratiu a Terrassa.

Reforma de l'edifici Gutemberg.

Ferran Luque Brao.

FITXA NÚMERO:  4

▪ Subsistema:  

▪ Descripció de l’element:

▪ Localització dins l’edifici

▪ Descripció: 

▪ Causes: 

▪ Qualificació de la gravetat.  

De l’element en sí:  Lleu
Conseqüències a tercers: Greu

▪ Comentaris:   

▪ Lesió Primaria:

Secundaria:

LESIÓ
CARÁCTER I TIPOLOGIA 

DEL PROCÈS 
PATOLÒGIC

DEFINICIÓ
CLASSIFICACIÓ DE LA 

LESIÓ EN FUNCIÓ DE LA 
CAUSA

DEFINICIÓ DE LA CAUSA VARIANTS

MECÀNICA DESPRENIMENTS

Separació de un material 

d'acabat del suport al que esta 

aplicat.
 DILATACIÓ ‐ CONTRACCIÓ 

Falta d'adherència  entre el soport i l'acabat 

(materials continus o enrojalats)                                                    ‐   

Cristalització de sals solubles Produït per l'aigua continguda en un material

I. SEQÜÈNCIA TEMPORAL DEL PROCÈS PATOLÒGIC.       Lesió  ←   Sintoma ←  Origen

INFORME PERICIAL ORIGINAL

Tancaments exteriors verticals
Façana interior
Façana interior est
Vista general de la façana
Degradació del revestiment ceràmic als cantells de forjat. 
Unió d’elements amb diferent dilatació. 
Moviment estructural. 

-

AMPLIACIÓ DE l'INFORME PERICIAL 

▪ Caràcter del procés patològic de la Lesió

Resultat de la Lesió Evolució de la lesió Origen = Causa

Despreniment de l'aplacat coincident amb el cantell del 
forjat.

Arribada del anhídric carbònic exterior carbonatant el 
formigó. Canvi del PH del material. L'H2O toca l'armat del 
cèrcol, oxidant-lo i expandint aquest per corrosió. 
L'expansió de l'armat provoca fissures al revestiment, 
degardant la plaqueta i afectant l'adherència de la peça al 
parament. 

II. CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ  

Degradació i fisuració del revestiment ceràmic als cantells de forjat

Presència d'humitats en l'element
Aparició de sals solubles a la superfície del material

Filtració d'aigua provinent de la pluja entre les juntes del revestiment, per 
absorció, degut a una elevada exposició enfront els atacs atmosfèrics. Fet 
agreuxat per la tipologia de junta en els revestiments de façana.

QUÍMICA EFLORESCÈNCIA

Cristalització de sals solubles.

                                                   ‐   

Produït per l'aigua continguda en un material 

que dissòl les sals solubles que aquest poseeix i 

al evaporar‐se en contacte amb el "exterior", 

provoca la eflorescència a la capa superficial de 

l'element.

 B 

MECÀNICA FISSURES

Obertura longitudinal 

incontrolada de un element 

constructiu o acabat continú, 
 INHERENT A L'ACABAT 

Produït per retracció hidràulica en morters o per 

moviments de dilatació‐contracció en xapats o 

enrajolats.
                                                   ‐   

FÍSICA HUMITAT

Aparició incontrolada de un 

percentatge de humitat 

superior al desitjat en el 

material afectat. 

 DE FILTRACIÓ 

Aigua provinent de l'exterior que penetra a 

l'interior de l'edificació a travès dels tancaments 

de façana o coberta.

 Per la massa del mateix. 

Mecànica

De projecte D'execució De material

Si No

Causa directe de la lesió Agents atmosfèrics

III.  DEFINICIÓ DE LA CAUSA 

Física Química

De manteniment

Causa indirecte de la lesió

IV. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ - REPARACIÓ

comentari
S'actua sobre la  causa Revestiment de façana posterior amb perfils model Egeo de Europerfil.
Es repara la lesió
Es te cura de l'estètica

Es redueix la qualificació de gravetat Es redueix el nivell d'exposició als fenòmens meteorológics de l'element 
afectat.

Es proposa reparar l'element de formigó mitjançant la retirada de l'aplacat de revestiment, repicat mecànic de la superfície de formigó fins uns 4 cm d'espessor descobrint l'armat, sorreig de la 
part a tractar, aplicacio manual de passivat de l'armadura i pont d'unió tipus Legaràn Epòxid de Basf o similar, reconstrucció de l'element amb morter d'alta resistència Emaco S88 Tixotròpic de 
Basf o similar retornant l'element a la secció inicial i recobriment de la zona amb tractament anticarbonatació elàstic tipus Masterseal 325 de Basf o similar.

1- L'incompiment sistemàtic dels plannings d'obra per part de la constructora, fan demorar l'execució de la partida que tractem respecte les previsions inicials.

2- L'execució del revestiment amb perfils Egeo es realitza amb MAUP's tipus bastida tubular i bastida penjada, segons el tram de façana a treballar.

V. OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT D'OBRA 

VI. PROPOSTA D' INTERVENCIÓ



Anàlisis i seguiment dela reforma de un edifici d'ús administratiu a Terrassa.

Reforma de l'edifici Gutemberg.

Ferran Luque Brao.

FITXA NÚMERO:   5

▪ Subsistema:  

▪ Descripció de l’element:

▪ Localització dins l’edifici: 

▪ Descripció: 

▪ Causes: 

▪ Qualificació de la gravetat.  

De l’element en sí:   Greu

Conseqüències a tercers:  Greu

▪ Comentaris:   

▪ Lesió Primaria:

Secundaria:

LESIÓ
CARÁCTER I TIPOLOGIA DEL 

PROCÈS PATOLÒGIC
DEFINICIÓ

CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ EN 

FUNCIÓ DE LA CAUSA
DEFINICIÓ DE LA CAUSA VARIANTS

MECÀNICA DESPRENIMENTS

Separació de un material 

d'acabat del suport al que esta 

aplicat.
 DILATACIÓ ‐ CONTRACCIÓ 

Falta d'adherència  entre el soport i l'acabat 

(materials continus o enrojalats)                                                      ‐   

MECÀNICA FISSURES

Obertura longitudinal 

incontrolada de un element 

constructiu o acabat continú, 
 INHERENT A L'ACABAT 

Produït per retracció hidràulica en morters o per 

moviments de dilatació‐contracció en xapats o 

enrajolats.
                                                     ‐   

FÍSICA HUMITAT

Aparició incontrolada de un 

percentatge de humitat 

superior al desitjat en el 

material afectat

 DE FILTRACIÓ 

Aigua provinent de l'exterior que penetra a 

l'interior de l'edificació a travès dels tancaments 

de façana o coberta.

 Per la massa del mateix. 

I. SEQÜÈNCIA TEMPORAL DEL PROCÈS PATOLÒGIC.       Lesió  ←   Sintoma ←  Origen

INFORME PERICIAL ORIGINAL

Tancaments exteriors verticals

Façana interior

Façana interior est

Degradació i fisuració del revestiment ceràmic als cantells de forjat

Fisuració vertical a la trobada entre façana i matxó

Unió d’elements amb diferent dilatació. 

Moviments produïts per canvis tèrmics al forjat de coberta

La fissuració vertical indica separació de l'element.

AMPLIACIÓ DE l'INFORME PERICIAL 

▪ Caràcter del procés patològic de la Lesió

Resultat de la Lesió Evolució de la lesió Origen = Causa

Despreniment de l'aplacat coincident amb el cantell del forjat.

Arribada del anhídric carbònic exterior carbonatant el formigó. 

Canvi del PH del material. L'H2O toca l'armat del cèrcol, oxidant‐

lo i expandint aquest per corrosió. L'expansió de l'armat 

provoca fissures al revestiment, degardant la plaqueta i 

afectant l'adherència de la peça al parament. 

II. CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ  

Degradació i fisuració del revestiment ceràmic als cantells de forjat

Presència d'humitats en l'element

Aparició de sals solubles a la superfície del material

Filtració d'aigua provinent de la pluja entre les juntes del revestiment, per 

absorció, degut a una elevada exposició enfront els atacs atmosfèrics. Fet agreuxat 

per la tipologia de junta en els revestiments de façana.

material afectat. 

QUÍMICA EFLORESCÈNCIA

Cristalització de sals solubles.

                                                     ‐   

Produït per l'aigua continguda en un material que 

dissòl les sals solubles que aquest poseeix i al 

evaporar‐se en contacte amb el "exterior", 

provoca la eflorescència a la capa superficial de 

l'element.

 B 

Mecànica

De projecte D'execució De material

Si No

Causa directe de la lesió
Agents atmosfèrics

Aigua de la Pluja

III.  DEFINICIÓ DE LA CAUSA 

Física Química

De manteniment

Causa indirecte de la lesió

IV. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ‐ REPARACIÓ

comentari

S'actua sobre la  causa  Revestiment de façana posterior amb perfils model Egeo de Europerfil.

Es repara la lesió

Es te cura de l'estètica

Es redueix la qualificació de gravetat
Es redueix el nivell d'exposició als fenòmens meteorológics de l'element afectat.

2- L'execució del revestiment amb perfils Egeo es realitza amb MAUP's tipus bastida tubular i bastida penjada, segons el tram de façana a treballar.

Es proposa reparar l'element de formigó mitjançant la retirada de l'aplacat de revestiment, repicat mecànic de la superfície de formigó fins uns 4 cm d'espessor descobrint l'armat, sorreig de la 
part a tractar, aplicacio manual de passivat de l'armadura i pont d'unió tipus Legaràn Epòxid de Basf o similar, reconstrucció de l'element amb morter d'alta resistència Emaco S88 Tixotròpic de 
Basf o similar retornant l'element a la secció inicial i recobriment de la zona amb tractament anticarbonatació elàstic tipus Masterseal 325 de Basf o similar.

V. OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT D'OBRA 

VI. PROPOSTA D' INTERVENCIÓ

1- L'incompiment sistemàtic dels plannings d'obra per part de la constructora, fan demorar l'execució de la partida que tractem respecte les previsions inicials.
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▪ Subsistema:  

▪ Descripció de l’element:

▪ Localització dins l’edifici: 

▪ Descripció: 

▪ Causes: 

▪ Qualificació de la gravetat.  

De l’element en sí:   Lleu

Conseqüències a tercers:  Greu

▪ Comentaris:   

▪ Lesió Primaria:

Secundaria:

LESIÓ
CARÁCTER I TIPOLOGIA DEL 

PROCÈS PATOLÒGIC
DEFINICIÓ

CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ EN 

FUNCIÓ DE LA CAUSA
DEFINICIÓ DE LA CAUSA VARIANTS

MECÀNICA DESPRENIMENTS

Separació de un material 

d'acabat del suport al que esta 

aplicat.
 DILATACIÓ ‐ CONTRACCIÓ 

Falta d'adherència  entre el soport i l'acabat 

(materials continus o enrojalats)                                                      ‐   

MECÀNICA FISSURES

Obertura longitudinal 

incontrolada de un element 

constructiu o acabat continú, 

afectant a la seva cara 

superficial.

 INHERENT A L'ACABAT 

Produït per retracció hidràulica en morters o per 

moviments de dilatació‐contracció en xapats o 

enrajolats.                                                      ‐   

ó

II. CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ  

Degradació de la impermeabilització i acumulació de brutície

Despreniment de l'aplacat coincident amb el cantell del forjat.

Degradació i fisuració del revestiment ceràmic al cantell de forjat de coberta

Aparició de sals solubles a la superfície del material

▪ Caràcter del procés patològic de la Lesió

I. SEQÜÈNCIA TEMPORAL DEL PROCÈS PATOLÒGIC.       Lesió  ←   Sintoma ←  Origen

INFORME PERICIAL ORIGINAL

Tancaments exteriors verticals

Façana interior

Façana interior est

Degradació i fisuració del revestiment ceràmic als cantells de forjat

Fisuració vertical a la trobada entre façana i matxó

Unió d’elements amb diferent dilatació. 

Moviments produïts per canvis tèrmics al forjat de coberta

‐

AMPLIACIÓ DE l'INFORME PERICIAL 

Resultat de la Lesió Evolució de la lesió Origen = Causa

Despreniment de l'aplacat coincident amb el cantell del forjat.

Arribada del anhídric carbònic exterior carbonatant el formigó. 

Canvi del PH del material. L'H2O toca l'armat del cèrcol, oxidant‐

lo i expandint aquest per corrosió. L'expansió de l'armat 

provoca fissures al revestiment, degardant la plaqueta i 

afectant l'adherència de la peça al parament. 

Filtració d'aigua provinent de la pluja a travès de la coberta de l'edifici en la 

trobada de la impermeabilització amb el paramet vertical. Tambè l'afecta l'aigua 

de pluja que per absorció de les juntes del revestiment sòn motiu d'humitats en 

l'element. Fet relacionat amb la tipologia de junta dels revestiments de façana.

FÍSICA HUMITAT

Aparició incontrolada de un 

percentatge de humitat 

superior al desitjat en el 

material afectat. 

 DE FILTRACIÓ 

Aigua provinent de l'exterior que penetra a 

l'interior de l'edificació a travès dels tancaments 

de façana o coberta.

 Per la massa del mateix. 

QUÍMICA EFLORESCÈNCIA

Cristalització de sals solubles.

                                                     ‐   

Produït per l'aigua continguda en un material que 

dissòl les sals solubles que aquest poseeix i al 

evaporar‐se en contacte amb el "exterior", 

provoca la eflorescència a la capa superficial de 

l'element.

 B 

Mecànica

Junta "rehundida"

De projecte D'execució De material

Si No

Junta "enrasada"

Morter normal   
"de agarre".

Morter especial  
d'acabats.

Es proposa reparar l'element de formigó mitjançant la retirada de l'aplacat de revestiment, repicat mecànic de la superfície de formigó fins uns 4 cm d'espessor descobrint l'armat, sorreig de la part a tractar, 

aplicacio manual de passivat de l'armadura i pont d'unió tipus Legaràn Epòxid de Basf o similar, reconstrucció de l'element amb morter d'alta resistència Emaco S88 Tixotròpic de Basf o similar retornant l'element 

a la secció inicial i recobriment de la zona amb tractament anticarbonatació elàstic tipus Masterseal 325 de Basf o similar.

Humitat de filtració.

De manteniment

Causa indirecte de la lesió

IV. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ‐ REPARACIÓ

comentari

1- L'incompiment sistemàtic dels plannings d'obra per part de la constructora, fan demorar l'execució de la partida que tractem respecte les previsions inicials.

2- La impermeabilització de la coberta no es va considerar inicialment al projecte executiu. Es un contradictori.

Causa directe de la lesió
Agents atmosfèrics

Aigua de la Pluja

S'actua sobre la  causa 
Impermeabilització de coberta i nou revestiment de façana posterior amb perfils 

model Egeo de Europerfil.

Es repara la lesió

V. OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT D'OBRA 

III.  DEFINICIÓ DE LA CAUSA 

Física Química

VI. PROPOSTA D' INTERVENCIÓ

Es te cura de l'estètica

Es redueix la qualificació de gravetat Es redueix el nivell d'exposició als fenòmens meteorológics de l'element afectat.
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▪ Subsistema:  

▪ Descripció de l’element:

▪ Localització dins l’edifici: 

▪ Descripció: 

▪ Causes: 

▪ Qualificació de la gravetat.  

De l’element en sí:   Lleu

Conseqüències a tercers:  Lleu

▪ Comentaris:   

▪ Lesió Primaria:

Secundaria:

LESIÓ
CARÁCTER I TIPOLOGIA DEL 

PROCÈS PATOLÒGIC
DEFINICIÓ

CLASSIFICACIÓ DE LA 

LESIÓ EN FUNCIÓ DE LA 

CAUSA

DEFINICIÓ DE LA CAUSA VARIANTS

FÍSICA HUMITAT

Aparició incontrolada de un 

percentatge de humitat 

superior al desitjat en el 

material afectat. 
 DE FILTRACIÓ 

Aigua provinent de l'exterior 

que penetra a l'interior de 

l'edificació a travès dels 

tancaments de façana o 

coberta.

 Per obertures en el 

tancament. Remats o 

fissures. 

I. SEQÜÈNCIA TEMPORAL DEL PROCÈS PATOLÒGIC.       Lesió  ←   Sintoma ←  Origen

INFORME PERICIAL ORIGINAL

Elements de tancament practicables

Fusteria exterior d’acer galvanitzat

Façana interior est

Deteriorament de l’element i dels segellats

Envelliment

‐

AMPLIACIÓ DE l'INFORME PERICIAL 

▪ Caràcter del procés patològic de la Lesió

Resultat de la Lesió Evolució de la lesió Origen = Causa

Humitats a l'interior de l'edificació
Filtració d'aigua a travès dels junts de segellat i del 

mateix tancament practicable.

II. CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ  

Deteriorament de l’element i dels segellats

Humitats a l'interior de l'edificació

Exposició als fenòmens atmosfèrics. Tancaments vells

MECÀNICA DEFORMACIÓ

Canvi de forma d'un element 

constructiu degut a esforços 

mecànics superiors als 

assumits, tant durant l'execció 

de la unitat com un cop 

entrada en carga.

 PANDEIG 

Com a conseqüència de un 

esforç a compressió sobre un 

element vertical superior a la 

seva capacitat de càrrega.                                    ‐   

Mecànica

De projecte D'execució De material

Si No

Es valora possitivament el fet portar a terme una substitució intergral dels tancaments practicables ubicats a la façana posterior de l'edifici ja que els existents quedaren 

obsolets i no garantien la seva finalitat de aïllament i estanqueitat. 

Causa directe de la lesió
Agents atmosfèrics

Aigua de la Pluja

III.  DEFINICIÓ DE LA CAUSA 

Física Química

IV. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ‐ REPARACIÓ

comentari

S'actua sobre la  causa 

Es repara la lesió

De manteniment

Causa indirecte de la lesió

V. OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT D'OBRA 

La incorecte execució dels escopidors i dels seus segellats a diferents zones on es porta a terme l'actuació de substitució dels tancaments practicables de façana provoca, 

inicialment noves filtracions d'aigua provinent de la pluja a l'interior de l'edificació. Aquest fet queda reparat en posteriors intervencions de repàs.

VI. PROPOSTA D' INTERVENCIÓ

Es te cura de l'estètica

Es redueix la qualificació de gravetat
Es redueix el nivell d'exposició als fenomens 

meteorológics de l'element afectat.

Substitució integral de les fusteries metàl∙liques.
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FITXA NÚMERO:   8

▪ Subsistema:  

▪ Descripció de l’element:

▪ Localització dins l’edifici: 

▪ Descripció: 

▪ Causes: 

▪ Qualificació de la gravetat.  

De l’element en sí:   Lleu

Conseqüències a tercers:  Greu

▪ Comentaris:   

▪ Lesió Primaria:

Secundaria:

LESIÓ
CARÁCTER I TIPOLOGIA DEL 

PROCÈS PATOLÒGIC
DEFINICIÓ

CLASSIFICACIÓ DE LA 

LESIÓ EN FUNCIÓ DE LA 

CAUSA

DEFINICIÓ DE LA CAUSA VARIANTS

FÍSICA HUMITAT

Aparició incontrolada de un 

percentatge de humitat 

superior al desitjat en el 

material afectat. 
 DE FILTRACIÓ 

Aigua provinent de l'exterior 

que penetra a l'interior de 

l'edificació a travès dels 

tancaments de façana o 

coberta.

 Per la massa del 

mateix. 

MECÀNICA DESPRENIMENTS

Separació de un material 

d'acabat del suport al que esta 

li

 DILATACIÓ ‐ 

CONTRACCIÓ

Falta d'adherència  entre el 

soport i l'acabat (materials 

i j l )
                                   ‐   

I. SEQÜÈNCIA TEMPORAL DEL PROCÈS PATOLÒGIC.       Lesió  ←   Sintoma ←  Origen

INFORME PERICIAL ORIGINAL

Tancaments exteriors verticals

Façana interior

Façana interior circular sud‐est

Degradació i fisuració del revestiment ceràmic als cantells de forjat

Unió d’elements amb diferent dilatació. 

Moviment estructural. 

‐

AMPLIACIÓ DE l'INFORME PERICIAL 

▪ Caràcter del procés patològic de la Lesió

Resultat de la Lesió Evolució de la lesió Origen = Causa

Degradació del revestiment ceràmic als cantells de forjat. 
Arribada del anhidric carbonic exterior carbonatant el 

formigó. Canvi del PH del material. 

Filtració d'aigua provinent de la pluja entre les juntes 

del material ceràmic per absorció.

Despreniment del revestiment ceràmic i oxidació d’element 

metàl∙lic

H₂O arriba a l'armat, provoca oxidació ‐ corrosió de 

l'element i canvia de volum.

II. CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ  

Degradació i fisuració del revestiment ceràmic al cantell de forjat de coberta

Presència d'humitats en l'element

Aparició de sals solubles a la superfície del material

MECÀNICA DESPRENIMENTS
aplicat. CONTRACCIÓ  continus o enrojalats)

                                       

MECÀNICA FISSURES

Obertura longitudinal 

incontrolada de un element 

constructiu o acabat continú, 
 INHERENT A L'ACABAT 

Produït per retracció hidràulica 

en morters o per moviments de 

dilatació‐contracció en xapats o 
                                   ‐   

QUÍMICA EFLORESCÈNCIA

Cristalització de sals solubles.

                                      ‐   

Produït per l'aigua continguda 

en un material que dissòl les 

sals solubles que aquest 

poseeix i al evaporar‐se en 

contacte amb el "exterior", 

provoca la eflorescència a la 

capa superficial de l'element.

 B 

Mecànica

De projecte D'execució De material

Si No

III.  DEFINICIÓ DE LA CAUSA 

Física Química

De manteniment

Causa directe de la lesió
Agents atmosfèrics

Aigua de la Pluja

Causa indirecte de la lesió

IV. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ‐ REPARACIÓ

comentari

S'actua sobre la  causa 
Revestiment de façana posterior amb perfils model 

Egeo de Europerfil.

Es repara la lesió

Es proposa reparar l'element de formigó mitjançant la retirada de l'aplacat de revestiment, repicat mecànic de la superfície de formigó fins uns 4 cm d'espessor descobrint 

l'armat, sorreig de la part a tractar, aplicacio manual de passivat de l'armadura i pont d'unió tipus Legaràn Epòxid de Basf o similar, reconstrucció de l'element amb morter d'alta 

resistència Emaco S88 Tixotròpic de Basf o similar retornant l'element a la secció inicial i recobriment de la zona amb tractament anticarbonatació elàstic tipus Masterseal 325 

de Basf o similar.

V. OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT D'OBRA 

VI. PROPOSTA D' INTERVENCIÓ

Es te cura de l'estètica

Es redueix la qualificació de gravetat
Es redueix el nivell d'exposició als fenomens 

meteorológics de l'element afectat.

1‐ L'incompiment sistemàtic dels plannings d'obra per part de la constructora, fan demorar l'execució de la partida que tractem respecte les previsions inicials.

2‐ L'execució del revestiment amb perfils Egeo es realitza amb MAUP's tipus bastida tubular i bastida penjada, segons el tram de façana a treballar.
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FITXA NÚMERO:   9

▪ Subsistema:  

▪ Descripció de l’element:

▪ Localització dins l’edifici: 

▪ Descripció: 

▪ Causes: 

▪ Qualificació de la gravetat.  

De l’element en sí:   Lleu

Conseqüències a tercers:  Greu

▪ Comentaris:   

▪ Lesió Primaria:

Secundaria:

LESIÓ
CARÁCTER I TIPOLOGIA DEL 

PROCÈS PATOLÒGIC
DEFINICIÓ

CLASSIFICACIÓ DE LA 

LESIÓ EN FUNCIÓ DE LA 

CAUSA

DEFINICIÓ DE LA CAUSA VARIANTS

FÍSICA HUMITAT

Aparició incontrolada de un 

percentatge de humitat 

superior al desitjat en el 

material afectat. 
 DE FILTRACIÓ 

Aigua provinent de l'exterior 

que penetra a l'interior de 

l'edificació a travès dels 

tancaments de façana o 

coberta.

 Per la massa del 

mateix. 

I. SEQÜÈNCIA TEMPORAL DEL PROCÈS PATOLÒGIC.       Lesió  ←   Sintoma ←  Origen

INFORME PERICIAL ORIGINAL

Tancaments exteriors verticals

Façana interior

Façana interior circular sud‐est

Despreniment del revestiment ceràmic i oxidació d’element metàl∙lic

Poc recubriment de l’element metàl∙lic

Infiltracions d’aigua que han afavorit el despreniment per l’expansió produïda per l’oxidació 

‐

AMPLIACIÓ DE l'INFORME PERICIAL 

▪ Caràcter del procés patològic de la Lesió

Resultat de la Lesió Evolució de la lesió Origen = Causa

Degradació del revestiment ceràmic als cantells de forjat. 
Arribada del anhidric carbonic exterior carbonatant el 

formigó. Canvi del PH del material. 

Filtració d'aigua provinent de la pluja entre les juntes del 

material ceràmic per absorció.

Despreniment del revestiment ceràmic i oxidació d’element 

metàl∙lic

H₂O arriba a l'armat, provoca oxidació ‐ corrosió de 

l'element i canvia de volum.

II. CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ  

Despreniment del revestiment ceràmic i oxidació d’element metàl∙lic

Presència d'humitats en l'element

MECÀNICA DESPRENIMENTS

Separació de un material 

d'acabat del suport al que esta 

aplicat.
 DILATACIÓ ‐ 

CONTRACCIÓ 

Falta d'adherència  entre el 

soport i l'acabat (materials 

continus o enrojalats)                                         ‐   

MECÀNICA FISSURES

Obertura longitudinal 

incontrolada de un element 

constructiu o acabat continú, 

afectant a la seva cara 

superficial.

 INHERENT A L'ACABAT 

Produït per retracció hidràulica 

en morters o per moviments de 

dilatació‐contracció en xapats o 

enrajolats.
                                        ‐   

QUÍMICA OXIDACIÓ

Transformació en óxid de la 

superfície dels metalls en 

contacte amb l'oxigen.
 AGENTS ATMOSFÈRICS.                                                        ‐                                            ‐   

Mecànica

De projecte D'execució De material

Si No

Es proposa reparar l'element de formigó mitjançant la retirada de l'aplacat de revestiment, repicat mecànic de la superfície de formigó fins uns 4 cm d'espessor descobrint l'armat, 

sorreig de la part a tractar, aplicacio manual de passivat de l'armadura i pont d'unió tipus Legaràn Epòxid de Basf o similar, reconstrucció de l'element amb morter d'alta 

resistència Emaco S88 Tixotròpic de Basf o similar retornant l'element a la secció inicial i recobriment de la zona amb tractament anticarbonatació elàstic tipus Masterseal 325 de 

Basf o similar.

1‐ L'incompiment sistemàtic dels plannings d'obra per part de la constructora, fan demorar l'execució de la partida que tractem respecte les previsions inicials.

2‐ L'execució del revestiment amb perfils Egeo es realitza amb MAUP's tipus bastida tubular i bastida penjada, segons el tram de façana a treballar.

Causa directe de la lesió
Agents atmosfèrics

Aigua de la Pluja

III.  DEFINICIÓ DE LA CAUSA 

Física Química

De manteniment

Causa indirecte de la lesió

IV. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ‐ REPARACIÓ

comentari

S'actua sobre la  causa 
Revestiment de façana posterior amb perfils model Egeo 

de Europerfil.

Es repara la lesió

V. OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT D'OBRA 

VI. PROPOSTA D' INTERVENCIÓ

Es te cura de l'estètica

Es redueix la qualificació de gravetat
Es redueix el nivell d'exposició als fenomens 

meteorológics de l'element afectat.



Anàlisis i seguiment dela reforma de un edifici d'ús administratiu a Terrassa.

Reforma de l'edifici Gutemberg.

Ferran Luque Brao.

FITXA NÚMERO:   10

▪ Subsistema:  

▪ Descripció de l’element:

▪ Localització dins l’edifici: 

▪ Descripció: 

▪ Causes: 

▪ Qualificació de la gravetat.  

De l’element en sí:   Lleu

Conseqüències a tercers:  Greu

▪ Comentaris:   

▪ Lesió Primaria:

Secundaria:

LESIÓ
CARÁCTER I TIPOLOGIA DEL 

PROCÈS PATOLÒGIC
DEFINICIÓ

CLASSIFICACIÓ DE LA 

LESIÓ EN FUNCIÓ DE LA 

CAUSA

DEFINICIÓ DE LA CAUSA VARIANTS

MECÀNICA DESPRENIMENTS

Separació de un material 

d'acabat del suport al que esta 

aplicat.
 DILATACIÓ ‐ 

CONTRACCIÓ 

Falta d'adherència  entre el 

soport i l'acabat (materials 

continus o enrojalats)                                       ‐   

QUÍMICA EFLORESCÈNCIA

Cristalització de sals solubles.

                                      ‐   

Produït per l'aigua continguda 

en un material que dissòl les 

sals solubles que aquest 

poseeix i al evaporar‐se en 

contacte amb el "exterior",   B 

I. SEQÜÈNCIA TEMPORAL DEL PROCÈS PATOLÒGIC.       Lesió  ←   Sintoma ←  Origen

INFORME PERICIAL ORIGINAL

Tancaments exteriors verticals

Façana interior

Façana interior circular sud‐est

Degradació i fisuració del revestiment ceràmic als cantells de forjat

Unió d’elements amb diferent dilatació. 

Moviment estructural. 

‐

AMPLIACIÓ DE l'INFORME PERICIAL 

▪ Caràcter del procés patològic de la Lesió

Resultat de la Lesió Evolució de la lesió Origen = Causa

Degradació del revestiment ceràmic als cantells de forjat. 
Arribada del anhidric carbonic exterior carbonatant el 

formigó. Canvi del PH del material. 

Filtració d'aigua provinent de la pluja entre les juntes del 

material ceràmic per absorció.

Despreniment del revestiment ceràmic i oxidació d’element 

metàl∙lic

H₂O arriba a l'armat, provoca oxidació ‐ corrosió de 

l'element i canvia de volum.

II. CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ  

Degradació i fisuració del revestiment ceràmic

Presència d'humitats en l'element

provoca la eflorescència a la 

capa superficial de l'element.

MECÀNICA FISSURES

Obertura longitudinal 

incontrolada de un element 

constructiu o acabat continú, 

afectant a la seva cara 

superficial.

 INHERENT A L'ACABAT 

Produït per retracció hidràulica 

en morters o per moviments de 

dilatació‐contracció en xapats o 

enrajolats.

                                      ‐   

FÍSICA HUMITAT

Aparició incontrolada de un 

percentatge de humitat 

superior al desitjat en el 

material afectat. 
 DE FILTRACIÓ 

Aigua provinent de l'exterior 

que penetra a l'interior de 

l'edificació a travès dels 

tancaments de façana o 

coberta.

 Per la massa del 

mateix. 

Mecànica

De projecte D'execució De material

Si No

Causa directe de la lesió
Agents atmosfèrics

Aigua de la Pluja

III.  DEFINICIÓ DE LA CAUSA 

Física Química

De manteniment

Causa indirecte de la lesió

IV. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ‐ REPARACIÓ

comentari

S'actua sobre la  causa 
Revestiment de façana posterior amb perfils model Egeo 

de Europerfil.

Es repara la lesió

Es proposa reparar l'element de formigó mitjançant la retirada de l'aplacat de revestiment, repicat mecànic de la superfície de formigó fins uns 4 cm d'espessor descobrint l'armat, 

sorreig de la part a tractar, aplicacio manual de passivat de l'armadura i pont d'unió tipus Legaràn Epòxid de Basf o similar, reconstrucció de l'element amb morter d'alta 

resistència Emaco S88 Tixotròpic de Basf o similar retornant l'element a la secció inicial i recobriment de la zona amb tractament anticarbonatació elàstic tipus Masterseal 325 de 

Basf o similar.

V. OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT D'OBRA 

VI. PROPOSTA D' INTERVENCIÓ

Es te cura de l'estètica

Es redueix la qualificació de gravetat
Es redueix el nivell d'exposició als fenomens 

meteorológics de l'element afectat.

1‐ L'incompiment sistemàtic dels plannings d'obra per part de la constructora, fan demorar l'execució de la partida que tractem respecte les previsions inicials.

2‐ L'execució del revestiment amb perfils Egeo es realitza amb MAUP's tipus bastida tubular i bastida penjada, segons el tram de façana a treballar.
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FITXA NÚMERO:   11

▪ Subsistema:  

▪ Descripció de l’element:

▪ Localització dins l’edifici: 

▪ Descripció: 

▪ Causes: 

▪ Qualificació de la gravetat.  

De l’element en sí:   Lleu

Conseqüències a tercers:  Greu

▪ Comentaris:   

▪ Lesió Primaria:

Secundaria:

LESIÓ
CARÁCTER I TIPOLOGIA DEL 

PROCÈS PATOLÒGIC
DEFINICIÓ

CLASSIFICACIÓ DE LA 

LESIÓ EN FUNCIÓ DE LA 

CAUSA

DEFINICIÓ DE LA CAUSA VARIANTS

FÍSICA HUMITAT

Aparició incontrolada de un 

percentatge de humitat 

superior al desitjat en el 

material afectat. 
 DE FILTRACIÓ 

Aigua provinent de l'exterior 

que penetra a l'interior de 

l'edificació a travès dels 

tancaments de façana o 

coberta.

 Per la massa del 

mateix. 

MECÀNICA DESPRENIMENTS

Separació de un material 

d'acabat del suport al que esta   DILATACIÓ ‐ 

CONTRACCIÓ

Falta d'adherència  entre el 

soport i l'acabat (materials                                          ‐   

I. SEQÜÈNCIA TEMPORAL DEL PROCÈS PATOLÒGIC.       Lesió  ←   Sintoma ←  Origen

INFORME PERICIAL ORIGINAL

Tancaments exteriors verticals

Façana interior

Façana interior circular sud‐est

Fissuració del revestiment ceràmic

Unió d’elements amb diferent dilatació. 

Moviment estructural. 

‐

AMPLIACIÓ DE l'INFORME PERICIAL 

▪ Caràcter del procés patològic de la Lesió

Resultat de la Lesió Evolució de la lesió Origen = Causa

Degradació del revestiment ceràmic als cantells de forjat. 
Arribada del anhidric carbonic exterior carbonatant el 

formigó. Canvi del PH del material. 

Filtració d'aigua provinent de la pluja entre les juntes del 

material ceràmic per absorció.

Despreniment del revestiment ceràmic i oxidació d’element 

metàl∙lic

H₂O arriba a l'armat, provoca oxidació ‐ corrosió de 

l'element i canvia de volum.

II. CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ  

Degradació i fisuració del revestiment ceràmic

Presència d'humitats en l'element

aplicat. CONTRACCIÓ  continus o enrojalats)

MECÀNICA FISSURES

Obertura longitudinal 

incontrolada de un element 

constructiu o acabat continú, 
 INHERENT A L'ACABAT 

Produït per retracció hidràulica 

en morters o per moviments de 

dilatació‐contracció en xapats o 
                                        ‐   

QUÍMICA EFLORESCÈNCIA

Cristalització de sals solubles.

                                        ‐   

Produït per l'aigua continguda 

en un material que dissòl les 

sals solubles que aquest poseeix 

i al evaporar‐se en contacte 

amb el "exterior", provoca la 

eflorescència a la capa 

superficial de l'element.

 B 

Mecànica

De projecte D'execució De material

Si No

Es proposa reparar l'element de formigó mitjançant la retirada de l'aplacat de revestiment, repicat mecànic de la superfície de formigó fins uns 4 cm d'espessor descobrint l'armat, 

sorreig de la part a tractar, aplicacio manual de passivat de l'armadura i pont d'unió tipus Legaràn Epòxid de Basf o similar, reconstrucció de l'element amb morter d'alta 

resistència Emaco S88 Tixotròpic de Basf o similar retornant l'element a la secció inicial i recobriment de la zona amb tractament anticarbonatació elàstic tipus Masterseal 325 de 

Basf o similar.

Causa directe de la lesió
Agents atmosfèrics

Aigua de la Pluja

III.  DEFINICIÓ DE LA CAUSA 

Física Química

De manteniment

Causa indirecte de la lesió

IV. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ‐ REPARACIÓ

comentari

S'actua sobre la  causa 
Revestiment de façana posterior amb perfils model Egeo 

de Europerfil.

Es repara la lesió

V. OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT D'OBRA 

VI. PROPOSTA D' INTERVENCIÓ

Es te cura de l'estètica

Es redueix la qualificació de gravetat
Es redueix el nivell d'exposició als fenomens 

meteorológics de l'element afectat.

1‐ L'incompiment sistemàtic dels plannings d'obra per part de la constructora, fan demorar l'execució de la partida que tractem respecte les previsions inicials.  
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FITXA NÚMERO:   12

▪ Subsistema:  

▪ Descripció de l’element:

▪ Localització dins l’edifici: 

▪ Descripció: 

▪ Causes: 

▪ Qualificació de la gravetat.  

De l’element en sí:   Lleu

Conseqüències a tercers:  Greu

▪ Comentaris:   

▪ Lesió Primaria:

Secundaria:

LESIÓ
CARÁCTER I TIPOLOGIA DEL 

PROCÈS PATOLÒGIC
DEFINICIÓ

CLASSIFICACIÓ DE LA 

LESIÓ EN FUNCIÓ DE 

LA CAUSA

DEFINICIÓ DE LA CAUSA VARIANTS

FÍSICA HUMITAT

Aparició incontrolada de un 

percentatge de humitat 

superior al desitjat en el 

material afectat. 
 DE FILTRACIÓ 

Aigua provinent de l'exterior 

que penetra a l'interior de 

l'edificació a travès dels 

tancaments de façana o 

coberta.

 Per la massa del 

mateix. 

MECÀNICA DESPRENIMENTS

Separació de un material 

d'acabat del suport al que esta   DILATACIÓ ‐ 

Falta d'adherència  entre el 

soport i l'acabat (materials 
‐

Aparició de sals solubles a la superfície del material

I. SEQÜÈNCIA TEMPORAL DEL PROCÈS PATOLÒGIC.       Lesió  ←   Sintoma ←  Origen

INFORME PERICIAL ORIGINAL

Tancaments exteriors verticals

Façana interior

Façana interior sud

Formació d’esquerda al revestiment ceràmic del cantell de forjat de coberta

Unió d’elements amb diferent dilatació. 

Moviments produïts per canvis tèrmics al forjat de coberta

‐

AMPLIACIÓ DE l'INFORME PERICIAL 

▪ Caràcter del procés patològic de la Lesió

Resultat de la Lesió Evolució de la lesió Origen = Causa

Filtració d'aigua provinent de la pluja a travès de la 

coberta de l'edifici en la trobada de la 

impermeabilització amb el paramet vertical. Tambè 

l'afecta l'aigua de pluja que per absorció de les juntes 

del revestiment sòn motiu d'humitats en l'element. Fet 

relacionat amb la tipologia de junta dels revestiments 

de façana.

II. CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ  

Degradació de la impermeabilització i acumulació de brutície

Despreniment de l'aplacat coincident amb el cantell del forjat.

Degradació i fisuració del revestiment ceràmic al cantell de forjat de coberta

Arribada del anhídric carbònic exterior carbonatant el 

formigó. Canvi del PH del material. L'H2O toca l'armat 

del cèrcol, oxidant‐lo i expandint aquest per corrosió. 

L'expansió de l'armat provoca fissures al revestiment, 

degardant la plaqueta i afectant l'adherència de la peça 

al parament. 

Despreniment de l'aplacat coincident amb el cantell del 

forjat.

MECÀNICA DESPRENIMENTS
aplicat. CONTRACCIÓ  continus o enrojalats)

                                    ‐   

MECÀNICA FISSURES

Obertura longitudinal 

incontrolada de un element 

constructiu o acabat continú, 

afectant a la seva cara 

superficial.

 INHERENT A L'ACABAT 

Produït per retracció hidràulica 

en morters o per moviments 

de dilatació‐contracció en 

xapats o enrajolats.
                                    ‐   

QUÍMICA EFLORESCÈNCIA

Cristalització de sals solubles.

                                    ‐   

Produït per l'aigua continguda 

en un material que dissòl les 

sals solubles que aquest 

poseeix i al evaporar‐se en 

contacte amb el "exterior", 

provoca la eflorescència a la 

capa superficial de l'element.

 B 

Mecànica

De projecte D'execució De material

Si No

1‐ L'incompiment sistemàtic dels plannings d'obra per part de la constructora, fan demorar l'execució de la partida que tractem respecte les previsions inicials.

2‐ La impermeabilització de la coberta no es va considerar inicialment al projecte executiu. Es un contradictori.

Es proposa reparar l'element de formigó mitjançant la retirada de l'aplacat de revestiment, repicat mecànic de la superfície de formigó fins uns 4 cm d'espessor descobrint 

l'armat, sorreig de la part a tractar, aplicacio manual de passivat de l'armadura i pont d'unió tipus Legaràn Epòxid de Basf o similar, reconstrucció de l'element amb morter 

d'alta resistència Emaco S88 Tixotròpic de Basf o similar retornant l'element a la secció inicial i recobriment de la zona amb tractament anticarbonatació elàstic tipus 

Masterseal 325 de Basf o similar.

Causa directe de la lesió
Agents atmosfèrics

Aigua de la Pluja

III.  DEFINICIÓ DE LA CAUSA 

Física Química

De manteniment

Causa indirecte de la lesió

IV. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ‐ REPARACIÓ

comentari

S'actua sobre la  causa 

Renovació de la impermeabilització de coberta i nou 

revestiment de façana posterior amb perfils model 

Egeo de Europerfil.

Es repara la lesió

V. OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT D'OBRA 

VI. PROPOSTA D' INTERVENCIÓ

Es te cura de l'estètica

Es redueix la qualificació de gravetat
Es redueix el nivell d'exposició als fenomens 

meteorológics de l'element afectat.
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▪ Subsistema:  

▪ Descripció de l’element:

▪ Localització dins l’edifici: 

▪ Descripció: 

▪ Causes: 

▪ Qualificació de la gravetat.  

De l’element en sí:   Lleu

Conseqüències a tercers:  Lleu

▪ Comentaris:   

▪ Lesió Primaria:

Secundaria:

LESIÓ
CARÁCTER I TIPOLOGIA DEL 

PROCÈS PATOLÒGIC
DEFINICIÓ

CLASSIFICACIÓ DE LA 

LESIÓ EN FUNCIÓ DE LA 

CAUSA

DEFINICIÓ DE LA CAUSA VARIANTS

FÍSICA HUMITAT

Aparició incontrolada de un 

percentatge de humitat 

superior al desitjat en el 

material afectat. 
 DE FILTRACIÓ 

Aigua provinent de l'exterior 

que penetra a l'interior de 

l'edificació a travès dels 

tancaments de façana o 

 Per obertures en el 

tancament. Remats o 

fissures. 

Exposició als fenòmens atmosfèrics

I. SEQÜÈNCIA TEMPORAL DEL PROCÈS PATOLÒGIC.       Lesió  ←   Sintoma ←  Origen

INFORME PERICIAL ORIGINAL

Tancaments exteriors verticals

Façana interior

Façana interior sud

Deteriorament del segellat del junt de dilatació vertical

Envelliment

‐

AMPLIACIÓ DE l'INFORME PERICIAL 

▪ Caràcter del procés patològic de la Lesió

Resultat de la Lesió Evolució de la lesió Origen = Causa

Humitats a l'interior de l'edificació Filtració d'aigua a travès dels junts de dilatació vertical. 

II. CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ  

Deteriorament del segellat del junt de dilatació vertical

Humitats a l'interior de l'edificació

ç

coberta.

MECÀNICA FISSURES

Obertura longitudinal 

incontrolada de un element 

constructiu o acabat continú, 

afectant a la seva cara 

superficial.

 INHERENT A L'ACABAT 

Produït per retracció hidràulica 

en morters o per moviments de 

dilatació‐contracció en xapats o 

enrajolats.
                                      ‐   

Mecànica

De projecte D'execució De material

Si No

Es proposa un segellat de la junta de dilatació en paraments verticals, amb una amplada de junta de 20 mm, amb masilla de polisulfur tixotropic Masterflex 700 de Basf o 

similar. S'inclou neteja de la junta, emprimació en base poliuretà dels llabis de la junta amb elastoprimer 110 de Basf o similar i cordill de fons de junta Roundex de Basf o 

similar de 30 mm de diàmetre.

Causa directe de la lesió
Agents atmosfèrics

Aigua de la Pluja

III.  DEFINICIÓ DE LA CAUSA 

Física Química

De manteniment

Causa indirecte de la lesió

IV. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ‐ REPARACIÓ

comentari

S'actua sobre la  causa 
Revestiment de façana posterior amb perfils model 

Egeo de Europerfil.

Es repara la lesió
Es renova la junta de dilatació per l'interior de l'edifici, 

per l'exterior no s'actua.

V. OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT D'OBRA 

Es comenta desde la D.F la necessitat de renovar totes les juntes de dilatació de l'edici a les 5 façanes de l'edifici Guteberg. Es desestima la proposta.

VI. PROPOSTA D' INTERVENCIÓ

Es te cura de l'estètica

Es redueix la qualificació de gravetat
Es redueix el nivell d'exposició als fenomens 

meteorológics de l'element afectat.
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▪ Subsistema:  

▪ Descripció de l’element:

▪ Localització dins l’edifici: 

▪ Descripció: 

▪ Causes: 

▪ Qualificació de la gravetat.  

De l’element en sí:   Lleu

Conseqüències a tercers:  Lleu

▪ Comentaris:   

▪ Lesió Primaria:

Secundaria:

LESIÓ
CARÁCTER I TIPOLOGIA DEL 

PROCÈS PATOLÒGIC
DEFINICIÓ

CLASSIFICACIÓ DE LA 

LESIÓ EN FUNCIÓ DE LA 

CAUSA

DEFINICIÓ DE LA CAUSA VARIANTS

Separació de un material  Falta d'adherència  entre el 

I. SEQÜÈNCIA TEMPORAL DEL PROCÈS PATOLÒGIC.       Lesió  ←   Sintoma ←  Origen

INFORME PERICIAL ORIGINAL

Tancaments exteriors verticals

Façana interior

Façana interior oest

Degradació i fisuració del revestiment ceràmic

Unió d’elements amb diferent dilatació. 

Moviment estructural. 

‐

AMPLIACIÓ DE l'INFORME PERICIAL 

▪ Caràcter del procés patològic de la Lesió

Resultat de la Lesió Evolució de la lesió Origen = Causa

Filtració d'aigua provinent de la pluja entre les juntes 

del material ceràmic per absorció.

II. CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ  

Despreniment de l'aplacat coincident amb el cantell del forjat.

Degradació i fissuració del revestiment ceràmic

Degradació i fisuració del revestiment ceràmic

Arribada del anhídric carbònic exterior carbonatant el 

formigó. Canvi del PH del material. L'H2O toca l'armat 

del cèrcol, oxidant‐lo i expandint aquest per corrosió. 

L'expansió de l'armat provoca fissures al revestiment, 

degardant la plaqueta i afectant l'adherència de la peça 

al parament. 

MECÀNICA DESPRENIMENTS
d'acabat del suport al que esta 

aplicat.
 DILATACIÓ ‐ 

CONTRACCIÓ 

soport i l'acabat (materials 

continus o enrojalats)
                                      ‐   

MECÀNICA FISSURES

Obertura longitudinal 

incontrolada de un element 

constructiu o acabat continú, 

afectant a la seva cara 

superficial.

 INHERENT A L'ACABAT 

Produït per retracció hidràulica 

en morters o per moviments de 

dilatació‐contracció en xapats o 

enrajolats.
                                      ‐   

Mecànica

De projecte D'execució De material

Si No

1‐ Queden pendent remats en el revestiment Egeo i en l'accès a la sortida d'emergència. 

‐

Causa directe de la lesió
Agents atmosfèrics

Aigua de la Pluja

III.  DEFINICIÓ DE LA CAUSA 

Física Química

De manteniment

Causa indirecte de la lesió

IV. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ‐ REPARACIÓ

comentari

S'actua sobre la  causa 
Revestiment de façana posterior amb perfils model 

Egeo de Europerfil.

Es repara la lesió

V. OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT D'OBRA 

VI. PROPOSTA D' INTERVENCIÓ

Es te cura de l'estètica

Es redueix la qualificació de gravetat
Es redueix el nivell d'exposició als fenomens 

meteorológics de l'element afectat. 

2‐ No es reposen les peces despreses.
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▪ Subsistema:  

▪ Descripció de l’element:

▪ Localització dins l’edifici: 

▪ Descripció: 

▪ Causes: 

▪ Qualificació de la gravetat.  

De l’element en sí:   Lleu

Conseqüències a tercers:  Lleu

▪ Comentaris:   

▪ Lesió Primaria:

Secundaria:

LESIÓ
CARÁCTER I TIPOLOGIA DEL 

PROCÈS PATOLÒGIC
DEFINICIÓ

CLASSIFICACIÓ DE LA 

LESIÓ EN FUNCIÓ DE LA 

CAUSA

DEFINICIÓ DE LA CAUSA VARIANTS

FÍSICA HUMITAT

Aparició incontrolada de un 

percentatge de humitat 

superior al desitjat en el 

t i l f t t
 DE FILTRACIÓ 

Aigua provinent de l'exterior 

que penetra a l'interior de 

l'edificació a travès dels 

t t d f

 Per obertures en el 

tancament. Remats o 

▪ Caràcter del procés patològic de la Lesió

Deteriorament de l’element

Humitats de filtració

I. SEQÜÈNCIA TEMPORAL DEL PROCÈS PATOLÒGIC.       Lesió  ←   Sintoma ←  Origen

INFORME PERICIAL ORIGINAL

Cobertes

Coberta plana no transitable

Planta Segona

Deteriorament de l’aïllament tèrmic

Envelliment

Manca de protecció de l’aïllament

Falta de manteniment

AMPLIACIÓ DE l'INFORME PERICIAL 

Resultat de la Lesió Evolució de la lesió Origen = Causa

II. CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ  

Humitats a l'interor de l'edifici.

Manca de material de protecció. Deteriorament de la 

làmina de impermeabilització.Filtració de l'aigua 

provinent de la pluja. 

Aigua de la pluja. Fenòmens atmosfèrics.

material afectat.  tancaments de façana o 

coberta.
fissures. 

Mecànica

De projecte D'execució De material

Si No

Es proposa rehabilitar la coberta no transitable amb una actuació global. 

Causa directe de la lesió
Agents atmosfèrics

Aigua de la Pluja

De manteniment

III.  DEFINICIÓ DE LA CAUSA 

Física Química

Causa indirecte de la lesió

IV. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ‐ REPARACIÓ

comentari

S'actua sobre la  causa 

Es repara la lesió

V. OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT D'OBRA 

VI. PROPOSTA D' INTERVENCIÓ

Es te cura de l'estètica

Es redueix la qualificació de gravetat

No es contempla actuació de rehabilitació de la coberta en planta segona.
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▪ Subsistema:  

▪ Descripció de l’element:

▪ Localització dins l’edifici: 

▪ Descripció: 

▪ Causes: 

▪ Qualificació de la gravetat.  

De l’element en sí:   Moderat

Conseqüències a tercers:  Lleu

▪ Comentaris:   

▪ Lesió Primaria:

Secundaria:

LESIÓ
CARÁCTER I TIPOLOGIA DEL 

PROCÈS PATOLÒGIC
DEFINICIÓ

CLASSIFICACIÓ DE LA 

LESIÓ EN FUNCIÓ DE LA 

CAUSA

DEFINICIÓ DE LA CAUSA VARIANTS

FÍSICA HUMITAT

Aparició incontrolada de un 

percentatge de humitat 

superior al desitjat en el 

material afectat.
 DE FILTRACIÓ 

Aigua provinent de l'exterior 

que penetra a l'interior de 

l'edificació a travès dels 

tancaments de façana o

 Per obertures en el 

tancament. Remats o 

fissures

I. SEQÜÈNCIA TEMPORAL DEL PROCÈS PATOLÒGIC.       Lesió  ←   Sintoma ←  Origen

INFORME PERICIAL ORIGINAL

Cobertes

Coberta plana transitable

Planta Tercera

Fissuració generalitzada de l’element de cubrició

Moviments produïts per canvis tèrmics a la coberta

Falta de manteniment

AMPLIACIÓ DE l'INFORME PERICIAL 

▪ Caràcter del procés patològic de la Lesió

Resultat de la Lesió Evolució de la lesió Origen = Causa

Humitats a l'interior de l'edificació Filtració d'aigua a travès de les esquerdes i fissures. 

II. CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ  

Fissuració del paviment de rasilla ceràmica (paviment original)

Humitats a l'interior de l'edificació

Deteriorament de l’aïllament tèrmic

Fenòmens atmosfèrics.

material afectat.  tancaments de façana o 

coberta.
fissures. 

MECÀNICA ESQUERDES

Obertura longitudinal 

incontrolada de un element 

constructiu que afecta a tot el 

seu espessor.

 PER DILATACIONS I 

CONTRACCIONS 

HIGROTERMIQUES 

No han estat previstes juntes 

de dilatació.

                                        ‐   

MECÀNICA FISSURES

Obertura longitudinal 

incontrolada de un element 

constructiu o acabat continú, 

afectant a la seva cara 

superficial.

 INHERENT A L'ACABAT 

Produït per retracció hidràulica 

en morters o per moviments de 

dilatació‐contracció en xapats o 

enrajolats.
                                        ‐   

Mecànica

De projecte D'execució De material

Si No

Causa directe de la lesió
Agents atmosfèrics

Aigua de la Pluja

III.  DEFINICIÓ DE LA CAUSA 

Física Química

De manteniment

Causa indirecte de la lesió

IV. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ‐ REPARACIÓ

comentari

S'actua sobre la  causa  No es contempla cap actuació.

Es repara la lesió No es contempla cap actuació.

Es proposa rehabilitar la coberta transitable amb una actuació global. Enderroc de la cobertura existent i executar una nova coberta transitable tradicional.

V. OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT D'OBRA 

No es contempla cap actuació a la coberta transitable de la tercera planta.

VI. PROPOSTA D' INTERVENCIÓ

Es te cura de l'estètica

Es redueix la qualificació de gravetat
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▪ Subsistema:  

▪ Descripció de l’element:

▪ Localització dins l’edifici: 

▪ Descripció: 

▪ Causes: 

▪ Qualificació de la gravetat.  

De l’element en sí:   Lleu

Conseqüències a tercers:  Lleu

▪ Comentaris:   

▪ Lesió Primaria:

Secundaria:

LESIÓ
CARÁCTER I TIPOLOGIA DEL 

PROCÈS PATOLÒGIC
DEFINICIÓ

CLASSIFICACIÓ DE LA 

LESIÓ EN FUNCIÓ DE LA 

CAUSA

DEFINICIÓ DE LA CAUSA VARIANTS

MECÀNICA DESPRENIMENTS

Separació de un material 

d'acabat del suport al que esta 

aplicat.
 DILATACIÓ ‐ 

CONTRACCIÓ 

Falta d'adherència  entre el 

soport i l'acabat (materials 

continus o enrojalats)                                       ‐   

Obertura longitudinal  Produït per retracció hidràulica 

I. SEQÜÈNCIA TEMPORAL DEL PROCÈS PATOLÒGIC.       Lesió  ←   Sintoma ←  Origen

INFORME PERICIAL ORIGINAL

Tancaments exteriors verticals

Façana interior

Façana interior oest

Deteriorament del segellat de coronament de paret

Envelliment

Falta de manteniment

AMPLIACIÓ DE l'INFORME PERICIAL 

▪ Caràcter del procés patològic de la Lesió

Resultat de la Lesió Evolució de la lesió Origen = Causa

Degradació i fissuració del revestiment ceràmic Disgragació del material de subjecció.
Absorció d'aigua de la pluja entre les juntes del material 

ceràmic.

II. CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ  

Deteriorament del segellat de coronament de paret

Degradació i fissuració del revestiment ceràmic

MECÀNICA FISSURES

incontrolada de un element 

constructiu o acabat continú, 

afectant a la seva cara 

superficial.

 INHERENT A L'ACABAT 

en morters o per moviments de 

dilatació‐contracció en xapats o 

enrajolats.
                                      ‐   

Mecànica

De projecte D'execució De material

Si No

‐

Causa directe de la lesió Agents atmosfèrics

III.  DEFINICIÓ DE LA CAUSA 

Física Química

De manteniment

Causa indirecte de la lesió

IV. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ‐ REPARACIÓ

comentari

S'actua sobre la  causa  Nou coronament metàl∙lic.

Es repara la lesió

V. OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT D'OBRA 

Es valora possitivament la solució adoptada.

VI. PROPOSTA D' INTERVENCIÓ

Es te cura de l'estètica

Es redueix la qualificació de gravetat

Es redueix el nivell d'exposició als fenomens 

meteorológics de l'element afectat.
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FITXA NÚMERO:   18

▪ Subsistema:  

▪ Descripció de l’element:

▪ Localització dins l’edifici: 

▪ Descripció: 

▪ Causes: 

▪ Qualificació de la gravetat.  

De l’element en sí:   Lleu

Conseqüències a tercers:  Lleu

▪ Comentaris:   

▪ Lesió Primaria:

Secundaria:

Aparició de mohos.

LESIÓ
CARÁCTER I TIPOLOGIA DEL 

PROCÈS PATOLÒGIC
DEFINICIÓ

CLASSIFICACIÓ DE LA 

LESIÓ EN FUNCIÓ DE LA 

CAUSA

DEFINICIÓ DE LA CAUSA VARIANTS

Conjunt de lesions on un 

organisme viu, animal o 

vegetal afecta la superfície de

Mohos. Atacs químics de 

l'organisme. Assentats en 

materials porossos humits i

▪ Caràcter del procés patològic de la Lesió

Resultat de la Lesió Evolució de la lesió Origen = Causa

Degradació de la impermeabilització i acumulació de brutície
Presència d'humitat i aparició d'organismes vius. 

II. CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ  

Presència d'humitats en l'element

Degradació de la impermeabilització i acumulació de brutície

Deteriorament de l’element

Estanqueitat de l'aigua de la pluja per incorrecta 

formació de pendents en coberta.

I. SEQÜÈNCIA TEMPORAL DEL PROCÈS PATOLÒGIC.       Lesió  ←   Sintoma ←  Origen

INFORME PERICIAL ORIGINAL

Cobertes

Coberta plana no transitable

Planta Sisena

Degradació superficial de l’impermeabilització i acumulació de brutície

Entrega de la impermeabilització a parament vertical

Envelliment

Falta de manteniment

AMPLIACIÓ DE l'INFORME PERICIAL 

QUÍMICA ORGANISMES

vegetal, afecta la superfície de 

un material degut a la seva 

simple presència, per atac 

sobre l'element o per els 

productes que sagrega.

 PRESÈNCIA VEGETAL. 

MICROSCÒPIQUES. 

materials porossos, humits, i 

poc ventilats produint canvis de 

color, aspecte, olors i 

despreniments de substàncies 

químiques que provoquen 

erosió.

                                      ‐   

Mecànica

De projecte D'execució De material

Si No

Es proposa rehabilitar la coberta no transitable amb una actuació global. 

V. OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT D'OBRA 

VI. PROPOSTA D' INTERVENCIÓ

Es te cura de l'estètica

Es redueix la qualificació de gravetat

Es valora possitivament el fet portar a terme una substitució intergral de les cobertes de planta sisena.

IV. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ‐ REPARACIÓ

comentari

S'actua sobre la  causa  No es contempla cap actuació.

Es repara la lesió

De manteniment

Causa indirecte de la lesió

III.  DEFINICIÓ DE LA CAUSA 

Física Química

Causa directe de la lesió
Agents atmosfèrics

Aigua de la Pluja



Anàlisis i seguiment dela reforma de un edifici d'ús administratiu a Terrassa.

Reforma de l'edifici Gutemberg.

Ferran Luque Brao.

FITXA NÚMERO:   19

▪ Subsistema:  

▪ Descripció de l’element:

▪ Localització dins l’edifici: 

▪ Descripció: 

▪ Causes: 

▪ Qualificació de la gravetat.  

De l’element en sí:   Lleu

Conseqüències a tercers:  Lleu

▪ Comentaris:   

▪ Lesió Primaria:

Secundaria:

Brutícia

LESIÓ
CARÁCTER I TIPOLOGIA DEL 

PROCÈS PATOLÒGIC
DEFINICIÓ

CLASSIFICACIÓ DE LA 

LESIÓ EN FUNCIÓ DE LA 

CAUSA

DEFINICIÓ DE LA CAUSA VARIANTS

Dipòsit de partícules en 

suspensió  a l'atmofèra sobre 

la superfície de l'element o

Produida per la concentració 

puntual d'aigua de la pluja que 

arrosega desigualment les

▪ Caràcter del procés patològic de la Lesió

Resultat de la Lesió Evolució de la lesió

II. CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ  

Deteriorament del segellat de coronament de paret

Degradació i fissuració del revestiment ceràmic

Origen = Causa

Degradació i fissuració del revestiment ceràmic Disgragació del material de subjecció. 
Absorció d'aigua de la pluja entre les juntes del material 

ceràmic.

I. SEQÜÈNCIA TEMPORAL DEL PROCÈS PATOLÒGIC.       Lesió  ←   Sintoma ←  Origen

INFORME PERICIAL ORIGINAL

Cobertes

Coberta plana no transitable

Planta Sisena

Impermeabilització autoprotegida d’ampit

Entrega entre ampits, rentat superficial del parament

‐

‐

AMPLIACIÓ DE l'INFORME PERICIAL 

FÍSICA BRUTÍCIA

la superfície de l element o 

dins del porus dels materials.
PER RENTAT 

DIFERENCIAL 

arrosega desigualment les 

partícules acumulades a la 

superfície del element 

constuctiu.

                                      ‐   

MECÀNICA DESPRENIMENTS

Separació de un material 

d'acabat del suport al que esta 

aplicat.

 DILATACIÓ ‐ 

CONTRACCIÓ 

Falta d'adherència  entre el 

soport i l'acabat (materials 

continus o enrojalats)
                                      ‐   

MECÀNICA FISSURES

Obertura longitudinal 

incontrolada de un element 

constructiu o acabat continú, 

afectant a la seva cara 

superficial.

 INHERENT A L'ACABAT 

Produït per retracció hidràulica 

en morters o per moviments de 

dilatació‐contracció en xapats o 

enrajolats.
                                      ‐   

Mecànica

De projecte D'execució De material

Si No

Es valora possitivament la solució adoptada.

‐

V. OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT D'OBRA 

VI. PROPOSTA D' INTERVENCIÓ

Es te cura de l'estètica

Es redueix la qualificació de gravetat

Es redueix el nivell d'exposició als fenomens 

meteorológics de l'element afectat.

IV. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ‐ REPARACIÓ

comentari

S'actua sobre la  causa  Nou coronament metàl∙lic.

Es repara la lesió

De manteniment

Causa indirecte de la lesió

III.  DEFINICIÓ DE LA CAUSA 

Física Química

Causa directe de la lesió Agents atmosfèrics



Anàlisis i seguiment dela reforma de un edifici d'ús administratiu a Terrassa.

Reforma de l'edifici Gutemberg.

Ferran Luque Brao.

FITXA NÚMERO:   20

▪ Subsistema:  

▪ Descripció de l’element:

▪ Localització dins l’edifici: 

▪ Descripció: 

▪ Causes: 

▪ Qualificació de la gravetat.  

De l’element en sí:   ‐

Conseqüències a tercers:  ‐

▪ Comentaris:   

▪ Lesió Primaria:

Secundaria:

Humitats de filtració

LESIÓ
CARÁCTER I TIPOLOGIA DEL 

PROCÈS PATOLÒGIC
DEFINICIÓ

CLASSIFICACIÓ DE LA 

LESIÓ EN FUNCIÓ DE LA 

CAUSA

DEFINICIÓ DE LA CAUSA VARIANTS

FÍSICA HUMITAT

Aparició incontrolada de un 

percentatge de humitat 

superior al desitjat en el 

material afectat
 DE FILTRACIÓ 

Aigua provinent de l'exterior 

que penetra a l'interior de 

l'edificació a travès dels 

tancaments de façana o

 Per obertures en el 

tancament. Remats o 

fi

Aigua de la pluja. Fenòmens atmosfèrics.

▪ Caràcter del procés patològic de la Lesió

Resultat de la Lesió Evolució de la lesió Origen = Causa

II. CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ  

Deteriorament de l’element

Humitats a l'interor de l'edifici.
Deteriorament de la làmina de impermeabilització. 

Filtració de l'aigua provinent de la pluja. 

I. SEQÜÈNCIA TEMPORAL DEL PROCÈS PATOLÒGIC.       Lesió  ←   Sintoma ←  Origen

INFORME PERICIAL ORIGINAL

Cobertes

Coberta plana no transitable

Planta Coberta

Revestiment dels ampits i elements sortints amb element impermeable

Vista de l’estat de la impermeabilització autoprotegida

‐

Elements en bon estat, aparentment.

AMPLIACIÓ DE l'INFORME PERICIAL 

material afectat.  tancaments de façana o 

coberta.
fissures. 

Mecànica

De projecte D'execució De material

Si No

‐

V. OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT D'OBRA 

VI. PROPOSTA D' INTERVENCIÓ

Es te cura de l'estètica

Es redueix la qualificació de gravetat

1‐ Durant els treballs de col∙locació de la gòndola de manteniment i principalment per el fet d'utilitzar la coberta com espai d'acopi de material, la làmina impermeabilitzant 

queda totalment malmesa.

2‐ La impermeabilització de la coberta no es va considerar inicialment al projecte executiu. Es un contradictori.

IV. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ‐ REPARACIÓ

comentari

S'actua sobre la  causa  Nova impermeabilització.

Es repara la lesió

De manteniment

Causa indirecte de la lesió

III.  DEFINICIÓ DE LA CAUSA 

Física Química

Causa directe de la lesió
Agents atmosfèrics

Aigua de la Pluja



Anàlisis i seguiment dela reforma de un edifici d'ús administratiu a Terrassa.

Reforma de l'edifici Gutemberg.

Ferran Luque Brao.

FITXA NÚMERO:   21

▪ Subsistema:  

▪ Descripció de l’element:

▪ Localització dins l’edifici: 

▪ Descripció: 

▪ Causes: 

▪ Qualificació de la gravetat.  

De l’element en sí:   Lleu

Conseqüències a tercers:  Lleu

▪ Comentaris:   

▪ Lesió Primaria:

Secundaria:

LESIÓ
CARÁCTER I TIPOLOGIA DEL 

PROCÈS PATOLÒGIC
DEFINICIÓ

CLASSIFICACIÓ DE LA 

LESIÓ EN FUNCIÓ DE LA 

CAUSA

DEFINICIÓ DE LA CAUSA VARIANTS

Aparició incontrolada de un 

percentatge de humitat

Aigua provinent de l'exterior 

que penetra a l'interior de b l

Aigua de la pluja. Fenòmens atmosfèrics.

▪ Caràcter del procés patològic de la Lesió

Resultat de la Lesió Evolució de la lesió Origen = Causa

II. CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ  

Deteriorament de l’element

Presència d'humitats en l'element

Degradació del revestiment del paviment, donada 

l'acumulació d'aigua i possibles filtracions a l'interior de la 

vivenda.

Embassaments en les zones properes al desguas 

d'evacuació.

I. SEQÜÈNCIA TEMPORAL DEL PROCÈS PATOLÒGIC.       Lesió  ←   Sintoma ←  Origen

INFORME PERICIAL ORIGINAL

Cobertes

Terrassa

Planta Setena

Paviment prefabricat amb acabat granular (paviment afegit a l’original)

Desguàs de recollida d’aigües de la terrassa

Estat de l’ampit i trobament amb el parament

‐

La situació dels baixants no és la correcta. És un defecte de projecte.

AMPLIACIÓ DE l'INFORME PERICIAL 

FÍSICA HUMITAT

percentatge de humitat 

superior al desitjat en el 

material afectat. 
 DE FILTRACIÓ 

que penetra a l'interior de 

l'edificació a travès dels 

tancaments de façana o 

coberta.

 Per obertures en el 

tancament. Remats o 

fissures. 

Mecànica

De projecte D'execució De material

Si No

V. OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT D'OBRA 

A l'hora de l'execució de les pendents, no es va replantejar be la situació del desaigue d'evacuació, ocasionant aquesta acumulació d'aigua.

VI. PROPOSTA D' INTERVENCIÓ

Es proposa repicar el paviment de rajoles de la coberta plana fins on sigui necessari per refer les pendents d'evacuació i garantitzar la no acumulació d'aigua prop del desaigue. 

Es recomana fer manteniment de les zones properes al desaigue netejant‐les periodicament.

Es te cura de l'estètica

Es redueix la qualificació de gravetat

Amb la reposició de la coberta es redueix la acumulació 

d'aigua i es facilita l'evacuació de les mateixes.

IV. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ‐ REPARACIÓ

comentari

S'actua sobre la  causa  Paviment de cobertes

Es repara la lesió

De manteniment

Causa indirecte de la lesió

III.  DEFINICIÓ DE LA CAUSA 

Física Química

Causa directe de la lesió
Agents atmosfèrics

Aigua de la Pluja



Anàlisis i seguiment dela reforma de un edifici d'ús administratiu a Terrassa.

Reforma de l'edifici Gutemberg.

Ferran Luque Brao.

FITXA NÚMERO:   22

▪ Subsistema:  

▪ Descripció de l’element:

▪ Localització dins l’edifici: 

▪ Descripció: 

▪ Causes: 

▪ Qualificació de la gravetat.  

De l’element en sí:   Lleu

Conseqüències a tercers:  Lleu

▪ Comentaris:   

▪ Lesió Primaria:

Secundaria:

LESIÓ
CARÁCTER I TIPOLOGIA DEL 

PROCÈS PATOLÒGIC
DEFINICIÓ

CLASSIFICACIÓ DE LA 

LESIÓ EN FUNCIÓ DE LA 

CAUSA

DEFINICIÓ DE LA CAUSA VARIANTS

FÍSICA HUMITAT

Aparició incontrolada de un 

percentatge de humitat 

superior al desitjat en el DE FILTRACIÓ

Aigua provinent de l'exterior 

que penetra a l'interior de 

l'edificació a travès dels
 Per obertures en el 

tancament Remats o

▪ Caràcter del procés patològic de la Lesió

Resultat de la Lesió Evolució de la lesió Origen = Causa

Deteriorament del junt d’estanqueïtat entre fusteria i matxó Filtracions d'aigua per les juntes del tancament.

II. CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ  

Deteriorament del junt d’estanqueïtat entre fusteria i matxó

Presència d'humitats en l'element

Agents meteorologics. Aigua de pluja.

I. SEQÜÈNCIA TEMPORAL DEL PROCÈS PATOLÒGIC.       Lesió  ←   Sintoma ←  Origen

INFORME PERICIAL ORIGINAL

Elements de tancament practicables

Fusteria exterior d’acer galvanitzat

Terrassa Planta Setena

Deteriorament de l’element i dels segellats

Envelliment

El tancament es antic, i s'ha anat degradant amb el pas del temps.

AMPLIACIÓ DE l'INFORME PERICIAL 

FÍSICA HUMITAT superior al desitjat en el 

material afectat. 
DE FILTRACIÓ  l edificació a travès dels 

tancaments de façana o 

coberta.

tancament. Remats o 

fissures. 

Mecànica

De projecte D'execució De material

Si No

V. OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT D'OBRA 

La D.F. proposa el canvi del tancament ja que era un tancament antic.

VI. PROPOSTA D' INTERVENCIÓ

El projecte de rehabilitació contemplava el canvi d'aquesta perfileria.

Es te cura de l'estètica

Es redueix la qualificació de gravetat

Es canvien per complet els tancaments.

IV. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ‐ REPARACIÓ

comentari

S'actua sobre la  causa 

Es repara la lesió

De manteniment

Causa indirecte de la lesió

III.  DEFINICIÓ DE LA CAUSA 

Física Química

Causa directe de la lesió
Agents atmosfèrics

Aigua de la Pluja



Anàlisis i seguiment dela reforma de un edifici d'ús administratiu a Terrassa.

Reforma de l'edifici Gutemberg.

Ferran Luque Brao.

FITXA NÚMERO:   23

▪ Subsistema:  

▪ Descripció de l’element:

▪ Localització dins l’edifici: 

▪ Descripció: 

▪ Causes: 

▪ Qualificació de la gravetat.  

De l’element en sí:   Lleu

Conseqüències a tercers:  Lleu

▪ Comentaris:   

▪ Lesió Primaria:

Secundaria:

LESIÓ
CARÁCTER I TIPOLOGIA DEL 

PROCÈS PATOLÒGIC
DEFINICIÓ

CLASSIFICACIÓ DE LA 

LESIÓ EN FUNCIÓ DE LA 

CAUSA

DEFINICIÓ DE LA CAUSA VARIANTS

Aparició incontrolada de un 

percentatge de humitat

Aigua provinent de l'exterior 

que penetra a l'interior de P b t l

La situació dels baixants no és la correcta. És un defecte de projecte

II. CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ  

Deteriorament de l’element i dels segellats

Canvi de nivell entre el paviment interior i l’exterior (humitats per filtració)

Presència d'humitats en l'element

▪ Caràcter del procés patològic de la Lesió

Resultat de la Lesió Evolució de la lesió Origen = Causa

Canvi de nivell entre el paviment interior i l’exterior 

(humitats per filtració)

Acumulació d'aigua en les entregues de la fusteria 

d'alumini. 

Agents meteorologics. Aigua de pluja.

Envelliment

Deteriorament dels segellats de la fusteria

l

I. SEQÜÈNCIA TEMPORAL DEL PROCÈS PATOLÒGIC.       Lesió  ←   Sintoma ←  Origen

Rentat superficial de l’ampit

INFORME PERICIAL ORIGINAL

Cobertes

Terrassa

Planta Setena

Paviment de rasilla ceràmica (paviment original)

FÍSICA HUMITAT

percentatge de humitat 

superior al desitjat en el 

material afectat. 
 DE FILTRACIÓ 

que penetra a l'interior de 

l'edificació a travès dels 

tancaments de façana o 

coberta.

 Per obertures en el 

tancament. Remats o 

fissures. 

Mecànica

De projecte D'execució De material

Si No

V. OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT D'OBRA 

La D.F. proposa el canvi del tancament ja que era un tancament antic.

VI. PROPOSTA D' INTERVENCIÓ

El projecte de rehabilitació contemplava el canvi d'aquesta perfileria.

Causa directe de la lesió
Agents atmosfèrics

Aigua de la Pluja

Es te cura de l'estètica

Es redueix la qualificació de gravetat

Canvi de la perfileria i realització del nou segellat.

IV. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ‐ REPARACIÓ

comentari

S'actua sobre la  causa  Mur cortina

Es repara la lesió

De manteniment

Causa indirecte de la lesió

III.  DEFINICIÓ DE LA CAUSA 

Física Química
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FITXA NÚMERO:  24

▪ Subsistema:  

▪ Descripció de l’element:

▪ Localització dins l’edifici: 

▪ Descripció: 

▪ Causes: 

▪ Qualificació de la gravetat.  

De l’element en sí:  Greu
Conseqüències a tercers: Greu

▪ Comentaris:   

▪ Lesió Primaria:

Deformació de l'estructura de la fusteria d'alumini.

Secundaria:

Entrada d'aigua a l'interior de l'edifici.

LESIÓ CARÁCTER I TIPOLOGIA 
DEL PROCÈS PATOLÒGIC DEFINICIÓ

CLASSIFICACIÓ DE LA 
LESIÓ EN FUNCIÓ DE LA 

CAUSA
DEFINICIÓ DE LA CAUSA VARIANTS

FÍSICA HUMITAT

Aparició incontrolada de un 

percentatge de humitat 

superior al desitjat en el 

material afectat. 
 DE FILTRACIÓ 

Aigua provinent de l'exterior que penetra a 

l'interior de l'edificació a travès dels tancaments 

de façana o coberta.

 Per obertures en el tancament. 

Remats o fissures. 

MECÀNICA DEFORMACIÓ

Canvi de forma d'un element 

constructiu degut a esforços 

mecànics superiors als 

assumits, tant durant l'execció 

de la unitat com un cop 

entrada en carga.

 PANDEIG 

Com a conseqüència de un esforç a compressió 

sobre un element vertical superior a la seva 

capacitat de càrrega.

                                                   ‐   

III.  DEFINICIÓ DE LA CAUSA 

▪ Caràcter del procés patològic de la Lesió

I. SEQÜÈNCIA TEMPORAL DEL PROCÈS PATOLÒGIC.       Lesió  ←   Sintoma ←  Origen

Resultat de la Lesió Evolució de la lesió Origen = Causa

Humitats a l'interior de l'edificació
El tancament d'alumini existent fletxa com a 
conseqüència d'entrar en càrrega, fet per el que no està 
dissenyat. 

Moviment estructural.

II. CLASSIFICACIÓ DE LA LESIÓ  

INFORME PERICIAL ORIGINAL

Tancaments exteriors verticals
Façana principal
Façanes de C/ Gutembreg, Rambla Egara i C/ Columel·la
Degradació del revestiment ceràmic als cantells de forjat. 

Moviment estructural. 

No ho contempla el informe pericial original.

AMPLIACIÓ DE l'INFORME PERICIAL 

Mecànica

Moviment estructural

De projecte D'execució De material

Si No
S'actua sobre la  causa 
Es repara la lesió
Es te cura de l'estètica

-

V. OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT D'OBRA 

VI. PROPOSTA D' INTERVENCIÓ

El reforç de la fusteria existent no es va considerar inicialment al projecte executiu. Es un contradictori.

Es valora possitivament el fet portar a terme una substitució intergral de les cobertes de planta sisena.

Es redueix la qualificació de gravetat
El mateix mur cortina fa de barrera en cas de despreniments de les peces 
del revestiment. Alhora, es redueix el nivell d'exposició als fenòmens 
meteorológics de l'element afectat.

De manteniment

Causa indirecte de la lesió

IV. AVALUACIÓ DE LA INTERVENCIÓ - REPARACIÓ

Comentari

Reforç del tancament existent.

Deixa de ser visible amb l'execució del nou mur cortina.

Física Química

Causa directe de la lesió
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3.2.2. Conclusions de l‟ampliació de l‟estudi de conservació i manteniment de 

l‟edifici Gutemberg. 

 

Com a resultat de l‟anàlisis i ampliació del informe pericial originari, es conclou considerant que 

el projecte de reforma sobre l‟edifici Gutemberg era totalment necessari de dur a terme, i les 

actuacions contemplades calien executar-les sense mès demora temporal, principalment les 

intervencions en façanes, molt afectades per l‟exposició enfront els agents meteorologics i el 

moviment estructural de la propia edificació. Les unitats afectades presenten  dues lesions ben 

clares: el despreniment de l‟aplacat ceràmic i l‟entrada d‟aigua per humitat de filtració.  

 

Igualment, l‟anàlisi de les patologies existents derivades del procés de deteriorament de l‟edifici 

impliquen necessariament la rehabilitació del tancament existent. 

 

Un altre punt d‟interès són les cobertes i terrasses, que tot i que han tingut intervencions 

posteriors a l‟execució de l‟edifici presenten certs desperfectes (motivats per la falta de 

manteniment) que podien acabar donant problemes a curt o mitjà termini. 

 

D‟altra banda, cal remarcar que els canvis de corrents estètiques que s‟han produint des que es 

va construir l‟edifici,aconsellaven millorar el seu aspecte general. 
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3.3.  Memòria constructiva. 

 

3.3.1 Procès d‟execució de mur cortina. 

 

Es descriu a continuació l‟execució tipus realitzada per les obres de renovació de la façana de 

l‟edifici Gutemberg. 

 

Realitzada la implantació general de l‟obra, muntada la bastida tubular a les tres façanes on 

s‟ha de disposar el nou mur cortina (Columel·la, Rambla Egara i Gutemberg) i realitzats els 

treballs de reforç del tancament existent, s‟inicien els treballs de replanteig de les plaques 

d‟ancoratge als cantells del forjat. Es dona la màxima importància a realitzar un apurat 

replanteig, ja que la folgança dels mòduls del mur cortina projectat es limitada per mòduls. 

 

A banda del replanteig, l‟execució del mur cortina es subdivideix en diferents actuacions – fases 

principals; col·locació de les platines d‟ancoratge, soldat dels espadons metàl·lics a les plaques, 

disposició de les passeres, soldat dels tirants,  fixació de la platina d‟unió espadó – muntant 

vertical, col·locació de muntants verticals i horitzontals, disposició dels vidres i col·locació dels 

tapajunts.  

 

Fet el replanteig, es realitzen les perforacions troncocòniques pertinents de cada platina al 

cantell del forjat (prèviament s‟ha constatat que els valors de resistència del formigó dels 

cantells del forjat són adients, tot hi que mostren resultats molt dispersos).  Les perforacions es 

realitzen de diàmetre 30 mm perpendicularment al pla del cantell del forjat i de 38 cm de 

fondària.  

 

Realitzades les perforacions, s‟injecta adhesiu a base de resines epòxid per ancoratges tipus 

Sika Anchorfix-3 fins el reblert total i s‟introdueixen els perns d‟acer de 33 cm de longitud i 20 

mm de diàmetre. Tot seguit es disposen les plaques  d‟acer A-42b galvanitzat en calent i de 

dimensions 300x200 cm i 12 mm d‟espessor. Es disposen volanderes de   5 cm de diàmetre i 3 

mm d‟espessor, i les femelles d‟unió roscada, fixades manualment i amb l‟objectiu de assolir els 

70 Newtons de par de fixació.  
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Col·locades les platines, s‟inicien els treballs de soldadura dels espadons en T d‟acer A-42b 

galvanitzat en calent, perfils en T.80. de 9. Mm d‟espessor.  

 

La unió placa espadó es reforça mitjançant la disposició de dues platines de 55x55x8 mm, 

col·locades a banda i banda de l‟alma del perfil en T, amb soldadura g=5,5 mm.  A l‟extrem de 

l‟espadó, es disposa una platina de 80x75x8 mm mitjançant unió soldada de g=5,5 mm, on anirà 

fixat els tirants.  

 

Sobre la platina horitzontal del perfil en T, es disposa mitjançant unió soldada executada a taller, 

un llisto en U d‟acer A-42b galvanitzat en calent, per l‟encaix de les plataformes de pas i 

manteniment del mur cortina, safates metàl·liques. La longitud dels espadons es variable per tal 

d‟adaptar el nou pla definit per el mur cortina a la façana existent, adaptant-se als retranqueix de 

façana. A l‟extrem de l‟espadó mitjançant unió soldada a taller una placa de d‟acer A-42b de 

28x20 cm i 1 cm d‟espessor, dissenyat amb dues platines perpendiculars en U per a fixació del 

muntant vertical del mur amb doble trau – colis.  El muntant vertical del mur cortina entra per  

encaix i es fixa amb passadors d‟unió roscada a banda i banda de les platines.  

 

Col·locats els espadons metàl·lics, es disposen les la platines d‟unió espadó – muntant vertical 

mitjançant passadors amb femella a banda i banda amb unió trau-colis.  

 

En aquest punt, es canvien els mitjans auxiliars per la execució dels treballs. Es fa el 

desmuntatge de les bastides tubulars i es col·loquen bastides monomàstil motoritzades.  
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Tot seguit esporta a terme la disposició dels tirants d‟unió entre l‟extrem dels espadons d‟un 

nivell i les plaques d‟ancoratge del pis directament superior per tal de contrarestar el gir 

provocat per la càrrega del tancament del nou tancament de façana. Es col·loquen mitjançant 

soldadura entre la platina de l‟extrem de l‟espadó i l‟alma de l‟espadó en punt pròxim a la placa 

d‟ancoratge de la planta directament superior. El tirant es un barra d‟acer galvanitzat de 

diàmetre 12 mm. La soldadura es de uns 6-7 cm de longitud a banda i banda del rodó i de g=5,5 

mm. 

 

Es continuen els treballs amb la col·locació de les passeres metàl·liques i es comença a 

constituir els “mòduls” on s‟encastaran els vidres. Els muntants verticals de secció 50x150mm 

queden col·locats equidistantment i els travessers horitzontals de secció 50x90 mm donen 

estabilitat al conjunt. 
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Muntat l‟esquelet estructural del mur cortina, es passa a col·locar els vidres utilitzant una 

ventosa d‟elevació de desplaçament vertical.  Aquesta, es disposa en planta sisena agafada a 

una biga metàl·lica provisional fixada als espadons que permet un cert recorregut horitzontal. 

 

Els vidres acopiats a la zona d‟implantació, s‟agafen en posició horitzontal i es roten per la seva 

ascensió en posició horitzontal.  Alhora que es desplaça la ventosa d‟elevació cap a la zona a 

col·locar el vidre, els operaris ascendeixen per la bastida motoritzada. 

 

Situats enfront del mòdul on s‟ha de col·locar el vidre, aquest es replanteja i es fixa 

provisionalment amb tapajunts provisionals. Un cop garantida la fixació del vidre, es treu la 

ventosa d‟elevació i es descendeix.  

 

L‟operació te un rendiment alt (3 minuts per vidres operació completa) i es destinen tres operaris 

per la col·locació de cada unitat.  

 

Un cop realitzat tot el pany, es col·loquen els tapajunts definitius substituint els provisionals i es 

col·loquen les reixes de ventilació. 

 

S‟adjunta a continuació un reportatge fotogràfic de la seqüència d‟actuació per la col·locació 

dels vidres, en concret, seguiment realitzat en la actuació duta a terme a la façana del carrer 

Columel·la. 
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Acopi de vidres en zona d’implantació. 

 

 

 
Ventosa elevadora. 
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Treballs en zona d’acopi amb Ventosa elevadora. Fixació – rotació. 
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Elevació del vidre. 

 

  
Col·locació del vidre. 
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3.3.2 Seguiment de l‟execució de les obres de reforma en l‟edifici Gutemberg. 

 

El metode d‟anàlisis dels diferents apartats es d‟observació descriptiva. Bassat en visites d‟obra 

periòdiques com font d‟entrada de dades, el projecte contempla més de dos anys de seguiment 

de l‟execució. 

 

Les obres queden marcades per diferents aspectes d‟especial rellevància. L‟empresa 

constractista principal, fa fallida econòmica i cau en liquidació, fet que fa variar la planificació 

temporal programada inicialment i retrasa el final de l‟obra. D‟altra banda, l‟execució de l‟obra es 

aturada temporalment per un accident laboral greu que causa danys a tercers. Tot plegat, una 

execució d‟obra molt problemàtica, tot i la dedicació de la Direcció Facultativa per solventar 

sistemàticament els contratemps presentats.    
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 1 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. Previs. 

DATA DE LA VISITA. 4-9-2007 

 

Previs 

- M‟informen que el subcontractista de les bastides serà l‟empresa ALCO 

(http://www.alcogrupo.es).  

- El dia 25 de setembre s‟iniciaran els treballs una vegada aprovat el Pla de Seguretat de 

la bastida i els interiors. 

 

Obra 

- El tipus de paviment es continu de resines (mortero compacto de Pavindus), aplicat 

directament sobre el paviment actual. La durada mínima dels treballs es de 4 dies  i es 

proposa realitzar-los el pont de la constitució (6-9 de decembre). Inicialment no es podrà  

accedir a l‟edifici en aquest 4 dies. 

- Es planteja la problemàtica en l‟execució de l‟obra i l‟incompatibilitat  amb l‟accès del 

personal que treballa a la radio (Kiss FM) que emet des de l‟edifici. 

 

Fotografies  

  
Imatge inicial de l’edifici Gutemberg. 

 

http://www.alcogrupo.es/
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 2 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. Previs. 

DATA DE LA VISITA. 18-9-2007 

 

Obra 

- Dijous dia 20 de setembre s‟iniciaran els treballs per part de l‟empresa Labocat 

d‟extracció de provetes testimoni de formigó, verificació de carbonatació, aluminosis  i 

resistència a compressió. Els treballs es realitzaran al forjat de planta primera amb accés 

al cantell del forjat des de l‟exterior. 

- Els treballs de muntatge de les bastides s‟iniciaran pel carrer Cul·lumela, Gutemberg i la 

part baixa de la Rambla. 

 

Pont sobre la Rambla:  

 

- Pont format per pilars metàl·lics i jàsseres IPN .   

- Forjat a base de xapa col·laborant amb una sobrecarga útil de 250Kg/m2. 

- Proteccions de les bases del pont, seràn de formigó i impediràn  que les carrosseries 

dels autobusos i camions puguin afectar els pilars. 

- Elements de senyalització de la bastida (llums, senyals) i elements de disminució de la 

velocitat (baden). 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 3 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. Implantació. 

DATA DE LA VISITA. 25-9-2007 

 

Previs. 

- La D.F m‟informa que va fer una reunió amb el sr. Aragonés responsable de via publica 

del Ajuntament de Terrassa. Es va concretar que els dies 12, 14,i 21 es tallarà la Rambla 

per tal de muntar el pont de protecció (el dissabte dia 13 només es podrà tallar un carril). 

Es va parlar també de senyalitzar a una distancia prudencial l‟existència del pont i 

l‟iluminació per sota del mateix.  

- M‟informen que s‟ha parlat amb Montse Portell d‟enllumenat Públic i es mantindran 

enceses les 24 hores del dia 6 faroles de la vorera central de la Rambla, també es 

col·locarà una línea de fluorescents en la part interior sobre la vorera. 

- La Constructora hem comenta que preveu incomplir els compromisos adquirits en les 

dates de començament de l‟obra. 

 

Obra 

- S‟ha realitzat l‟extracció d‟una proveta testimoni al cantell de forjat de Col·lumela 3era 

planta. 

- Avui s‟inicien els treballs previs al muntatge de les bastides. 

- El representat de l‟empresa ELEDE VALL d‟ascensors presenta diferents temes 

referents als acabats d‟acer inoxidable de les portes, les millores en el canvi de motor i 

cabina (millores en l‟arrencada i parada) i el temps necessari d‟execució (3 setmanes). 

- Es presenten mostres de perfilaria d‟alumini. Cal definir els acabats i el color (plata mate 

directe).  El perfil es de la casa Schüco. 

- Es proposa a la constructora el control de qualitat de l‟estructura metàl·lica. 

- Es demanen proteccions dels pilars del pont i la zona d‟acopi de la bastida. 

- Es demana a l‟empresa constructora els plànols de muntatge del mur cortina abans de 

l‟inici dels treballs de  col·locació dels suports. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 4 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. Implantació. 

DATA DE LA VISITA. 2-10-2007 

 

Previs 

- El passat dia 25 de Setembre es va signar a Terrassa l‟ACTA DE REPLANTEIG I 

D‟INICI D‟OBRA, per el coordinador de seguretat i salut, el sr. Ricardo Sánchez Bouzo; 

el constructor Metal·listeria Casas S.L (sr. Mario Atienza); el director de l‟obra FFPV (els 

srs.Fran Fernández, Carles Puig,  Xavier Vancells Guerín) i el director de l‟execució de 

l‟obra  el sr. Josep Malgosa i Morera.  

- La DF demana mes concreció en les dates d‟inici dels treballs a l‟empresa constructora. 

- Es presenta a l‟ajuntament document de sol·licitud de tall de Rambla Egara els dies 12, 

14 i 21.  

- Dijous s‟iniciarà el muntatge de la bastida per part de l‟empresa ALCO. 

- La Propietat i la Direcció Facultativa demanen a l‟Empresa Constructora agilitzi els 

tràmits i les gestions per tal de no enrederir l‟inici de les obres així com es confirmin les 

dates d‟execució del pont. 

 

Obra 

- Continuen els treballs previs al muntatge de les bastides. 

- En la visita d‟obra en la que estic present es parla de l‟unió de l‟estructura metàl·lica amb 

el cantell de formigó, esforços, resistències, disseny de les plaques d‟ancoratge i 

cargols. 
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Fotografies  

  

Treballs previs d’implantació. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 5 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. Implantació. 

DATA DE LA VISITA. 09-10-2007 

 

Previs 

- La impermeabilització de la coberta principal no està contemplada en el projecte, ja que 

la propietat la te dintre del període de garantia. De totes maneres es farà un estudi del 

estat actual i possibles reparacions, així com l‟influencia de les antenes i gòndoles. 

- Es constata la precarietat dels suports del mur cortina actual, ja que no tenen un disseny 

comú i manquen de mínims d‟ancoratge  i resistència. 

- La DF comunica a la Propietat la precarietat del sistema de telecomunicacions del edifici 

fent difícil la manipulació d‟altres conduccions pels mateixos espais del sistema, 

recomanant realitza un projecta de telecomunicacions previ a l‟execució dels espais 

comuns. Així com també seria interessant conèixer l‟estat real de la instal·lació elèctrica. 

Obra 

- Els resultats de la proveta testimoni no son concloents  i es demana l‟extracció de més 

testimonis per tal de confirmar les dades inicials. Les dades inicials donen un assaig 

positiu de carbonatació amb una penetració de 4 cm i una resistència  a comprensió de 

23,22 N/mm². 

- La D.F analitza la unió de l‟estructura metàl·lica amb el cantell de formigó, esforços, 

resistències, disseny de les plaques d‟ancoratge i cargols. S‟estudia un nou detall 

constructiu amb l‟ús de tirants de subjecció. 

- La bastida del carrer Gutemberg ja està col·locada, nomes falta col·locar la malla. Si en 

algun moment es decidís col·locar un toldo seria necessari col·locar mes suports a 

façana. 

- Es sol·licita la col·locació de una pota testimoni a la sortida del pàrking de carrer 

Gutemberg per tal de que els cotxes no piquin mai a la bastida. 

- El vidre el subministrarà l‟empresa nacional DEKORMAT (http://www.dekormat.com)  

situada a Alacant facilitant el subministre canvis i substitucions.  

http://www.dekormat.com/
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Inici del muntatge de bastides tubulars. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 6  

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. Implantació. 

DATA DE LA VISITA. 15-10-2007 

 

Obra 

- S‟està finalitzant tot el muntatge de la bastida principal del carrer Gutemberg. 

- La bastida del carrer columel·la fins al moment, s‟ha muntat fins a mitja alçada de 

l‟edifici. 

- S‟ha realitzat el muntatge de l‟estructura porticada per al suport de la bastida de la 

Rambla i per a l‟acòpi de materials. 

- S‟ha revisat els suports de la bastida, es preveuran sempre peus regulables i llistó per al 

reparitment de càrregues. 

- Es revisen els connectors de la bastida a façana, que es realitzaran a cada muntant de 

tota la primera filada i cada 12 m2 en el interior i a cada nivell de cada forjat en els 

muntants perimetrals. 

- Es revisen les pletines de suport de l‟estructura pont a Rambla Egara, caldria apretar-los 

i realitzar un punt de soldadura a cada femella per evitar que es descargolin. 

- Es demana la previsió d‟una caneló per a la recollida d‟aigua de pluja que podria caure 

en forma de cortina provocant la pèrdua de visió dels conductors de la via. 

- Es preveu acòpi de materials a la plataforma creada, es pendrà especial atenció en 

l‟acumulació d‟acòpis, que mai sobracarregaran l‟estructura, i es diposaran de forma 

repartida. Per tal d‟evitar que cap material es pugui moure per la força del vent o altres 

circumstàncies i caure al carrer, es preveurà que tot acòpi estigui lligat o protegit, i les 

baranes disposaran de llistó a un mínim de 90cm desde la plataforma de treball, llistó 

intermig i sócol. 

- Existeixen punts de la bastida sense protecció de baranes en l‟interior, segons conversa 

amb els contractista, s‟informa de que és degut al procediment de muntatge provisional, 

que no accedeixen operaris a la bastida que no siguin els mateixos encarregats del 

muntatge d‟aquesta, sempre lligats amb arnès de seguretat integrat a una línia de vida. 
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- S‟ha demanat una col·lumna testimoni per als vehicles que accedeixen al garatge del 

carrrer Gutemberg. Aquest servirà per tal de que els cotxes no arribin mai a picar contra 

el muntant de la bastida. 

- S‟han disposat tanques de formigó per a protegir els muntants de l‟estructura porticada 

de la Rambla. S‟ha il·luminat l‟interior de l‟estructura porticada i es demana protegir les 

HEB amb tubs corrugats per tal d‟evitar els cops amb els vianants. 

 

Fotografies  

 

  
Estructura porticada Rambla d’Egara. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 7 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. Implantació. 

DATA DE LA VISITA. 16-10-2007 

 

Previs 

- Hem comuniquen que l‟alumini  de la façana posterior es retrassarà a mitjans de gener i 

per tant el paviment que es pensava fer el mes de desembre es retrassa a Setmana 

Santa. 

- Comento a la DF que caldria reubicar en un lloc mès idoni la caseta de l‟ONCE, com per 

exemple, darrera la parada d‟autobús. 

- La DF preveu que el pressupost dels repassos de mur cortina serà insuficient. Existeix 

una partida en pressupost amb un valor de 17.000 € . 

 

Obra 

- La bastida del carrer Gutemberg està acabada i durant el fi de setmana s‟ha muntat el 

pont sobre la Rambla, on encara s‟ha de col·locar baranes i la protecció de tauler de 

fusta. Es proposa posar una canal de desguàs, realitzar uns ancoratges dels pilars 

metàl·lics a la “new jersey”, col·locar-ne una transversal a l‟acera central al inici abans 

del pas de peatons i col·locar un rètol amb el gàlib d‟alçada.  

- Es continua treballant en el muntatge de la bastida tubular del carrer Columela. Les 

fixacions de la bastida estan fetes cada 18 m². 

- La planxa escollida per la façana de darrera es l‟EGEO de la casa Europerfil 

(http://www.europerfil.es) amb colors a determinar per la DF. 

- S‟ha iniciat el treballs d‟instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions. 

- S‟han produït algunes filtracions a façana degut a la retirada dels vidres, s‟estan 

col·loquen proteccions de plàstic en tots els espais retirats.  

- S‟ha de desvia el cablejat de la façana del bingo. 

- Es sol·licita la col·locació de una post testimoni a la sortida del pàrking de carrer 

Gutemberg per tal de que els cotxes no piquin mai a la bastida. 

http://www.europerfil.es/


Anàlisis i seguiment de la reforma en un edifici d’ús administratiu a Terrassa.   

Reforma de l’edifici Gutemberg. 

Ferran Luque Brao.                                                                                                                                                             

 

 

46 
 

SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 8 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. Implantació. 

DATA DE LA VISITA. 23-10-2007 

 

Obra 

- La bastida del carrer Columela ja està col·locada i s‟està treballant en el xamfrà del 

carrer Gutemberg amb la Rambla. S‟estan realitzant els controls de formigó extraient 

provetes testimoni del cantell del forjat. 

- Durant els treballs de desmuntatge del mur cortina per tal de anar fitxant les bastides en 

la façana del carrer Columela es constata la ruptura dels suports de recolzament dels 

perfils horitzontals amb l‟estructura. Aquest suports estan realitzats amb platines 

metàl·liques fixats al parament amb tacs i “remaxes” a altres perfils d‟alumini. El seu 

disseny es deficient. També es verifica la ruptura de l‟unió del perfil vertical amb el 

horitzontal. Aquest fets a produït una fletxa en els perfils horitzontals i una entrada en 

carga de les fulles corredisses ocasionant que no es puguin obrir. Les unions de 

cantonada dels perfils verticals s‟han realitzant mitjançant un premarc de ferro collat a 

l‟estructura amb una platina soldada i tacs de forma correcta. Al desmuntar els vidres es 

constata que les falques de recolzament eren de fusta i que degut al aplastament aquest 

han baixat varis mil·límetres. Les silicones dels vidres han perdut la seves propietats o 

simplement no n‟hi ha,i  també es detecta l‟absència d‟alguns ribets (junquillo). 

- Es constata l‟existència d‟un suport principal en bon estat que suporta el premarc 

estructural i un suport secundari mal dissenyat i en ruptura que tenia la missió de 

suportà el perfil horitzontal d‟alumini.  

- L‟estabilitat del mur cortina podria està compromesa degut a la ruptura dels suports i a la 

fletxa dels perfils, però el que si queda patent es que els vidres de la façana tenen perill 

de despreniment, així con les corredisses ja que hi ha cassos en que estan a punt de 

sortir del perfil superior. 

- La DF proposa una substitució dels suports dels perfils horitzontals de les corredisses 

mitjançant una platina ancorada al forjat i al muntant vertical (i unes esquadres 

metàl·liques per refer el nus del perfil vertical amb l‟horitzontal), amb un nou anivellat de 
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tots els perfils reduïen les fletxes dels elements horitzontals. Igualment el fet d‟eliminar 

els vidres inferiors reduirà el pes del conjunt  de forma considerable. 

- La DF i la propietat han demanat que l‟empresa constructora realitzi operacions de 

manteniment per tal de garantí l‟estabilitat del mur cortina i un pressupost de la reparació 

de tot el conjunt. 

 

Fotografies  

 
 

  
Precarietat del mur cortina actual. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 9 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. Implantació. 

DATA DE LA VISITA. 30-10-2007 

 

Obra 

- Es sol·licita la col·locació de un post testimoni a la sortida del pàrking de carrer 

Gutemberg per tal de que els cotxes no piquin mai a la bastida. 

- La bastida  del  xamfrà del carrer Gutemberg amb la Rambla ja està acabada i s‟està 

muntant la bastida de la Rambla. Es crearà una marquesina de protecció en la zona 

d‟accés per la part baixa de la Rambla i la protecció de la caseta de l‟ONCE abans de 

continuar amb els treballs de muntatge. 

 

Fotografies  
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 10 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. Execució del mur cortina i altres 

DATA DE LA VISITA. 07-11-2007 

 

Previs 

- Es farà  una preinstal·lació de telecomunicacions des de els despatxos fins a l‟escala. 

 

Obra 

- Es preveu que el divendres dia 9 de novembre es porti a terme la realització d‟una prova 

de càrrega als ancoratges de l‟estructura del mur cortina a col·locar, amb una Q=300 Kg 

- Es valora la possibilitat d‟utilitzar les gòndoles per muntar els vidres. 

- Els treballs d‟ancorar les platines tindran una durada aproximada de  2 mesos. 

- El vidre del mur cortina tindrà un gruix de 10+8 mm i dos butirals de 0.38 mm. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 11  

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. Execució del mur cortina i altres 

DATA DE LA VISITA. 08-11-2007 

 

Obra 

- S‟observa que l‟estructura porticada per al suport de la bastida de la Rambla i per a 

l‟acopi de materials, te mancança d‟un tram de xapa col·laborant. 

-  S‟observa que a l‟estructura porticada de la Rambla, no s‟han disposat les soldadures 

adients en els nusos entre pilars metàl·lics HEB i les jàsseres IPN, en la unió per la part 

inferior d‟aquestes. 

- Es detecten plataformes en trams de bastida principal en el xamfrà entre Rambla 

d‟Egara i C/ Guttenberg amb falta d‟estavilitat i amb risc de que basculi l‟element , així 

com la manca de sòcols en el mateix punt d‟incidència.   

- S‟observen platines de recolzament de pilars en l‟estructura porticada de la Rambla , 

amb cargols d‟ancoratge amb manca de fixació. 

- S‟han creat unions entre pilars de l‟estructura porticada de la Rambla i blocs de formigó 

que formen barrera de seguretat rígida entre vianants i el vial ,mitjançant pletines 

soldades al perfil metàl·lic i amb unió mecànica a l‟element de formigó.    
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 12 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. Execució del mur cortina i altres 

DATA DE LA VISITA. 14 -11-2007 

 

Previs 

- Hem comenten que es farà anàlisis i pressupost de consolidació de coberta per part de 

la mateixa empresa que va fer l‟ultima reparació. Es confirmarà per part de la Propietat 

quines son les antenes a desmuntar i es coordinaran els treballs d‟extracció d‟antenes 

amb la reparació o nova impermeabilització així com altres treballs de sanejament 

d‟elements en desús que existeixen actualment a la coberta. 

Obra 

- Els resultats de les provetes no han arribat peró es comunica a la D.F que els resultats 

son bons i no apareix carbonatació del formigó. Una vegada arribin els resultats 

s‟establirà un nou període de control. 

- Es preveu portar a terme la realització d‟una segona prova de càrrega als ancoratges de 

l‟estructura del mur cortina, col·locant una Q=300 Kg en 2 perfils successius en alineació 

vertical, prèvia modificació del sistema de connexió al parament. Es decideix, invertir la 

placa de fixació amb la finalitat de situar a la part superior de la platina dos fixacions 

mecàniques i una a la part inferior, així mateix es preveurà substituir les volandera 

actuals per noves de major gruix i fermar els cargols mitjançant un punt de soldadura 

d‟unió entre aquests i la placa metàl·lica. S‟estima oportú realitzar un seguiment 

fotogràfic de l‟estructura abans i desprès de l‟entrada en càrrega de l‟element amb 

l‟objectiu de analitzar el comportament d‟aquest en tots dos estats . Una vegada 

realitzada satisfactòriament la prova de carga es documentarà el canvi de nus 

constructiu de projecte. 

- La DF hem comunica quel‟alumini de les terrasses de l‟ultima planta serà del mateix RAL 

que les ja existents en la resta de les terrasses modificades de l‟empresa Publitesa. 

- La sortida de l‟edifici a les passarel·les del nou mur cortina es realitzaran surtin des de 

els trasters o quartos de neteja amb porta de 2.00 mts. d‟alçada. En la planta primera 

s‟haurà de sortir demanar de sortir pels despatxos ja que el traster està ocupat per Caixa 

de Terrassa. 
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Altres. 

- Accés a bastida amb manca de sistemes de protecció i estabilitat, situada a la planta 

segona, porta nº 11 de l‟edifici.  

- Es demana que tant les escales de mà d‟accés a plantes superiors de la bastida com els 

batiports d‟aquestes es mantinguin plegades i tancades respectivament amb la finalitat 

d‟evitar possibles riscos de caiguda de personal a mateix o diferent nivell. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 13 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. Execució del mur cortina i altres 

DATA DE LA VISITA. 27 -11-2007 

 

Obra 

- Els resultats de les provetes no han arribat però sens comunica que els resultats son 

bons i no apareix carbonatació del formigó. Un cop rebuts els resultats s‟establirà un nou 

període de control. 

- La prova de carga ha estat satisfactòria, es documentarà la solució adoptada. 

- Aquesta setmana es parlarà amb radio Terrassa per la retirada de les antenes i amb el 

Bingo  per modificar el lloc per on discorren els tubs d‟extracció de fums. 

- Es consulta amb l‟empresa Magdam (empresa que va realitzar l‟impermeabilització de la 

coberta) i proposa la reparació del 50% de la coberta a un cos de 6.000€, 

aproximadament 20€/m2. 

- La DF demana a l‟empresa constructora una mostra a escala 1/1 d‟un mòdul del mur 

cortina per tal de poder verificar el tipus de vidre, el perfil d‟alumini, color, tapetes, xapa 

perforada, suports i les entregues dels materials entre ells. 

- Hem comuniquen que el  tipus de vidre proposat es serigrafiat tot senser i no per 

franges. Comento amb la DF la visibilitat, factor solar, tèrmic, ventilació i es defineixen 

els diferents paràmetres així com els colors que en primera proposta seran de la carta 

Pantone , 330C, 297C, 875C. 

- Demano a la DF copia de la documentació tant del vidre com del perfil d‟alumini així com 

els càlculs dels elements principals com son els perfils, tapetes de suport (posició 

inclinada dels vidres) i unions entre perfils. 

- Demano hem defineixin el control de qualitat que es dura a terme, l‟anàlisi mitjançant 

líquids penetrants i inspeccions oculars de les soldadures entre els perfils metàl·lics, 

també el numero de controls d‟extracció de provetes testimoni de formigó, així com un 

control sobre els cargols de suport de les plaques d‟anclatge, proves de carga, etc. 

- El material de l‟escala exterior serà de Deploye de la casa Incisión de 30 mm d‟ample. 

- La DF demana pressupost al electricista per passar la previsió d‟instal·lació de 

telecomunicacions des de l‟escala fins els diferents despatxos. 
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- En el xamfrà entre la Rambla i el carrer Gutemberg en la zona del pas de vianants es 

col·locarà una protecció a l‟alçada del pont.  
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 14 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. Execució del mur cortina i altres 

DATA DE LA VISITA. 4 -12 -2007 

 

Previs 

- La mostra a escala 1/1 d‟un mòdul de mur cortina per tal de poder verificar el tipus de 

vidre, el perfil d‟alumini, color, tapetes, xapa perforada, suports i les entregues dels 

materials entre ells, trigarà uns 15 dies en arribar. 

 

Obra 

- Radio Terrassa en la persona de Quico Sala dona permís per la resituació de les 

antenes i dels vens de l‟antena principal. 

- La DF hem comenta la possible modificació dels tubs del Bingo i de la pizzeria així com 

de la nova posició de les maquines de climatització. 

- S‟ha col·locat un lona publicitaria. El suport inferior no es l‟adequat ja que s‟ha subjectat 

a la barana d‟una planta de la bastida. 

- La DF demana a l‟empresa constructora faci un repàs exhaustiu dels peus de 

l‟estructura  metàl·lica porticada ja que s‟ha detectat algun suport deficient. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 15 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. Execució del mur cortina i altres 

DATA DE LA VISITA. 11 -12 -2007 

 

Previs 

- En el xamfrà entre la Rambla i el carrer Gutemberg en la zona del pas de vianants es 

col·locarà una protecció a l‟alçada del pont i es modificarà el pas de vianants. 

 

Obra 

- Es realitzarà un control de la serigrafia del vidre i els colors per tal de coneixa el 

coeficient tèrmic del vidre i complexi amb el de projecte. 

- L‟EC presentarà una resituació de la posició de les antenes. 

- El pressupost de telecomunicacions es valora en aproximadament 18.000 €, es 

presentarà pressupost per escrit. 

- Es presenta el pressupost definitiu de reforç del mur cortina existent per un valor de 

37.188,05 € IVA inclòs. 

- Es demana pressupost per la modificació del aparells de clima de la terrassa de darrera. 

- En la façana del carrer Columela es detecta la ruptura de la paret de coronament en 

l‟aplacat de la part superior del últim forjat, serà necessari realitzar un reforç del tàbic 

retirant la part malmesa i col·locant un perfil de reforç. 

- Es presenta proposta de la fusteria d‟alumini en la zona de l‟escala. 

- Esdevé una problemàtica del desguàs de les terrasses superiors i es valora la 

possibilitat de substituir tot el muntant actual (pèrdues) per un de nou que discorri per 

façana. 

- El color Pantone escollit no es el 330C si no el 300C. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 16 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. Execució del mur cortina i altres 

DATA DE LA VISITA. 18 -12 -2007 

 

Previs 

- La DF demana pressupost al electricista per passar la previsió d‟instal·lació de 

telecomunicacions des de l‟escala fins els diferents despatxos. 

 

Obra 

- Hem comuniquen que el dia 19 es desmuntarà la bastida del carrer Columela, la resta 

de treballs es realitzaran amb bastides elèctriques. 

- Hem confirmen la realització del paviment del vestíbuls per Setmana Santa. 

- Es planteja desmuntar la bastida de la Rambla el 5 de març. 

- Durant aquests dies es realitzaran treballs de reforç i manteniment del pont de la 

Rambla. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 17 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. Execució del mur cortina i altres aspectes 

DATA DE LA VISITA. 8 - 01-2008 

 

Obra 

- La DF hem comenta que estan sense confirmà les modificacions dels tubs d‟extracció de 

fums del Bingo i la pizzeria. 

- Es vol realitzar mostres de 1m2 dels paviments dels vestíbuls a color escollir per la DF. 

- Es presenta la problemàtica d‟actuació en els canvis de fusteria d‟alumini dels vestíbuls 

,ja que en diferents plantes estan ocupades per oficines. 

- L‟industrial que realitzarà l‟escala de cargol metàl·lica aporta solucions constructives i 

materials a emprar. Queda per consensuar la posició de la porta de sortida en l‟ultima 

planta. 

- La DF sol·licita tenir pel dia 23 de gener el projecte i pressupost de telecomunicacions. 

- Es realitza replanteig in situ i es col·loca mostra de llum en l‟ultima planta. 

- Es realitza replanteig in situ de la modificació de posició de les antenes i els vents de 

l‟antena principal. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 18 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. Execució del mur cortina i altres intervencions 

DATA DE LA VISITA. 15 - 01-2008 

 

Previs 

- Encara no ha arribat la mostra a escala 1/1 d‟un mòdul de mur cortina per tal de poder 

verificar el tipus de vidre, el perfil d‟alumini, color, tapetes, xapa perforada, suports i les 

entregues dels materials entre ells.  

Obra 

- Es presenta l‟industrial de la casa Pavindus que executarà els paviments dels vestíbuls 

amb un morter compacte continu. La DF li demana els següents documents: 

 

 Característiques tècniques del material i del paviment una vegada col·locat. 

 Característiques del suport, material (gres), planeitat (P1,P2), absorció 

(preparació). 

 Obres de referència. 

 Garantia per escrit del material i de l‟execució. 

 Temps d‟execució (setmana santa, 5 dies).S‟ha de preveure possibles incidències 

com petit grup electrogen, maquinaria de recanvi o problemàtica de pas amb 

Radio Terrassa. 

 Mostra de colors, 1m2 setinat i brillant, segons colors escollits per el director 

d‟obra, carta RAL 

 

El procediment descrit serà el següent: 

 

1- Preparació del suport, obrir poro. 

2- Alisatge i regulació del suport. 

3- Col·locacio de morter compacte. 

4- Sellat del paviment. 

5- Capa d‟acabat. 
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- Prèvia execució del paviment, hauràn de estar realitzats tots els treballs que puguin 

comprometre el bon acabat final, com son fusteries, instal·lacions, entregues amb 

escales, portes i parets. 

- Es presenta l‟industrial de la casa Plana Fabregues per tal de constatar l‟estat actual de 

les antenes de Radio Terrassa que s‟han de modificar de posició en la terrassa de 

l‟edifici. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 19 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. Execució del mur cortina i aspectes 

DATA DE LA VISITA. 3 - 02 - 2008 

 

Obra 

- S‟ha realitzat tres mostres a escala 1/1 d‟un mòdul de mur cortina per tal de poder 

verificar el tipus de vidre, el perfil d‟alumini, color, tapetes, xapa perforada, suports i les 

entregues dels materials entre ells. El color del vidre ha estat aprovat (beix 876C, blau 

300C i blau clar 297C). Es treballa a les entregues , les reixes i altres planxes. 

- M‟informen dels resultats de les provetes que han arribat. Els resultats mostren una 

dispersió molt alta amb resultats que oscil·lant entre 125.5 Kp/cm2 i 355.3 Kp/cm2. Es 

continuaran treien mostres en les façanes de Rambla i Gutemberg per tal de garantir un 

mínim de resistència. 

- La industrial de la casa Pavindus que executarà els paviments dels vestíbuls amb un 

morter compacte continu, ha presentat les característiques tècniques del material. 

- La DF demana a l‟empresa constructora que prepari un document conjunt on l‟industrial 

especifiqui que el suport es correcta per la col·locació del seu material, les garanties del 

material i col·locació, dies de treball i tipus de treball. 

- Han aprovat els pressupostos per el reforç del mur cortina vell, el pressupost de 

telecomunicacions i les modificacions dels aparells d‟aire condicionat de la terrassa de 

pati. 

- En el projecte de telecomunicacions presentat s‟inclou radio i televisió tant terrestre com 

per satèl·lit i telefonia, però queda pendent temes d‟interfonia i megafonia. 

- La DF hem comenta que degut a la necessitat de començar amb la rehabilitació de les 

terrasses es comunicarà als propietaris la necessitat de retirar tots aquells materials de 

decoració en elles instal·lats. 

- S‟inicien els treballs de desmuntatge i muntatge de la perfilaria d‟alumini de la façana 

posterior. 

- S‟estan realitzant els treballs de muntatge de la perfilaria d‟alumini en el carrer Columela 

amb bastida recolzada i motoritzada.  
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- LA DF estudia  les plaques d‟anclatge situades contra els pilars rodons i decideix que es 

corbaran per tal de garantir un treball dels perns adequat. 

- S‟ha desmuntat la bastida del carrer Gutemberg i s‟estudia la possibilitat de muntar 

també una bastida recolzada i motoritzada. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 20 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. Execució mur cortina 

DATA DE LA VISITA. 26 - 02 - 2008 

 

Obra 

- Es demana a l‟empresa constructora prepari un document conjunt on l‟industrial 

especifiqui que el suport es correcta per la col·locació del seu material, les garanties del 

material i col·locació, dies  i tipus de treball. Sota aquesta premissa l‟industrial una 

vegada comprovat el suport no es fa responsable de que el seu paviment tingui les 

garanties suficients d‟estabilitat. 

- La direcció facultativa  i la constructora han preparat alternatives al paviment definit a 

projecte ja que es creu que no assolirà les garanties suficients d‟estabilitat, fent esment 

especial a la “moqueta” ja que reuneix les condicions necessàries que demana la DF. 

- S‟ha realitzat una prova de carga a l‟ultima planta del suport del mur cortina. 

- A petició de la propietat es col·locarà un tub més de corrugat per poder passar la línea 

de circuit tancat de TV. Total 5 tubs per local. 

- En els vestíbuls s‟eliminarà el bancs al voltant del pilar i es forrarà  amb xapa. 

- S‟estan col·locant vidres en el carrer Columel·la i es fan diferents proves de xapes i 

reixes. Es demana a l‟empresa constructora realitzi noves proves. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 21 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. Execució mur cortina. 

DATA DE LA VISITA. 01 - 04 – 2008 

 

Previs 

- S‟estan realitzant els treballs de modificació dels tubs d‟extracció de fums del Bingo i la 

pizzeria. 

- Es continuaran treien mostres de formigó en les façanes de Rambla i Gutemberg per tal 

de garantir un mínim de resistència. 

- Es realitzaran els controls de soldadures contemplats en el Programa de control de 

qualitat. 

- Es necessari la restitució del sistema de funcionament d‟encesa i apagat de les plantes 

superiors, mitjançant cèl·lula fotoelèctrica i temporitzador. 

- Es realitzarà el canvi d‟interruptors de P1 i P2. 

 

Obra 

-  S‟han estudiat varies alternatives al paviment de formigó :     

 Parquet sintètic Pergo. 

 Parquet natural Junkers. 

 Paviment sintètic linolium Forbo. 

 Paviment de moqueta  Interface Flor o similar. 

 Paviment de formigó de la casa Sepisa. 

 

- La DF hem comenta que també s‟estudia la possibilitat d‟enderrocar el paviment, neteja 

del terratzo inferior, però el cost d‟aquest treballs es excessivament car (+80.000,00 €). 

 

- Analitzats per part de la DF i la Propietat les diferents avantatges e inconvenients, es 

reafirmen alguns criteris tan estètics com funcionals: 

 Paviment noble. 

 Paviment amb absorció acústica. 

 Paviment continu (sense juntes visibles). 
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 Paviment dintre del preu establert pel pressupost. 

 Reparació o substitució relativament fàcil. 

 Muntatge senzill sobre el suport actual. 

 Gama de colors adequada.. 

 Paviment adequat per oficines. 

 programa de manteniment i neteja. 

 Empresa amb mes de 30 anys d‟experiència i sensibilitzada amb el tema 

mediambiental. 

 Paviment contrastat en altres edificis. 

 

- S‟han retirat la totalitat de les bastides fitxes (excepte les plantes baixes) i s‟estan 

muntant bastides elèctriques per tal de continuar amb el muntatge dels perfils d‟alumini i 

el vidre. La bastida de Gutemberg portarà unes extensions homologades. 

- Hem comuniquen que es tancarà el carrer Columela els dies 21a 27 d‟abril i del 12 al 18 

de maig per treballs de muntatge de l‟escala i la façana. 

- La DF i la propietat estan valorant els colors de la pintura , del sòcol de DM i la 

possibilitat de sòcol d‟acer inoxidable. 

- Es demana a l‟empresa constructora tanqui provisionalment els espais sense fusteria 

d‟alumini del passadissos de les plantes superiors i mantingui aquests espais lo més 

nets possibles. 

- La DF demana que es realitzin algunes modificacions en les platines d‟ancoratge als 

pilars rodons, platines rodones i  en els tirans de subjecció. 

- Iniciats els treballs de reforma de les terrasses es detecta en l‟entrega de la bonera que 

el tub de desguàs es de fibrociment i presenta pèrdues en les plantes inferiors. 

- El muntatge de les Gondoles es inminent.  

- La DF hem comunica que la modificació dels vents de l‟antena de Radio Terrassa, 

element privatiu dins l‟espai comunitari, es imprescindible  realitzar-la des de el projecte 

de modificació visat per tècnic competent on es contempli la desafectació de les façanes 

de l‟edifici i del recorregut de les gòndoles aixi com l‟afectació a l‟estructura i coberta de 

l‟edifici. El tècnic responsable presenta dues propostes que la direcció facultativa de les 

obres de reforma i la propietat hauran de valorar una vegada es presenti el document 

corresponent. 

- El retràs en el muntatge de les gòndoles impedeix continuar els treballs de col·locació 

dels perfils d‟alumini i vidre de les plantes superiors, previstes a tal efecte. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 22 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. Execució mur cortina.  

DATA DE LA VISITA. 15 - 04 – 2008 

 

Previs 

 

- Estan paralitzats els treballs de modificació dels tubs d‟extracció de fums del Bingo i la 

pizzeria. 

- Serà necessari la restitució del sistema de funcionament d‟encesa i apagat de les 

plantes superiors, mitjançant  cèl·lula fotoelèctrica i temporitzador. 

 

Obra 

- El paviment a col·locar serà la moqueta de la casa Interface Flor nº7659 Mercury. 

- La pintura de les parets serà el Ral 7035 Gris i anirà acompanyada d‟altres elements 

decoratius com franges de color vermell en zones amb preexistència d‟elements de 

seguretat i miralls en altres zones a determinar. Es presentaran imatges virtuals 

d‟aquestes zones. 

- La pintura de l‟escala d‟emergència serà el Ral 9006 com la planxa de la façana 

posterior serà a base de perfils Egeo de la casa Europerfil ( http://www.europerfil.es ). 

- Es col·locarà planxa perforada amb taladro de 5 mm al “trasvolillo” color a definir 

(alumini) com a reixa de ventilació en les façanes entre els vidres, amb motllura de xapa 

interior per recollir l‟aigua que pugui entrà. 

- S‟estan col·locant perfileria d‟alumini i vidres en la façana de la Rambla i montant 

estructura a la façana de Gutemberg.  

- Es tancarà el carrer Columela els dies 21a 27 d‟abril i del 12 al 18 de maig per treballs 

de muntatge de l‟escala i la façana. 

- La DF demana a l‟empresa constructora que tanqui provisionalment els espais sense 

fusteria d‟alumini del passadissos de les plantes superiors i mantingui aquests espais lo 

més nets possibles. 

http://www.europerfil.es/
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- Es demana es realitzin algunes modificacions en les platines d‟ancoratge als pilars 

rodons, platines rodones i  en els tirans de subjecció. 

- Degut a d‟imminent muntatge de les Gondoles la DF demana al tècnic contractat per 

Radio Terrassa, faciliti l‟informació necessària pel muntatge de la plataforma de 

substitució de les antenes situades en la façana sud de l‟edifici. 

- Es comunica a la propietat que el retràs en el muntatge de les gòndoles impedeix 

continuar els treballs de col·locació dels perfils d‟alumini i vidre de les plantes superiors, 

previstes a tal efecte. 

- La plataforma de suport de les antenes constarà de dos perfils metàl·lics i un entramat 

de relliga, amb disposició per a 5 antenes ( 4 per Radio Terrassa i una per la Comunitat) 

amb un espai de 1.50 mts per cada una i un amplada de 1.20 mts. 

- En referència a la modificació des vents de l‟antena principal, el tècnic contractat per 

Radio Terrassa presenta dues alternatives d‟anclatge a l‟estructura del edifici, punt clau 

ja que actualment els anclatges realitzats a les façanes han provocat esquerdes i 

problemes d‟humitats. Es decideix de fer una estimació del cost de modificació dels 

vents (projecte i modificació) per tal de que Radio Terrassa com a propietària de l‟antena 

tingui constància  del valor de repercussió. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 23 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 
Execució mur cortina.  

Col·locació moqueta 

DATA DE LA VISITA. 13 - 05 – 2008 

 

Obra 

- S‟estan col·locant perfilaria d‟alumini i vidres en la façana de la Rambla i muntant 

estructura a la façana de Gutemberg. 

- Hem consta que la DF demana a l‟empresa constructora que tanqui provisionalment els 

espais sense fusteria d‟alumini del passadissos de les plantes superiors i mantingui 

aquests espais lo més nets possibles. Aquets dies degut a les pluges hi ha hagut 

diferents filtracions, es demana a l‟empresa constructora realitzi els treballs oportuns per 

tal  de solucionar els problemes. 

- La DF presenta a l‟empresa constructora el document de revisió dels ancoratges del 

carrer Columela (document que vaig realitzar jo com a control de qualiat). Es demana es 

realitzin algunes modificacions en les platines d‟ancoratge als pilars rodons, platines 

rodones i  en els tirans de subjecció. 

- S‟ha realitzat la pintura i posat moqueta en les plantes primera i segona. Falten alguns 

treballs de remat en la pintura vermella i juntes de dilatació. 

- S‟observa manca neteja de l‟edifici, tant de l‟exterior com del interior. 

- L‟escala es pinta de color verd, RAL 375 C 

- La setmana vinent es col·locarà la vestida de la Rambla i es muntarà la perfilaria 

d‟alumini i una setmana després el vidre. En un mes aproximadament es preveu acabar 

la façana. 

- A primers de juny es preveu començar a muntar reixes. 

- Aquest cap de setmana es pujaran les gòndoles, bancades d‟antenes, tarimes de fusta i 

fusteries a la coberta de l‟edifici. 

- S‟estan muntant els replans i l‟escala de la façana  posterior. La DF demana que es 

revisin els suports dels replans. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 24 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 
Execució mur cortina.  

Actuacions a coberta 

DATA DE LA VISITA. 02 - 06 – 2008 

 

Previs 

- Es continuen els treballs de modificació dels tubs d‟extracció de fums del Bingo i la 

pizzeria. 

 

Obra 

- S‟estan col·locant perfilaria d‟alumini i vidres en la façana de la Rambla i muntant 

estructura a la façana de Gutemberg. A finals de mes es col·locaran els vidres inclinats 

de dalt de tot. A primers de juny es començaran a muntar reixes. S‟han iniciat els treballs 

de fusteria de les terrasses. 

- Es demana pressupost d‟envà pluvial de mitgera. 

- S‟ha realitzat la pintura i posat moqueta en totes de les plantes. Falten alguns treballs de 

remat en la pintura vermella i juntes de dilatació i sòcols. El color de l‟escala es el mateix 

gris de tota l‟obra.  

- Cal una neteja de la moqueta col·locada. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 25 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 
Execució mur cortina.  

Actuacions a coberta 

DATA DE LA VISITA. 16 - 06 – 2008 

 

Previs 

- Queden enllestits practicament els treballs de modificació dels tubs d‟extracció de fums 

del Bingo i la pizzeria. 

 

Obra 

- S‟estan col·locant perfilaria d‟alumini i vidres en la façana de la Rambla i muntant 

estructura a la façana de Gutemberg. Es col·locan els vidres inclinats de dalt de tot. Es 

començan a muntar reixes. S‟han iniciat els treballs de fusteria de les terrasses. 

- L‟acció de diferents elements sobre la impermeabilització (bastida penjada i gondola) 

poden acabar per fer-la malbé.             

- S‟ha presentat la proposta de l‟ascensor i hem llisten que s‟ha decidit: 

 

 Acabats C4 amb mirall tres/quarts, halògens i silekstone negra model 

Stellar Ref.2004 

 Clau per baixar al garatge 

 Discriminació prioritat en baixada. 

 Entrega del terra directament a la cabina 

 Possibilitat d‟equip de reactiva. Retornar energia a la xarxa. Lectures de 

consum  

 Acer inoxidable antivandalic tipus SM. Leinen 

 Caxetir horitzontal i sobreposat 

 

- Es realitzaran nous suports a la gondola de 1,00x1,00 metre, per tal de garantir un millor 

repartiment de carregues i es col·locaran reductors de velocitat als motors per tal de 

minimitzar l‟arrancada i parada de la gondola. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 26 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 
Execució mur cortina.  

Actuacions coberta. 

DATA DE LA VISITA. 15 - 07 – 2008 

 

Obra 

- S‟estan col·locant perfilaria d‟alumini i vidres en la façana de la Rambla i muntant 

estructura a la façana de Gutemberg.  

- Es col·loquen els vidres inclinats.  

- Es  fa el muntantge de les reixes.  

- Es continuen els treballs de fusteria de les terrasses i paviments de fusta. 

- Hem comuniquen que s‟ha presentat el pressupost del vestíbul (42.000,00 €) . 

- La DF planteja a la propietat que una vegada acabats els treballs a coberta, s‟estudiï 

l‟estat de l‟impermeabilització de coberta i es plantegi la reforma total de l‟element de 

protecció.  

- S‟ha realitzat inspecció de les plaques d‟anclatge de la façana de Rambla excepte les 

dues últimes plantes. No s‟han detectat incidències remarcables.  

- Es detecten oxidacions diverses en l‟estructura del mur cortina. 

- S‟ha realitzat la bancada on s‟ubicaràn les antenes. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 27 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 
Execució mur cortina.  

Actuacions a les terrasses 

DATA DE LA VISITA. 02  - 09 – 2008 

 

Obra 

- M‟informen que s‟han mantingut durant les ultimes tres setmanes reunions entre la 

propietat, la direcció facultativa i empresa constructora per tal d‟analitzar l‟accident que 

va esdevenir el dia 29 de Juliol del 2008 i donar resposta al fet, així com analitzar els 

treballs a realitzar i les seves mesures de seguretat.  

- No s‟iniciaràn els treballs en les façanes fins no es defineixin les proteccions necessàries  

i es contacti amb l‟ajuntament. 

- S‟estan realitzan treballs en la planta baixa de Rambla substituint la marquesina de 

protecció per una bastida mes baixa que permeti realitzar els treballs de mur cortina en 

planta primera. 

- La DF estudia l‟estructura de suport de les gondoles. 

- S‟estudia la possibilitat de variar el recorregut de la sortida d‟emergència i no tingué que 

realitzar el forat en el forjat de la planta tercera, baixant a  la coberta de la planta segona 

per l‟exterior.   
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 28 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 
Execució mur cortina.  

Actuacions a coberta. 

DATA DE LA VISITA. 16 - 09 – 2008 

 

Previs 

- Es presentarà a l‟Ajuntament l‟acta que es va realitzar del incident ocorregut el 29 de 

Juliol del 2008, i el Pla de seguretat per tal de demanar permís per col·locar els elements 

de suport de les xarxes de les cantonades. 

 

Obra 

- S‟estan realitzant treballs en la planta primera de Rambla col·locant la perfilaria 

d‟alumini, en el carrer Col·lumela ja estan acabats. També es treballa en el tram de 

Gutemberg sense arribà a la part final. 

- Manquen treballs d‟acabats i remats de la fusteria d‟alumini del interior així com la neteja 

de tots els elements no necessaris disposats per les plantes. 

- Es preveu que l‟estructura de suport de la xapa ondulada de la façana de pati s‟ancorarà 

directament als cantells del forjat. 

- S‟estan realitzant repassos des ancoratges de façana. Es fitxaran els cargols amb cola 

especial pel bloqueig del element. 

- Notifiquen a l‟industrial de l‟ascensor alguns problemes d‟efectivitat i velocitat. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 29 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 
Execució mur cortina.  

Actuacions varies. 

DATA DE LA VISITA. 23 - 09 – 2008 

 

Previs 

- La propietat plantejarà a la propera junta de veins el tema de telecomunicacions, 

impermeabilització de coberta i obres en l‟entrada a l‟edifici.  

- Aquesta setmana es presentarà al Ajuntament l‟acta que es va realitzar de l‟accident 

ocorregut abans de vacances així com el pla de seguretat per tal de demanar permís per 

col·locar els elements de suport de les xarxes de les cantonades. 

Obra 

- S‟ha presentat per part de la constructora els documents necessaris que formaran 

l‟annex del pla de seguretat per tal de poder realitzar els treballs de façana en les 

cantonades de Rambla-Columela i Rambla-Gutemberg així com en el tram final de 

Gutemberg. Existeixen algunes discrepàncies en la redacció del Pla que es corregiran 

durant la setmana per tal de ser aprovat per part del Coordinador de Seguretat. 

- S‟estan realitzant treballs en la planta primera de Rambla col·locant la perfilaria 

d‟alumini, en el carrer Columela ja estan acabats. També es treballa en el tram de 

Gutemberg sense arribà a la part final. 

- Hem comuniquen que s‟ha mantingut reunió amb “bombers” per tal de presentar la  

variació del recorregut de la sortida d‟emergència i no tingué que realitzar el forat en el 

forjat de la planta tercera, baixant a  la coberta de la planta segona per l‟exterior. Es 

presenta el nou recorregut a la propietat i especialment al veí afectat per l‟obra, 

considerant els presents l‟obra com a viable demanant una pantalla acústica i visual de 

tota aquesta zona.  

- La DF demana a l‟empresa constructora que realitzi tots els acabats i remats de la 

fusteria d‟alumini del interior així com la neteja de tots els elements no necessaris 

disposats per les plantes. 
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- M‟informen que caldra realitzar un projecte d‟activitats  i demana llicència per tal de 

posar al dia l‟edifici en temes d‟evacuació, extinció d‟incendis i complir les normatives 

vigents. 

- Aquesta setmana es col·locaran vidres en planta primera del carrer Gutemberg i arribarà 

la xapa ondulada de la façana pati. 

- S‟entrega a la constructora nou document de repassos de les fixacions de l‟estructura de 

suport del mur cortina.  

- Es detecten fissures en el forjat de planta primera en la façana de Rambla.  
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 30 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 

 

Execució mur cortina.  

 

DATA DE LA VISITA. 30 - 09 – 2008 

 

Obra 

-  Aquesta setmana es presentarà al Ajuntament el document pel canvi d‟ubicació de la 

caseta de l‟ONCE. 

- Es reinicien els treballs de col·locació de vidres de la primera planta en el carrer 

Columela i xamfrà planta primera del carrer Gutemberg. 

- S‟ha demanat pressupost del envà pluvial que dona a ponent. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 31 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. Execució mur cortina.  

DATA DE LA VISITA. 07 - 10 – 2008 

 

Previs 

- S‟estan realitzant repassos des ancoratges de façana. Es fitxaran els cargols amb cola 

especial pel bloqueig del element. 

Obra 

-  Aquesta setmana es presentarà al Ajuntament el document pel canvi d‟ubicació de la 

caseta de l‟ONCE ,via publica farà una visita avui dimarts. 

- Realitzada la neteja (xampuneado) de la moqueta queda pales que el paviment es 

adequat i que només es necessari un manteniment periòdic ja que queda en bon estat. 

- Hem comuniquen que a mitjans de novembre es realitzarà el canvi de fusteria de la 

planta baixa Caixa Terrassa annex a l‟entrada de l „edifici. 

- Es preveu data d‟acabament a mitjans de desembre del 2008. 

- La DF m‟informa que els dies 9 i 10 – 13 i 14 es tallarà el carrer pel desmuntatge de la 

bastides. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 32 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 

 

Execució mur cortina.  

 

DATA DE LA VISITA. 14 - 10 – 2008 

 

Obra 

- S‟han presentat tots els documents necessaris a l‟ajuntament per tal d‟aixecar la 

suspensió de llicencia del carrer Columela i per demana permisos especials per col·locar 

les proteccions de les cantonades, així com realitzar el canvi de la caseta de l‟ONCE. 

- Els dies 19 i 26 es col·locaran els vidres del carrer Gutemberg. 

- Ha arribat la xapa ondulada i es començarà a muntar quan es col·loqui la bastida 

tubular. 

- La  xapa de remat inferior del mur cortina sera microperforada, haurà de tenir 

desguassos. 

- El perfil inferior de remat serà de color plata , Ral 9006. 

- La DF parla amb Guillem Gonzalez del tema de les gòndoles( replanteig de pilars de 

coberta, soldar animes dels rails), i detalls de la subjecció dels vents a l‟escala rodona. 

També es presenta l‟estructura de l‟escala d‟emergència. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 33 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 

 

Execució mur cortina.  

 

DATA DE LA VISITA. 28 - 10 – 2008 

 

Obra 

- M‟informen que es realitzarà reunió el proper dimecres dia 29 amb gerència d‟urbanisme 

amb la presencia de Toni Serra, Iñigo Fages i Emili Panzuela, per part nostre, Xavi 

Vancells Josep Malgosa , Daniel Lopez Pasca i un representant de Gico, per tal de 

tractar temes d‟estat de les obres, retards, afectacions als carrers i data de finalització. 

- Hem comuniquen  l‟aprovació de la llicencia d‟obres menors sol·licitada per tal de muntar 

les proteccions en els xamfrans i la afectació a la via publica. 

- La DF expressa la dificultat dels treballs i la necessitat de que l‟ajuntament faciliti el tall 

de carrers i el seu cost.  

- Via Publica comunica l‟obertura de la Rambla a partir de la primera setmana de 

desembre i la possibilitat de tallar el carrer gutemberg entre setmana menys a primera 

hora, així com utilitzar un carril de la Rambla. Es presentaran les sol·licituds pels talls de 

carres necessaris per tal de poder acabar les obres de façana durant el mes de 

novembre. La intenció de desmuntar el pont pel 12 de desembre quedarà condicionada 

pel nou planning. 

- Cal que la constructora realitzi tots els acabats i remats de la fusteria d‟alumini del 

interior així com la neteja de tots els elements no necessaris disposats per les plantes. 

- L‟empresa Antenes Nuñez proposant deixar la instal·lació a dintre els locals amb una 

caixa prop del dintell de cada porta i presentar un pressupost individual per realitzar 

l‟instal·lacio interior de cada oficina, 

- Es presenta per part de Guilem Gonzalez totes les reformes estructurals, tant de les 

gòndoles i els seus rails ,com de l‟escala d‟emergència i els canvis dels vents de les 

antenes. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 34 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 

 

Execució mur cortina.  

 

DATA DE LA VISITA. 11 - 11 – 2008 

 

Previs 

 

- Es demana la documentació tant del vidre com del perfil d‟alumini així com els càlculs 

dels elements principals com son els perfils, tapetes de suport (posició inclinada dels 

vidres)i unions entre perfils. 

- Es realitzaran els controls de soldadures contemplats en el Programa de control de 

qualitat 

- S‟estan realitzant repassos dels ancoratges de façana. Es fitxaran els cargols amb cola 

especial pel bloqueig del element. 

 

Obra 

- Desprès de les converses amb Via Publica l‟empresa constructora ha confeccionat un 

nou planing adaptat a les peticions del ajuntament per tal d‟acabar els treballs en els 

carrers abans del dia 2 de desembre. S‟ha concedit per part de via publica tots els 

permisos sol·licitats segons el planing proposat per la constructora. Durant la setmana  

s‟ha realitzat el tall del carrer Gutemberg i s‟ha estat treballant en la part superior del mur 

cortina quedant acabada, en aquesta zona nomes queden per posar els vidres de planta 

primera. 

- S‟han començat els treballs de muntatge de les proteccions i xarxes del xamfrà del 

carrer Gutemberg i de la cantonada de Columela. 

- Es presenta mostra de la moqueta d‟entrada al vestíbul. 

- Es demana de posar veu al ascensor i baixar la velocitat de les portes. 

- En la reunió de la comunitat s‟aproven els pressupostos de telecomunicacions i vestíbul. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 35 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 

 

Façana posterior i interiors. 

 

DATA DE LA VISITA. 18 - 11 – 2008 

 

Obra 

- Aquesta setmana es col·locaran els vidres de la part superior de Rambla i es treballarà 

en les cantonades realitzant treballs d‟estructura i col·locant perfils d‟alumini. 

- Les proteccions i xarxes del xamfrà del carrer Gutemberg i de la cantonada de Columela 

ja estan pràcticament acabats. 

- La bastida del pati interior està tota muntada. 

- Les instal·lacions estan executades. 

- S‟han iniciat els treballs de reforma del vestíbul de planta baixa. 

- S‟inicien els treballs de pladur.  

- La porta d‟accés serà d‟acer inoxidable.  

- Es demana es deixi la preinstal·lació per col·locar una càmera de vigilància. 

- Es prenen mides per col·locar els passos de portes amb una platina d‟acer inoxidable. 

- La setmana vinent s‟iniciaran els treballs de col·locació del forrat de les columnes dels 

passadissos. 

- La DF demana al coordinador dels treballs de paleteria es realitzin tots els acabats de 

les fusteries dels àtics. 

- Es manté la data del 15 de gener com a data de finalització de les obres. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 36 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 

 

Façana posterior i interiors. 

 

DATA DE LA VISITA. 25 -11 – 2008 

 

Obra 

 

- Hem comuniquen que ho hi haurà disponibilitat de mes vidre fins la setmana vinent . 

- Aquesta setmana es treballarà en les cantonades realitzant treballs d‟estructura i 

col·locant perfils d‟alumini. 

- El cap de setmana es retirarà el pont deixant els pilars necessaris per garantir el suport 

de les xarxes.  

- M‟informen que el divendres dia 28 de novembre es mantindrà reunió amb Via Publica 

per tal de sol·licitar nous talls de carrer canviant el planing inicial  i allargar-lo fins el dia 

15 de desembre. A partir del dia 2 de desembre no serà possible tallar els carrers ja que 

comença la campanya de Nadal i s‟obra la Rambla per el pas de l‟autobús. Per tant fins 

després de Reis no serà possible col·locar els vidres de la cantonada de la Rambla amb 

el xamfrà. 

- S‟ha pujat a coberta les jàsseres necessàries per tal de muntar els carrils de la gòndola , 

suports dels vents de l‟antena i suports del últim tram d‟accés a l‟escala d‟emergència. 

- S‟estan realitzant treballs de enrestrellat de la façana pati. Es demana a l‟empresa 

constructora la fixació amb rastrells verticals ancorats el forjat tots els suports de la xapa 

ondulada, excepte el tram superior que forma el cilindre de coberta. 

- S‟han executat els treballs de paviment de marbre i pladur del vestíbul de planta baixa.  

- La setmana vinent s‟iniciaran els treballs de col·locació del forrat de les columnes dels 

passadissos. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 37 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 

 

Treballs varis. 

 

DATA DE LA VISITA. 02  -12 - 2008 

 

Obra 

- Hem consta que el promotor mostra el seu malestar per l‟incompliment del planning. 

- Aquesta setmana es treballarà en les cantonades realitzant treballs d‟estructura i 

col·locant perfils d‟alumini. 

- El cap de setmana passat s‟ha retirat el pont deixant els pilars necessaris per garantir el 

suport de les xarxes.  

- El dilluns es  van col·locar els vidres de la primera planta de la Rambla. 

- M‟informen que s‟ha sol·licitat  l‟eliminació de la bastida de la Rambla entre els bancs 

Vitalicio i Kutxa 

- El cap de setmana està previst tall del carril de pujada de Rambla Egara deixant un pas 

per circular, es realitzaran treballs a coberta per tal de col·locar les jàsseres  al seu lloc 

definitiu ( carrils de la gòndola , suports dels vents de l‟antena i suports del últim tram 

d‟accés a l‟escala d‟emergència.). 

- Dimecres s‟inicien els treballs de reforç de l‟estructura de ferro de l‟escala d‟emergència. 

- S‟estan realitzant treballs de enrestrellat de la façana pati. 

- Al  vestíbul de planta baixa, s‟estan executant els treballs de fusteria. S‟ha decidit que la 

porta de sortida de l‟escala es col·loqui amb la direcció adequada, obrint enfora i que 

sigui de fusta xapada amb inox , enrasada a la cara del vestíbul. El marxapeu exterior de 

la porta es realitzarà amb planxa d‟acer inoxidable amb relleu.  

- La setmana vinent s‟iniciaran els treballs de col·locació del forrat de les columnes dels 

passadissos, i xapat dels ascensors. Quedarà tot col·locat aquest mes. 

- Hem consta que es presenta mostra  del tipus de lletra i disseny del directori d‟empreses 

de la planta baixa. L‟empresa Marcal  ha presentat uns pressupostos que la propietat ja 

ha validat.  
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-  Els acabats dels àtics serà amb plaques de Naturvex.  

- Es demana a l‟empresa constructora col·loqui aïllament amb llana de roca abans de 

col·locar la planxa de remat de sota les finestres, realitzant un sallat per tal d‟evitar 

l‟entrada d‟aire. 

- La modificació dels vents de l‟antena de radio Terrassa es fara el proper mes de gener. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 38 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 

 

Aspectes generals. 

 

DATA DE LA VISITA. 16 -12 – 2008 

 

Previs 

- En l‟acta de replanteig realitzada en data 25 de setembre del 2007 es va presentar 

planing amb una data d‟acabament de les obres de juny del 2008. Degut a 

endarreriments per diferents motius es presenta un nou planing el mes de juliol amb data 

d‟acabament de novembre del 2008, degut al accident d‟obra i a altres endarreriments 

es presenta nou planing am data de venciment 15 de desembre .Per problemes en els 

talls de carrers per part de Via Publica i subministraments de vidres es condiciona la 

finalització del muntatge del mur cortina  als permisos que es sol·licitaran durant el mes 

de gener del 2009. 

- En general es realitzaran tots els treballs necessaris per tal de garantir l‟estanquitat del 

edifici i el confort tèrmic necessari pel desenvolupament de les activitats dels diferents 

despatxos. Aquests treballs s‟executaran abans del dia 23 de desembre i els treballs de 

repassos i acabats interiors abans del 1 de gener.  

- L‟empresa constructora es compromet a realitzar aquest treballs en les dates 

esmentades i realitzar un seguiment setmanal de l‟execució. 

 

Obra 

- Hem consta que el promotor i la Direcció Facultativa expressen al Cap d‟obra i 

representant de l‟empresa constructora  Mario Atienza el seu malestar i preocupació per 

l‟incompliment sistemàtic del planing. Es realitzarà  per part de la promotora una queixa 

formal a l‟empresa constructora. Els motius defensats per la constructora dels darrers 

incompliments de dates son referents al subministrament dels materials. 

- M‟informen que tant la promotora com la Direcció facultativa expressant contundentment 

la falta de personal en el tram final d‟obra i concretament des de l‟estiu. Es constata una 

falta de personal en l‟execució dels treballs no realitzats en la façana del pati posterior, 
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en els acabats interiors del mur cortina i en els treballs en els àtics ocasionant un 

important retràs en la finalització de les obres, problemes en els interiors i un malestar 

general pels treballs iniciats i no acabats. 

- Cal esmentar que la complexitat de l‟obra, l‟accident i la malaltia del cap d‟obra (Sr. 

Mario Atienza) han influït en els motius del retràs però no tenen el pes necessari , ja que 

alguns treballs no depenien de cap d‟aquests motius per poder-se executar. La falta d‟un 

equip de recolzament a les tasques del cap d‟obra ha estat un dels principals motius que 

ha portat a aquesta obra a patir problemes de subministrament de material  i coordinació 

dels industrials en l‟inici o en la continuïtat dels seus treballs, fet deixat de manifest  amb 

anterioritat al cap d‟obra. 

- M‟informen que la DF i la propietat redacten amb data 16 de desembre del 2008,  un 

acta demanant a l‟empresa constructora solucioni immediatament els problemes 

d‟entrada de pluja i fred de diferents locals. També es demana es presentin un nou 

planing de talls de carrer pel mes de gener, i un nou planing d‟obra que inclourà tots els 

treballs que queden per executar i que es relacionen a continuació. A mès, demanen a 

l‟empresa Metalisteria Casas del grup Obre, que realitzi les gestions necessàries per tal 

de corregir la situació actual i citen la presencia de un representant de la mateixa per tal  

de donar les explicacions necessàries i consensuar les solucions oportunes. 

 

Llistat de treballs per executar segons la propietat i la DF. 

 

Mur cortina 

 

 Col·locació de perfilaria d‟alumini en la cantonada de Rambla amb xamfrà 

 Col·locació de perfilaria d‟alumini en la cantonada de xamfrà amb carrer 

Gutemberg. 

 Col·locació de vidres en cantonada de Rambla amb xamfrà 

 Col·locació de vidres en cantonada xamfrà amb Gutemberg 

 Col·locació de vidres en cantonada de Rambla amb Columela 

 Col·locació de vidres en  Rambla zona central 

 Col·locació de vidres en Gutemberg planta primera 

 Col·locació de tapajunts en diferents parts del mur cortina 

 Col ·locació de passarel·les interiors de xapa de tall especial  

 Col·locació de forrats d‟elements verticals cecs i zona d‟escala amb xapa 

perforada 
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 Col·locació de tapa superior amb planxa sanwich en tot el perímetre 

 Col·locació de tapes laterals amb planxa sanwich en la part final de Gutemberg i 

Columela i tapa interior substituint vidre. 

 Col·locació de dues tapes d‟alumini inferiors en tot el perímetre. 

 Col·locació de planxa ondulada (gran part col·locada)en la part inferior de l‟ampit 

de finestres prèvia col·locació d‟aïllament tèrmic i sallat del conjunt.  

 Col·locació de planxa en la part superior de les finestres prèvia col·locació 

d‟aïllament tèrmic i sallat del conjunt. 

 Col·locació d‟estructura de reforç i remat de mur cortina sobre terrassa superior, 

carrer Columela 

 Control i repàs del ancoratges,mesura del part de força dels cargols, control de 

soldadures i fixació dels cargols amb cola especial de bloqueig. Control visual del 

100% dels elements estructurals.( En procés) 

 Funcionament de les lluminàries 

 Repàs de pintura i neteja del conjunt, perfilaria i vidres. 

 

Planta baixa 

 

 Forrat dels elements massissos amb planxa perforada, format portes en les 

zones d‟accés de caixes de protecció i cantadors elèctrics. 

 

Vestíbul d‟accés 

 

 Forrat de pilar amb mirall 

 Col·locació de porta d‟emergència d‟escala 

 Forrat amb acer inoxidable de la paret dels ascensors. 

 Remodelació del taulell de recepció 

 Col·locació de bústies 

 Col·locació de conjunt de portes d‟accés en acer inoxidable 

 Col·locació de vidre de color negra suport del directori d‟empreses 

 Col·locació de pelfut d‟entrada i remat de marxapeu d‟entrada. 

 Pintat del conjunt, sòcol i altres remats. 
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Telecomunicacions 

 

 Col·locació de video-porté 

 

Treballs d‟interior 

 

 Forrat de columnes dels vestíbuls de planta i accessos als ascensors amb 

planxes d‟acer inoxidable. 

 Remat amb planxa d‟acer inoxidable d‟entrega de la moqueta amb els despatxos 

i escales. 

 Repassos de fusteria d‟alumini,moqueta, pintura i acabats. 

 

Àtic 

 

 Substitució de fusteria d‟alumini de dos locals 

 Impermeabilització de terrasses de dos locals 

 Col·locació de paviment de fusta de dos locals 

 Col·locació de revestiment de Naturvex en tot el conjunt de terrasses reformades. 

 

Pati i façana posterior. 

 

 Col·locació de planxa metàl·lica ondulada model Egeo  en tota la façana pati 

inclòs remats. S‟ha col·locat rastrellat i fixacions als forjats. 

 Estructura de suport del últim tram de les passarel·les 

 Estructura de reforç de les passarel·les de l‟escala d‟emergència. 

 Col·locació de baranes de l‟escala i recorregut d‟emergència 

 Perllonguessió del pilar central de l‟escala per suport d‟un vent de l‟antena, 

 Reforç del recolzament de la jàssera de suport de l‟escala d‟emergència. 

 Col·locació de tram  d‟escala accés entre les dues terrasses. 

 Formació i remodelació de obertures per tal de formalitzar el nou accés del pati 

inferior a l‟escala interior d‟emergència. 

 Modificació d‟instal·lacions d‟aire condicionat degut al nou recorregut 

d‟evacuació. 

 Col·locació de portes i nucli d‟accés amb planxa sanwich i perfilaria de suport. 

 Tanca talla-vistes en la terrassa inferior. 
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 Tanca metàl·lica talla-vistes de les maquines d¡aire en la terrassa superior. 

 Pintura de tots els elements metàl·lics i neteja del conjunt. 

 

Estructura de Gondoles 

 

 Consolidació de l‟estructura de suport dels carrils de la gòndoles, soldar  pintar i 

refer impermeabilitzacions. 

 Col·locació de carril en pendent en la zona de Rambla cantonada Columela 

 Soldat continu de tot el carril, verificació de suports segons informe de Guillem 

Gonzalez. 

 Descarregar contrapès de la Gondola 

 Proves de carrega en la zona de Rambla-Columela 

 

Antenes 

 

 Suports estructurals, col·locació de jàssera de suport i enclatge directa al forjat 

de coberta. Soldar, pintar i refer impermeabilitzacions. 

 Canvi de vents. Aquesta feina serà realitzada per empresa especialitzada a partir 

de gener. 

Altres 

 

 Aquest treballs seran verificats per l‟empresa constructora constatant la 

necessitat d‟execució, realitzant els treballs complementaris no descrits o els 

exigits per la bona finalització de les obres. Igualment tots aquesta treballs 

estaran contemplats en el planing a presentar. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 39 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 

 

Aspectes generals i treballs interiors. 

 

DATA DE LA VISITA. 23 -12 – 2008 

 

Obra 

 

- M‟informen que l‟empresa constructora presenta un nou planing d‟obra amb tots els 

treballs anomenats en l‟acte nº 38 i amb finalització per finals de març. Es demana 

prioritat que els treballs en planta baixa exteriors  i els remats d‟entrega de la moqueta  

amb les oficines. 

- S‟estan col·locant les planxes d‟acer inoxidable dels pilars de les plantes 3ª a 7ª i dels 

laterals dels ascensors. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 40 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 

 

Aspectes generals. 

 

DATA DE LA VISITA. 13 - 01 – 2009 

 

Obra 

 

- La DF i la propietat realitzen un repàs del planing demanant explicacions sobre els 

enrederaments puntual de cada treballar executat i dels que queden per executar. Es 

parla dels repassos dels locals i del seu seguiment.  

- En el local de Publitesa i ha hagut una gotera com a conseqüència de que es van deixar 

de tapar una de les obertures dels recolzaments de les estructures de coberta. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 41 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 

 

Aspectes generals. 

 

DATA DE LA VISITA. 20 - 01 – 2009 

 

Obra 

- La  DF demana prioritat a  l‟acabament de les obres del vestíbul. La intenció es acotar la 

zona de treball. Cal dur aterme la col·locació de les bústies, les planxes del ascensor, el 

tirador  i la platina de la porta i els sòcols i la col·locació del marxapeu que serà de granit 

negra.  

- Es polirà el terra del vestíbul i s‟abrillantarà. 

- La setmana que ve es reinicien els treballs de pintura. 

- Divendres es pujaran amb grua la prolongació del pilar de l‟escala rodona i el panell 

Egeo. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 42 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 

 

Aspectes generals. 

 

DATA DE LA VISITA. 27 - 01 – 2009 

 

Obra 

- En presència del industrial de l‟ascensor es parla de la prioritat de funcionament del 

ascensor. 

- La setmana del 19 al 25 de gener Radio Terrassa buida la seva terrassa. 

- El promotor i la Direcció Facultativa expressen el seu malestar i preocupació per 

l‟incompliment sistemàtic del planing.  

- Es realitza un repàs del planing demanant explicacions sobre els enrederaments puntual 

de cada treballar executat i dels que queden per executar. 

- Es demana expressament l‟acabament de les obres del vestíbul d‟entrada a l‟edifici. 

- Es demana es realitzin durant aquesta setmana els treballs de reforç de la jàssera de 

ferro de suport de l‟escala , així com el suport del nou pilar  de l‟escala. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 43 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 

 

Aspectes generals. 

 

DATA DE LA VISITA. 03 - 02 – 2009 

 

Obra 

 

- Actualment, es treballa en el remat del mur cortina de ultima planta, en la col·locació de 

safates metàl·liques al primer nivell de la façana i en la posta en funcionament dels 

ascensors.  

- S‟observa  falta de neteja i ordre en els llocs de treball. 

- Durant aquesta setmana es preveu fer els treballs de reforç de la jàssera de ferro de 

suport de l‟escala, així com el suport del nou pilar  de l‟escala. 

- Es preveuen nous talls de carrer. Rambla Egara (14-15 de febrer) i Gutemberg (21-22 de 

febrer) per tal d‟acabar els treballs que no es van poder fer degut al forts vents i a la 

pluja. 

- M‟informen que s‟han presentant tres queixes de diferents propietaris, referents a 

l‟entrada als seus recintes durant les plujes del cap de setmana. 

- S‟observa abundant material i medis auxiliars acumulats en el pati posterior, sense cap 

ordre. 

- La visita es centra en la inspecció de les cantonades del mur cortina a nivell visual. 

 

Llistat de les principals incidències detectades . 

 

1. Es detecten tirants amb discontinuïtats en les estructures de cantonada del mur cortina.  

S‟observen tirants solapats o soldats en diversos nivells de la façana. 

2. Resta de material divers en les passarel·les del mur cortina amb risc de caiguda 

d‟objectes des de diferent alçada. 

3. Falten safates metàl·liques per col·locar Rambla. 
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4. Es detecten línies d‟instal·lacions de telefonia penjades per façana, així com caixes de 

connexió malmeses, a l‟alçada del primer forjat de l‟edifici. Es demana la reparació dels 

elements malmesos, la protecció del cablejat mitjançant baines de tub corrugat adient i 

fixar i protegir les caixes de connexió i caixes de provisionals d‟obra, tot portat a terme 

per un instal·lador qualificat . 

5. S‟observen espais de acopi de materials amb falta d‟ordre i neteja a les diferents zones 

habilitades de l‟obra. 

6. Platines sense soldadura, plaques sense galvanitzat, òxid. Cordó soldadura curt. Falta 

platina a muntant. 

7. Cantell del forjat malmès coincident amb placa d‟ancoratge (cantonada xamfrà) 

8. Mancança dels tirants d‟última planta en cantonada rambla, columel·la. 

9. Terrat de coberta, aigua dels A.A.  (humitats). 

10. Cal fer inspecció par de força en Gutemberg. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 44 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 

 

Treballs pendents. 

 

DATA DE LA VISITA. 10 - 02 – 2009 

 

Previs 

-  Es demana la documentació tant del vidre com del perfil d‟alumini així com els càlculs 

dels elements principals com son els perfils, tapetes de suport (posició inclinada dels 

vidres) i unions entre perfils. 

- Es realitzaran els controls de soldadures contemplats en el Programa de control de 

qualitat 

- S‟estan realitzant repassos dels ancoratges de façana. Es fitxaran els cargols amb cola 

especial pel bloqueig del element. 

 

Obra 

- El promotor i la Direcció Facultativa expressant el seu malestar i preocupació per 

d‟incompliment sistemàtic del Planning, així com per la falta de neteja i ordre en els llocs 

de treball. 

- Amb la presencia del industrial de l‟ascensor es parla de la col·locació de la botonera de 

l‟ultima planta amb coordinació amb Metal·listeria Casas, quedaran col·locada abans de 

divendres.  

 

Llistat de treballs per executar 

 

Mur cortina 

- Col·locació de perfilaria d‟alumini en la cantonada de Rambla amb xamfrà 

- Col·locació de perfilaria d‟alumini en la cantonada de xamfrà amb carrer Gutemberg. 

- Col·locació de vidres en cantonada de Rambla amb xamfrà 

- Col·locació de vidres en cantonada xamfrà amb Gutemberg 

- Col·locació de vidres en cantonada de Rambla amb Columel·la 
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- Col·locació de vidres en  Rambla zona central. Queden 4 vidres. 

- Col·locació de vidres en Gutemberg planta primera 

- Col·locació de tapajunts en diferents parts del mur cortina 

- Col ·locació de passarel·les interiors de xapa de tall especial  

- Col·locació de folrats d‟elements verticals cecs i zona d‟escala amb xapa perforada 

- Col·locació de tapa superior amb planxa sanwich en tot el perímetre 

- Col·locació de tapes laterals amb planxa sanwich en la part final de Gutemberg i 

Columel·la i tapa interior substituint vidre. 

- Col·locació de dues tapes d‟alumini inferiors en tot el perímetre. 

- Col·locació de planxa ondulada (gran part col·locada)en la part inferior de l‟ampit de 

finestres prèvia col·locació d‟aïllament tèrmic i sallat del conjunt.  

- Col·locació de planxa en la part superior de les finestres prèvia col·locació d‟aïllament 

tèrmic i sallat del conjunt. 

- Col·locació d‟estructura de reforç i remat de mur cortina sobre terrassa superior, carrer 

Columel·la 

- Control i repàs del ancoratges,mesura del part de força dels cargols, control de 

soldadures i fixació dels cargols amb cola especial de bloqueig. Control visual del 100% 

dels elements estructurals.( En procés) 

- Funcionament de les lluminàries 

-  Repàs de pintura i neteja del conjunt, perfilaria i vidres. 

 

Planta baixa 

- Folrat dels elements massissos amb planxa perforada, format portes en les zones 

d‟accés de caixes de protecció. 

- Vestíbul d‟accés. 

- Folrat de pilar amb mirall. 

- Col·locació de porta d‟emergència d‟escala. 

- Folrat amb acer inoxidable de la paret dels ascensors. 

- Remodelació del taulell de recepció 

- Col·locació de bústies 

- Col·locació de conjunt de portes d‟accés en acer inoxidable 

-  Col·locació de vidre de color negra suport del directori d‟empreses 

- Col·locació de pelfut d‟entrada i remat de marxapeu d‟entrada. 

- Pintat del conjunt, sòcol i altres remats. 
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Telecomunicacions 

- Col·locació de video-porté 

 

Treballs d‟interior 

- Folrat de columnes dels vestíbuls de planta i accessos als ascensors amb planxes 

d‟acer inoxidable. 

- Remat amb planxa d‟acer inoxidable d‟entrega de la moqueta amb els despatxos i 

escales. 

- Repassos de fusteria d‟alumini,moqueta, pintura i acabats. 

 

Àtic 

- Substitució de fusteria d‟alumini de dos locals 

- Impermeabilització de terrasses de dos locals 

- Col·locació de paviment de fusta de dos locals 

- Col·locació de revestiment de Naturvex en tot el conjunt de terrasses reformades. 

 

Pati i façana posterior. 

- Col·locació de planxa metàl·lica ondulada model Egeo  en tota la façana pati inclòs 

remats. S‟ha col·locat rastrellat i fixacions als forjats. 

- Estructura de suport del últim tram de les passarel·les 

- Estructura de reforç de les passarel·les de l‟escala d‟emergència. 

- Col·locació de baranes de l‟escala i recorregut d‟emergència 

- Perllonguament del pilar central de l‟escala per suport d‟un vent de l‟antena, 

- Reforç del recolzament de la jàssera de suport de l‟escala d‟emergència. 

- Col·locació de tram  d‟escala accés entre les dues terrasses. 

- Formació i remodelació de obertures per tal de formalitzar el nou accés del pati inferior a 

l‟escala interior d‟emergència. 

- Modificació d‟instal·lacions d‟aire condicionat degut al nou recorregut d‟evacuació. 

- Col·locació de portes i nucli d‟accés amb planxa sanwich i perfilaria de suport. 

- Tanca talla-vistes en la terrassa inferior. 

- Tanca metàl·lica talla-vistes de les maquines d¡aire en la terrassa superior. 

- Pintura de tots els elements metàl·lics i neteja del conjunt. 
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Estructura de Gòndoles 

- Consolidació de l‟estructura de suport dels carrils de la gòndoles, soldar  pintar i refer 

impermeabilitzacions. 

- Col·locació de carril en pendent en la zona de Rambla cantonada Columel·la 

- Soldat continu de tot el carril, verificació de suports segons informe de Guillem 

González. 

- Descarregar contrapès de la Gòndola 

- Proves de carrega en la zona de Rambla Columel·la 

 

Antenes 

- Suports estructurals, col·locació de jàssera de suport i ancoratge directa al forjat de 

coberta. Soldar, pintar i refer impermeabilitzacions. 

- Canvi de vents. Aquesta feina serà realitzada per empresa especialitzada a partir de 

gener. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 45 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 

 

Execució mur cortina.  

Repassos. 

 

DATA DE LA VISITA. 17 - 02 – 2009 

 

Previs 

- Es continuaran treien mostres de formigó en les façanes de Rambla i Gutemberg per tal 

de garantir un mínim de resistència. Així com del morter de pendents de la coberta. 

- S‟estan realitzant repassos des ancoratges de façana, es presentarà document on quedi 

constància que s‟han repassat  correctament. Es fitxaran els cargols amb cola especial 

pel bloqueig del element. 

 

Obra 

- Cal col·locar els rastrells de planta baixa en la zona d‟entrada per tal de poder col·locat 

el video-porter. 

 

Llistat de treballs per executar es realitza un repàs de tots els punts. 

 

Mur cortina 

- Col·locació de vidres en  Rambla zona central. Queden 4 vidres. 

- Col·locació de tapajunts en diferents parts del mur cortina. 

- Col ·locació de passarel·les interiors de xapa de tall especial.  

- Col·locació de folrats d‟elements verticals cecs i zona d‟escala amb xapa perforada. 

- Col·locació de tapes laterals amb planxa sanwich en la part final de Gutemberg i 

Columel·la i tapa interior substituint vidre. 

- Col·locació de dues tapes d‟alumini inferiors en tot el perímetre. 

- Col·locació de planxa ondulada (gran part col·locada)en la part inferior de l‟ampit de 

finestres prèvia col·locació d‟aïllament tèrmic i sallat del conjunt.  
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- Col·locació de planxa en la part superior de les finestres prèvia col·locació d‟aïllament 

tèrmic i sallat del conjunt. 

- Col·locació d‟estructura de reforç i remat de mur cortina sobre terrassa superior, carrer 

Columel·la. 

- Control i repàs del ancoratges,mesura del part de força dels cargols, control de 

soldadures i fixació dels cargols amb cola especial de bloqueig. Control visual del 100% 

dels elements estructurals.( En procés). 

- Funcionament de les lluminàries. 

- Repàs de pintura i neteja del conjunt, perfilaria i vidres. 

 

Planta baixa 

- Folrat dels elements massissos amb planxa perforada, format portes en les zones 

d‟accés de caixes de protecció i cantadors elèctrics. 

 

Vestíbul d‟accés 

- Col·locació de pelfut d‟entrada , remat de marxapeu d‟entrada i paviment mostrador. 

- Pintat del conjunt, sòcol i altres remats. 

 

Telecomunicacions 

- Col·locació de video-porté 

 

Treballs d‟interior 

- Remat amb planxa d‟acer inoxidable d‟entrega de la moqueta amb els despatxos i 

escales. 

- Repassos de fusteria d‟alumini,moqueta, pintura i acabats. 

 

Àtic 

- Substitució de fusteria d‟alumini de dos locals 

- Impermeabilització de terrasses de dos locals 

- Col·locació de paviment de fusta de dos locals 

- Col·locació de revestiment de Naturvex en tot el conjunt de terrasses reformades. 
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Pati i façana posterior. 

- Col·locació de planxa metàl·lica ondulada model Egeo  en tota la façana pati inclòs 

remats. S‟ha col·locat rastrellat i fixacions als forjats. 

- Estructura de suport del últim tram de les passarel·les 

- Estructura de reforç de les passarel·les de l‟escala d‟emergència. 

- Col·locació de baranes de l‟escala i recorregut d‟emergència 

- Reforç del recolzament de la jàssera de suport de l‟escala d‟emergència. 

- Col·locació de tram  d‟escala accés entre les dues terrasses. 

- Col·locació de portes i nucli d‟accés amb planxa sanwich i perfilaria de suport. 

- Tanca talla-vistes en la terrassa inferior. 

- Tanca metàl·lica talla-vistes de les maquines d¡aire en la terrassa superior. 

- Pintura de tots els elements metàl·lics i neteja del conjunt. 

 

Estructura de Gòndoles 

- Consolidació de l‟estructura de suport dels carrils de la gòndoles, soldar  pintar i refer 

impermeabilitzacions. 

- Col·locació de carril en pendent en la zona de Rambla cantonada Columel·la 

- Soldat continu de tot el carril, verificació de suports segons informe de Guillem 

González. 

- Descarregar contrapès de la Gòndola 

- Proves de carrega en la zona de Rambla Columel·la 

 

Antenes 

- Suports estructurals, col·locació de jàssera de suport i ancoratge directa al forjat de 

coberta. Soldar, pintar i refer impermeabilitzacions. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 46 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 

 

Execució mur cortina.  

Repassos. 

 

DATA DE LA VISITA. 24 - 02 – 2009 

 

Previs 

-  Es demana la documentació tant del vidre com del perfil d‟alumini així com els càlculs 

dels elements principals com son els perfils, tapetes de suport (posició inclinada dels 

vidres)i unions entre perfils. 

- Es continuaran treien mostres de formigó en les façanes de Rambla i Gutemberg per tal 

de garantir un mínim de resistència. Així com del morter de pendents de la coberta. 

- Es realitzaran els controls de soldadures contemplats en el Programa de control de 

qualitat 

- S‟estan realitzant repassos des ancoratges de façana, es presentarà document on quedi 

constància que s‟han repassat  correctament. Es fitxaran els cargols amb cola especial 

pel bloqueig del element. 

- Es parla sobre la necessitat de realitzar un projecte d‟activitats  i demana llicencia per tal 

de posar al dia l‟edifici en temes d‟evacuació, extinció d‟incendis i complir les normatives 

vigents. 

 

Obra 

- S‟han realitzat aquest cap de setmana els treballs que quedaven per fer de la Rambla i 

xamfrà amb Gutemberg. 

- Es demana per part de la propietat que el tancament del mur cortina que dona a les 

terrasses dels àtics. 

- S‟estan realitzant els treballs d‟aplacat del Naturvex, es demana es realitzin seguidament 

els treball d‟impermeabilització i paviment de la terrassa de  la Radio. 
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Llistat de treballs per executar es realitza un repàs de tots els punts. 

 

Mur cortina 

- Col·locació de tapajunts en diferents parts del mur cortina. Nomes Gutemberg. 

- Col ·locació de passarel·les interiors de xapa de tall especial.  

- Col·locació de folrats d‟elements verticals cecs i zona d‟escala amb xapa perforada 

- Col·locació de tapa superior amb planxa sanwich en tot el perímetre. Remats. 

- Col·locació de tapes laterals amb planxa sanwich en la part final de Gutemberg i 

Columel·la i tapa interior substituint vidre. 

- Col·locació de dues tapes d‟alumini inferiors en tot el perímetre. 

- Col·locació de planxa ondulada (gran part col·locada)en la part inferior de l‟ampit de 

finestres prèvia col·locació d‟aïllament tèrmic i sallat del conjunt.  

- Col·locació de planxa en la part superior de les finestres prèvia col·locació d‟aïllament 

tèrmic i sallat del conjunt. 

- Col·locació d‟estructura de reforç i remat de mur cortina sobre terrassa superior, carrer 

Columel·la. 

- Control i repàs del ancoratges,mesura del part de força dels cargols, control de 

soldadures i fixació dels cargols amb cola especial de bloqueig. Control visual del 100% 

dels elements estructurals.( En procés). 

- Funcionament de les lluminàries. 

- Repàs de pintura i neteja del conjunt, perfilaria i vidres. 

 

Planta baixa 

- Folrat dels elements massissos amb planxa perforada, format portes en les zones 

d‟accés de caixes de protecció i cantadors elèctrics. 

 

Vestíbul d‟accés 

-  Col·locació de pelfut d‟entrada , remat de marxapeu d‟entrada i paviment mostrador. 

- Pintat del conjunt, sòcol i altres remats. 

 

Telecomunicacions 

- Col·locació de video-porté 
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Treballs d‟interior 

- Remat amb planxa d‟acer inoxidable d‟entrega de la moqueta amb els despatxos i 

escales. 

- Repassos de fusteria d‟alumini,moqueta, pintura i acabats. 

 

Àtic 

- Substitució de fusteria d‟alumini de dos locals 

- Impermeabilització de terrasses de dos locals 

- Col·locació de paviment de fusta de dos locals 

- Col·locació de revestiment de Naturvex en tot el conjunt de terrasses reformades. 

 

Pati i façana posterior. 

- Col·locació de planxa metàl·lica ondulada model Egeo  en tota la façana pati inclòs 

remats. S‟ha col·locat rastrellat i fixacions als forjats. 

- Estructura de suport del últim tram de les passarel·les 

- Col·locació de baranes de l‟escala i recorregut d‟emergència 

- Reforç del recolzament de la jàssera de suport de l‟escala d‟emergència. 

- Col·locació de tram  d‟escala accés entre les dues terrasses. 

- Col·locació de portes i nucli d‟accés amb planxa sanwich i perfilaria de suport. 

- Tanca talla-vistes en la terrassa inferior. 

- Tanca metàl·lica talla-vistes de les maquines d¡aire en la terrassa superior. 

- Pintura de tots els elements metàl·lics i neteja del conjunt. 

 

Estructura de Gòndoles 

- Consolidació de l‟estructura de suport dels carrils de la gòndoles, soldar  pintar i refer 

impermeabilitzacions. 

- Col·locació de carril en pendent en la zona de Rambla cantonada Columel·la 

- Soldat continu de tot el carril, verificació de suports. 

- Descarregar contrapès de la Gòndola 

- Proves de carrega en la zona de Rambla Columel·la 

 

Antenes 

- Suports estructurals, col·locació de jàssera de suport i ancoratge directa al forjat de 

coberta. Soldar, pintar i refer impermeabilitzacions. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 47 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 

 

Execució mur cortina.  

Repassos. 

 

DATA DE LA VISITA. 03 - 03 – 2009 

 

Previs 

- S‟estan realitzant repassos des ancoratges de façana. 

 

Obra 

- S‟han realitzat aquest cap de setmana els treballs que quedaven per fer de xamfrà  i 

Gutemberg. 

- Es col·loquen les passarel·les que falten. 

 

Llistat de treballs per executar es realitza un repàs de tots els punts. 

 

Mur cortina 

 

- Col ·locació de passarel·les interiors de xapa de tall especial  

- Col·locació de folrats d‟elements verticals cecs i zona d‟escala amb xapa perforada 

- Col·locació de tapa superior amb planxa sanwich en tot el perímetre. Remats 

- Col·locació de tapes laterals amb planxa sanwich en la part final de Gutemberg i 

Columel·la i tapa interior substituint vidre. 

- Col·locació de dues tapes d‟alumini inferiors en tot el perímetre. 

- Col·locació de planxa ondulada (gran part col·locada)en la part inferior de l‟ampit de 

finestres prèvia col·locació d‟aïllament tèrmic i sallat del conjunt.  

- Col·locació de planxa en la part superior de les finestres prèvia col·locació d‟aïllament 

tèrmic i sallat del conjunt. 

- Col·locació d‟estructura de reforç i remat de mur cortina sobre terrassa superior, carrer 

Columel·la 
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- Control i repàs del ancoratges,mesura del part de força dels cargols, control de 

soldadures i fixació dels cargols amb cola especial de bloqueig. Control visual del 100% 

dels elements estructurals.( En procés) 

- Funcionament de les lluminàries 

- Repàs de pintura i neteja del conjunt, perfilaria i vidres. 

 

Planta baixa 

 

- Folrat dels elements massissos amb planxa perforada, format portes en les zones 

d‟accés de caixes de protecció i cantadors elèctrics. 

 

Vestíbul d‟accés 

 

- Col·locació de pelfut d‟entrada , remat de marxapeu d‟entrada i paviment mostrador. 

- Pintat del conjunt, sòcol i altres remats. 

 

Telecomunicacions 

 

- Col·locació de video-porté 

 

Treballs d‟interior 

- Remat amb planxa d‟acer inoxidable d‟entrega de la moqueta amb els despatxos i 

escales. 

- Repassos de fusteria d‟alumini,moqueta, pintura i acabats. 

 

Àtic 

- Substitució de fusteria d‟alumini de dos locals 

- Impermeabilització de terrasses de dos locals 

- Col·locació de paviment de fusta de dos locals 

- Col·locació de revestiment de Naturvex en tot el conjunt de terrasses reformades. 
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Pati i façana posterior. 

 

- Col·locació de planxa metàl·lica ondulada model Egeo  en tota la façana pati inclòs 

remats. S‟ha col·locat rastrellat i fixacions als forjats. 

- Estructura de suport del últim tram de les passarel·les 

- Col·locació de baranes de l‟escala i recorregut d‟emergència 

- Reforç del recolzament de la jàssera de suport de l‟escala d‟emergència. 

- Col·locació de tram  d‟escala accés entre les dues terrasses. 

- Col·locació de portes i nucli d‟accés amb planxa sanwich i perfilaria de suport. 

- Tanca talla-vistes en la terrassa inferior. 

- Tanca metàl·lica talla-vistes de les maquines d¡aire en la terrassa superior. 

- Pintura de tots els elements metàl·lics i neteja del conjunt. 

 

Estructura de Gòndoles 

- Consolidació de l‟estructura de suport dels carrils de la gòndoles, soldar  pintar i refer 

impermeabilitzacions. 

- Col·locació de carril en pendent en la zona de Rambla cantonada Columel·la. 

- Soldat continu de tot el carril, verificació de suports segons informe de Guillem 

González. 

- Descarregar contrapès de la Gòndola. 

- Proves de carrega en la zona de Rambla Columel·la. 

 

Antenes 

- Suports estructurals, col·locació de jàssera de suport i ancoratge directa al forjat de 

coberta. Soldar, pintar i refer impermeabilitzacions. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 48 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 

 

Revestiments i Repassos. 

 

DATA DE LA VISITA. 10 - 03 – 2009 

 

Previs 

- Cal realitzar un projecte d‟activitats  i demana llicencia per tal de posar al dia l‟edifici en 

temes d‟evacuació, extinció d‟incendis i complir les normatives vigents. 

 

Obra 

- S‟han iniciat els treballs que queden pendents en el vestíbul, paviment darrere el 

mostrador, marxapeu d‟entrada, i treballs de remat. 

- S‟estan  col·locant les passarel·les que falten en el mur cortina. 

- S‟estan  col·locant la planxa Egeo. 

- Es demana es remati el tancament superior del mur cortina , ja que al no realitzar les 

canals d‟entrega  en els contraforts es continuen produint entrades d‟aigua. 

 

Llistat de treballs per executar es realitza un repàs de tots els punts. 

 

Mur cortina 

- Col ·locació de passarel·les interiors de xapa de tall especial. 

- Col·locació de folrats d‟elements verticals cecs i zona d‟escala amb xapa perforada 

- Col·locació de tapa superior amb planxa sanwich en tot el perímetre. Remats. 

- Col·locació de tapes laterals amb planxa sanwich en la part final de Gutemberg i 

Columel·la i tapa interior substituint vidre. 

- Col·locació de dues tapes d‟alumini inferiors en tot el perímetre. 

- Col·locació de planxa ondulada (gran part col·locada)en la part inferior de l‟ampit de 

finestres prèvia col·locació d‟aïllament tèrmic i sallat del conjunt.  
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- Col·locació de planxa en la part superior de les finestres prèvia col·locació d‟aïllament 

tèrmic i sallat del conjunt. 

- Col·locació d‟estructura de reforç i remat de mur cortina sobre terrassa superior, carrer 

Columel·la. 

- Control i repàs del ancoratges,mesura del part de força dels cargols, control de 

soldadures i fixació dels cargols amb cola especial de bloqueig. Control visual del 100% 

dels elements estructurals.( En procés). 

- Funcionament de les lluminàries. 

- Repàs de pintura i neteja del conjunt, perfilaria i vidres. 

 

Planta baixa 

- Folrat dels elements massissos amb planxa perforada, format portes en les zones 

d‟accés de caixes de protecció i cantadors elèctrics. 

 

Vestíbul d‟accés 

-  Col·locació de pelfut d‟entrada , remat de marxapeu d‟entrada i paviment mostrador. 

- Pintat del conjunt, sòcol i altres remats. 

 

Telecomunicacions 

- Col·locació de video-porté. 

 

Treballs d‟interior 

- Remat amb planxa d‟acer inoxidable d‟entrega de la moqueta amb els despatxos i 

escales. 

- Repassos de fusteria d‟alumini,moqueta, pintura i acabats. 

 

Àtic 

- Substitució de fusteria d‟alumini de dos locals 

- Impermeabilització de terrasses de dos locals 

- Col·locació de paviment de fusta de dos locals 

- Col·locació de revestiment de Naturvex en tot el conjunt de terrasses reformades. 
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Pati i façana posterior 

- Col·locació de planxa metàl·lica ondulada model Egeo  en tota la façana pati inclòs 

remats. S‟ha col·locat rastrellat i fixacions als forjats. 

- Estructura de suport del últim tram de les passarel·les 

- Col·locació de baranes de l‟escala i recorregut d‟emergència 

- Reforç del recolzament de la jàssera de suport de l‟escala d‟emergència. 

- Col·locació de tram  d‟escala accés entre les dues terrasses. 

- Col·locació de portes i nucli d‟accés amb planxa sanwich i perfilaria de suport. 

- Tanca talla-vistes en la terrassa inferior. 

- Tanca metàl·lica talla-vistes de les maquines d¡aire en la terrassa superior. 

- Pintura de tots els elements metàl·lics i neteja del conjunt. 

 

Estructura de Gòndoles 

- Consolidació de l‟estructura de suport dels carrils de la gòndoles, soldar  pintar i refer 

impermeabilitzacions. 

- Col·locació de carril en pendent en la zona de Rambla cantonada Columel·la. 

- Soldat continu de tot el carril. 

- Descarregar contrapès de la Gòndola. 

- Proves de carrega en la zona de Rambla Columel·la. 

 

Antenes 

- Suports estructurals, col·locació de jàssera de suport i ancoratge directa al forjat de 

coberta. Soldar, pintar i refer impermeabilitzacions. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 49 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 

 

Revestiments i Repassos. 

 

DATA DE LA VISITA. 31 - 03 – 2009 

 

Obra 

- El promotor i la Direcció Facultativa expressant la seva  preocupació per el termini de les 

obres, la DF demana s‟incrementin els grups de treball, ja que es fa pales que existeixin 

molts fronts oberts i poc personal. 

- La canal de desguàs i remats de la planxa de coberta quedaran realitzats en una 

setmana. 

- Es demana es millori el funcionament de la porta d‟accés al edifici. 

- L‟empresa constructora comunica que els retards en l‟execució dels treballs i amb 

l‟absència de mes treballadors i subcontractes es fruit de problemes de finançament de 

l‟empresa. La  propietat realitzarà pagaments directament als industrials per tal de  

subministrar els materials que falten . 

 

Llistat de treballs per executar es realitza un repàs de tots els punts i durada prevista 

dels treballs. 

 

Mur cortina 

- Col ·locació de passarel·les interiors de xapa de tall especial. 2 setmanes. 

- Col·locació de folrats d‟elements verticals cecs i zona d‟escala amb xapa perforada. 2 

setmanes. 

- Col·locació de tapes laterals amb planxa sanwich en la part final de Gutemberg i 

Columel·la i tapa interior substituint vidre. 2 setmanes. 

- Col·locació de dues tapes d‟alumini inferiors en tot el perímetre. 2 setmanes. 

- Col·locació de planxa ondulada (gran part col·locada)en la part inferior de l‟ampit de 

finestres prèvia col·locació d‟aïllament tèrmic i sallat del conjunt. 2 setmanes 
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- Col·locació de planxa en la part superior de les finestres prèvia col·locació d‟aïllament 

tèrmic i sallat del conjunt. 2 setmanes. 

- Col·locació d‟estructura de reforç i remat de mur cortina sobre terrassa superior, carrer 

Columel·la. 3 setmanes. 

- Control i repàs del ancoratges,mesura del part de força dels cargols, control de 

soldadures i fixació dels cargols amb cola especial de bloqueig. Control visual del 100% 

dels elements estructurals.( En procés). 

- Funcionament de les lluminàries. 

- Repàs de pintura i neteja del conjunt, perfilaria i vidres. 

 

Planta baixa 

- Folrat dels elements massissos amb planxa perforada, format portes en les zones 

d‟accés de caixes de protecció i cantadors elèctrics. 3 setmanes. 

 

Vestíbul d‟accés 

- Col·locació de pelfut d‟entrada , remat de marxapeu d‟entrada i paviment mostrador. Nou 

paleta. 

- Pintat del conjunt, sòcol i altres remats. 

 

Àtic 

- Col·locació de paviment de fusta de tres terrasses.  4 setmanes 

 

Pati i façana posterior 

- S‟ha col·locat rastrellat i fixacions als forjats. 4 setmanes 

- Pintura de tots els elements metàl·lics i neteja del conjunt. 3 setmanes. 

 

Estructura de Gòndoles 

- Consolidació de l‟estructura de suport dels carrils de la gòndoles, soldar  pintar i refer 

impermeabilitzacions. 

- Col·locació de carril en pendent en la zona de Rambla cantonada Columel·la. 

- Descarregar contrapès de la Gòndola. 

- Proves de carrega en la zona de Rambla Columel·la. 
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Antenes 

- -Suports estructurals, col·locació de jàssera de suport i ancoratge directa al forjat de 

coberta. Soldar, pintar i refer impermeabilitzacions. 

- Canvi de vents. Aquesta feina serà realitzada per empresa especialitzada a partir de 

gener. 

 

L’empresa constructora presenta nova data d’acabament el 30 d’abril. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 50 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 

 

Revestiments i Repassos. 

 

DATA DE LA VISITA. 07 - 04 – 2009 

 

Previs 

-  Es demana la documentació tant del vidre com del perfil d‟alumini així com els càlculs 

dels elements principals com son els perfils, tapetes de suport (posició inclinada dels 

vidres)i unions entre perfils. 

- Es realitzaran els controls de soldadures contemplats en el Programa de control de 

qualitat 

- S‟estan realitzant repassos des ancoratges de façana, es presentarà document on quedi 

constància que s‟han repassat  correctament. Es fitxaran els cargols amb cola especial 

pel bloqueig del element. 

 

Obra 

- S‟estudia col·locar el tancament opac davant els vidres de planta primera, ja que suposa 

una manca estètica important. 

- S‟està treballant en els tancaments i canals de coberta. 

- Es demana es realitzin durant aquesta setmana els treballs de reforç de la jàssera de 

ferro de suport de l‟escala , així com el suport del nou pilar  de l‟escala. 

- Es demana la planxa metàl·lica dels fluorescents del replà de l‟escala. 

- Es demana es millori el funcionament de la porta d‟accés al edifici. 

- S‟ha realitzat la prova del tancament lateral de vidre amb alumini amb l‟aprovació de la 

DF i la Propietat. 

- El pelfut d‟entrada està demanat. 

- S‟ha presenta l‟industrial que subministra la gòndola del edifici, Aesa, transmet a 

l‟empresa contractista, DF i Propietat la seva problemàtica degut al impagament per part 

de l‟empresa contractista i la finalització dels treballs.  
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- L‟empresa constructora comunica que els retards en l‟execució dels treballs i amb 

l‟absència de mes treballadors i subcontractes es fruit de problemes de finançament de 

l‟empresa. La  propietat realitzarà pagaments directament als industrials per tal de  

subministrar els materials que falten. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 51 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 

 

Revestiments i Repassos. 

 

DATA DE LA VISITA. 28 - 04 – 2009 

 

Obra 

- Els cartells de planta seran col·locats pel paleta de la comunitat. 

- Es col·locaran 4 ut de llums en l‟escala rodona de la casa Castan i en l‟escala principal 

es col·locaran fluorescents Standard. 

- Es demana la col·locació del sòcol de fusta de l‟escala. 

- El pelfut d‟entrada està demanat. La Propietat es farà càrrec del pagament. Es demana 

d‟acabar la resta de treballs de l‟entrada, xapa de marxapeu i pintura. 

- Aesa,(Gòndoles) tramet a l‟empresa contractista, DF i Propietat la seva problemàtica 

degut al impagament per part de l‟empresa contractista i la finalització dels treballs. 

- Una vegada acabats els treballs d‟impermeabilització es dona prioritat a acabar els 

treballs de carrer. Treure màstils, New jersey, i col·locar la planxa deployé prèvia 

comunicació a les tendes. 

- S‟estan acabant els treballs d‟impermeabilització de la terrassa de radio Terrassa, 

seguidament es col·locarà la tarima de fusta.  

- S‟està desmuntant i traslladant la bastida del pati interior per continuar els treballs 

següents:  treballs de reforç de la jàssera de ferro de suport de l‟escala ,  suport del nou 

pilar  de l‟escala,  tram de l‟escala d‟emergència , continuar muntant xapa Egeo, jàssera i 

tirant  de suport del últim tram de passarel·la. 

- Es replanteja la pintura del vestíbul marcant la zona de color negra. 

- Cal una revisió urgent del sistema estructural i posterior substitució dels elements que 

siguin necessaris per la correcte execució. Es delimitaran les zones sense passarel·les. 
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Llistat de treballs per executar. 

 

Mur cortina 

- Col ·locació de passarel·les interiors de xapa de tall especial  

- Col·locació de folrats d‟elements verticals cecs i zona d‟escala amb xapa perforada       

- Col·locació de dues tapes d‟alumini inferiors en tot el perímetre. 

- Col·locació de planxa ondulada (gran part col·locada)en la part inferior de l‟ampit de 

finestres prèvia col·locació d‟aïllament tèrmic i sallat del conjunt. 

- Col·locació de planxa en la part superior de les finestres prèvia col·locació d‟aïllament 

tèrmic i sallat del conjunt. 

- Control i repàs del ancoratges,mesura del part de força dels cargols, control de 

soldadures i fixació dels cargols amb cola especial de bloqueig. Control visual del 100% 

dels elements estructurals.( En procés) 

- Funcionament de les lluminàries 

- Repàs de pintura i neteja del conjunt, perfilaria i vidres. 

 

Planta baixa 

- Folrat dels elements massissos amb planxa perforada, format portes en les zones 

d‟accés de caixes de protecció i cantadors elèctrics. 

 

Vestíbul d‟accés 

- Col·locació de pelfut d‟entrada , remat de marxapeu d‟entrada.  

- Pintat del conjunt, sòcol i altres remats. 

 

Telecomunicacions 

- Col·locació de video-porté 

 

Treballs d‟interior 

- Remat amb planxa d‟acer inoxidable d‟entrega de la moqueta amb els despatxos i 

escales. 

- Repassos de fusteria d‟alumini,moqueta, pintura i acabats. 

Àtic 

- Substitució de fusteria d‟alumini de dos locals  

- Impermeabilització  de dues terrasses 
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- Col·locació de paviment de fusta de tres terrasses. 

- Pati i façana posterior. 

- Col·locació de planxa metàl·lica ondulada model Egeo  en tota la façana pati inclòs 

remats.  

- Estructura de suport del últim tram de les passarel·les 

- Reforç del recolzament de la jàssera de suport de l‟escala d‟emergència. 

- Col·locació de tram  d‟escala accés entre les dues terrasses 

- Col·locació de portes i nucli d‟accés amb planxa sanwich i perfilaria de suport. 

- Tanca talla-vistes en la terrassa inferior. 

- Tanca metàl·lica talla-vistes de les maquines d¡aire en la terrassa superior. 

- Pintura de tots els elements metàl·lics i neteja del conjunt.  

 

Estructura de Gòndoles 

- Consolidació de l‟estructura de suport dels carrils de la gòndoles, soldar  pintar i refer 

impermeabilitzacions. 

- Col·locació de carril en pendent en la zona de Rambla cantonada Columel·la 

- Soldat continu de tot el carril, verificació de suports. 

- Descarregar contrapès de la Gòndola 

- -Proves de carrega en la zona de Rambla Columel·la 

 

Antenes 

- Suports estructurals, col·locació de jàssera de suport i ancoratge directa al forjat de 

coberta. Soldar, pintar i refer impermeabilitzacions. 

- Canvi de vents. Aquesta feina serà realitzada per empresa especialitzada a partir de 

gener. 

 

No s’ha complert la darrera data d’acabament definida per la constructora, el 30 d’abril.  
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 52 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 

 

Revestiments i Repassos. 

 

DATA DE LA VISITA. 12 - 05 – 2009 

 

 

Previs 

- El promotor i la Direcció Facultativa expressant la seva  preocupació per el termini de les 

obres, incomplert el termini del 30 d‟abril. 

 

Obra 

- Es presenta nou Planning amb final d’obra per abans del 15 de juny. 

- Segons la reunió mantinguda amb Metal·listeria Casas, s‟ha adquirit el compromís 

d‟acabar els treballs de col·locar les planxes a la façana Gutemberg i xamfrà i també a 

Rambla d‟Egara durant  la setmana vinent.  

- Cal desmuntar la placa existent del vídeo porter i posar la nova caixa. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 53 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 

 

Revestiments i Repassos. 

 

DATA DE LA VISITA. 26 - 05 – 2009 

 

Previs 

- Cal realitzaran els controls de soldadures contemplats en el Programa de control de 

qualitat. 

 

Obra 

- El promotor i la Direcció Facultativa expressant el seu malestar per l‟ incompliment 

sistemàtic dels diferents Planning d‟obra. 

- No es realitzarà cap certificació fins que no s‟acabin els treballs per tal d‟evitar l‟entrada 

d‟aigua  per la coronació del mur cortina, així expressa la Propietat mitjançant Burofax a 

l‟empresa constructora el seu malestar per les continues queixes dels veïns degut a 

l‟entrada d‟aigua en punts concrets. 

- La Direcció Facultativa demana a l‟empresa constructora un nou remat consistent  en 

dues noves xapes que es col·locaran per sobre de l‟existent on la solució constructiva 

obliga que el recorregut d‟aigua no pugui en cap moment tornar enrere o discorre per 

l‟interior d‟alguns elements. S‟han realitzat les proves necessàries per tal de que el detall 

constructiu funcioni i es dona l‟ordre  de realitzar la col·locació de la xapa lo més ràpid 

possible 

- Es detecta la falta d‟un tensor situat al extrem del carrer Gutemberg a planta primera. 

- L‟empresa constructora comunica que els retards en l‟execució dels treballs i amb 

l‟absència de mes treballadors i subcontractes es fruit de problemes de finançament de 

l‟empresa. La  propietat realitzarà pagaments directament als industrials per tal de  

subministrar els materials que falten. 
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Treballs pendents d’executar. 

 

Mur cortina 

- Col ·locació de passarel·les interiors de xapa de tall especial. Falten 25 unitats. 

- Col·locació de folrats d‟elements verticals cecs i zona d‟escala amb xapa perforada       

- Col·locació de tapa superior amb planxa sanwich en tot el perímetre. Nova planxa 

sencera. 

- Col·locació de tapes laterals amb planxa sanwich en la part final de Gutemberg i 

Columel·la i tapa interior substituint vidre. 

- Col·locació de dues tapes d‟alumini inferiors en tot el perímetre. Falten cantonades 

- Col·locació de planxa ondulada (gran part col·locada)en la part inferior de l‟ampit de 

finestres prèvia col·locació d‟aïllament tèrmic i sallat del conjunt. 

- Col·locació de planxa en la part superior de les finestres prèvia col·locació d‟aïllament 

tèrmic i sallat del conjunt. 

- Col·locació d‟estructura de reforç i remat de mur cortina sobre terrassa superior, carrer 

Columel·la. 

- Control i repàs del ancoratges,mesura del part de força dels cargols, control de 

soldadures i fixació dels cargols amb cola especial de bloqueig. Control visual del 100% 

dels elements estructurals.( En procés) 

- Funcionament de les lluminàries 

- Repàs de pintura i neteja del conjunt, perfilaria i vidres. 

 

Planta baixa 

- Folrat dels elements massissos amb planxa perforada. Remats 

 

Vestíbul d‟accés 

- Col·locació de pelfut d‟entrada , remat de marxapeu d‟entrada.  

- Pintat del conjunt, sòcol i altres remats. 

 

Treballs d‟interior 

- Remat amb planxa d‟acer inoxidable d‟entrega de la moqueta amb els despatxos i 

escales. 

- Repassos de fusteria d‟alumini,moqueta, pintura i acabats. 
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Àtic 

- Substitució de fusteria d‟alumini de dos locals  

- Impermeabilització  de dues terrasses 

- Col·locació de paviment de fusta de tres terrasses   

 

Pati i façana posterior. 

- Col·locació de planxa metàl·lica ondulada model Egeo  en tota la façana pati inclòs 

remats.  

- Estructura de suport del últim tram de les passarel·les 

- Reforç del recolzament de la jàssera de suport de l‟escala d‟emergència. 

- Col·locació de tram  d‟escala accés entre les dues terrasses 

- Col·locació de portes i nucli d‟accés amb planxa sanwich i perfilaria de suport. 

- Tanca talla-vistes en la terrassa inferior. 

- Tanca metàl·lica talla-vistes de les maquines d¡aire en la terrassa superior. 

- Pintura de tots els elements metàl·lics i neteja del conjunt.  

 

Estructura de Gòndoles 

- Consolidació de l‟estructura de suport dels carrils de la gòndoles, soldar  pintar i refer 

impermeabilitzacions. 

- Col·locació de carril en pendent en la zona de Rambla cantonada Columel·la 

- Soldat continu de tot el carril, verificació de suports. 

- Descarregar contrapès de la Gòndola 

- Proves de carrega en la zona de Rambla Columel·la 

 

Antenes 

- Suports estructurals, col·locació de jàssera de suport i ancoratge directa al forjat de 

coberta. Soldar, pintar i refer impermeabilitzacions. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 54 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 

 

Revestiments i Repassos. 

 

DATA DE LA VISITA. 09 - 06 – 2009 

 

 

Obra 

- S‟ha aprovat el pressupost de telecomunicacions. 

- La propietat ha pactat amb l‟empresa Aesa per continua el treballs de les gòndoles. 

- Es verificaran els problemes de funcionament de les finestres del 2º pis donant al pati 

interior.  

- El pelfut es col·locarà de forma que no es bellugui. 

- S‟estan impermeabilitzant les terrasses i col·locant Naturvex així com el paviments de 

fusta. 

- El remat del mur cortina està pràcticament acabat . Degut a les pluges del dissabte ha 

entrat aigua en un local. Es contempla la possibilitat que sigui culpa d‟un baixant trencat. 

- Es demana a l‟empresa constructora desmunti i retiri tots els materials possibles del pati 

interior abans del dia 14 de juny. 

- Serà necessari moure la maquina de clima de l‟empresa Gico ja que no te prou distancia 

per tal de ventilat i per temes de manteniment. Es comunica a la propietat  que aquesta 

maquina sempre ha estat així. 

- Es parla del paviment  de recorregut d‟emergència de la terrassa de la planta tercera i 

que serà del mateix material que el de l‟escala. 

- L‟entrada del garatge es realitzarà amb pintura de color negra i línea de color vermell. 

- S‟estudiarà la solució de remat en les portes de sortida d‟emergència en la zona de 

paviment. 
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Llistat de treballs per executar es realitza un repàs de tots els punts. 

 

Mur cortina  

- Col ·locació de passarel·les interiors de xapa de tall especial. Manca una unitat. 

- Col·locació de folrats d‟elements verticals cecs i zona d‟escala amb xapa. Repassos.       

- Col·locació de tapa superior amb planxa sanwich en tot el perímetre. Nova planxa 

sencera. Repassos 

- Col·locació de planxa ondulada (gran part col·locada)en la part inferior de l‟ampit de 

finestres prèvia col·locació d‟aïllament tèrmic i sallat del conjunt. 

- Col·locació de planxa en la part superior de les finestres prèvia col·locació d‟aïllament 

tèrmic i sallat del conjunt. 

- Col·locació d‟estructura de reforç i remat de mur cortina sobre terrassa superior, carrer 

Columel·la  

- Control i repàs del ancoratges,mesura del part de força dels cargols, control de 

soldadures i fixació dels cargols amb cola especial de bloqueig. Control visual del 100% 

dels elements estructurals.( En procés) 

- Funcionament de les lluminàries 

- Repàs de pintura i neteja del conjunt, perfilaria i vidres. 

 

Planta baixa 

- Folrat dels elements massissos amb planxa perforada, format portes en les zones 

d‟accés de caixes de protecció i cantadors elèctrics. Remats 

 

Vestíbul d‟accés 

- Col·locació de pelfut d‟entrada , remat de marxapeu d‟entrada.  

 

Treballs d‟interior 

- Remat amb planxa d‟acer inoxidable d‟entrega de la moqueta amb els despatxos i 

escales. 

- Repassos de fusteria d‟alumini,moqueta, pintura i acabats. 

 

Àtic 

- Col·locació de paviment de fusta de tres terrasses   
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Pati i façana posterior. 

- Reforç del recolzament de la jàssera de suport de l‟escala d‟emergència. 

- Col·locació de tram  d‟escala accés entre les dues terrasses 

- Col·locació de portes i nucli d‟accés amb planxa sanwich i perfilaria de suport. 

- Tanca talla-vistes en la terrassa inferior. 

- Tanca metàl·lica talla-vistes de les maquines d¡aire en la terrassa superior. 

- Pintura de tots els elements metàl·lics i neteja del conjunt.  

 

Estructura de Gòndoles 

- Consolidació de l‟estructura de suport dels carrils de la gòndoles, soldar  pintar i refer 

impermeabilitzacions. 

- Col·locació de carril en pendent en la zona de Rambla cantonada Columel·la 

- Soldat continu de tot el carril, verificació de suports. 

- Descarregar contrapès de la Gòndola 

- Proves de carrega en la zona de Rambla Columel·la. 

 

Antenes 

- Soldar, pintar i refer impermeabilitzacions. 
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SEGUIMENT D’OBRA.  INFORME VISITA.  

Rehabilitació d‟edifici d‟oficines i execució de mur cortina c/ Gutemberg 3-13  Terrassa 

NÚMERO ACTA. 55 

OBJECTE DE LA VISITA. Seguiment d‟obra. 

FASE D‟OBRA. 

 

Aturada dels treballs. Fallida de la constructora. 

 

DATA DE LA VISITA. 15 - 06 – 2009 

 

Obra 

 

- S‟aturen els treballs per fallida de la constructora principal.  
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INFORME DE L’ESTAT DE L’OBRA A DIA 5 DE JULIOL DE 2009. 

 

Per tal de valorar els treballs que queden pendents d‟executar, es realitza el següent document 

referent al l‟estat de l‟obra i dels treballs pendents per realitzar.  

L‟informe consta dels següents apartats: 

 

- Visita d‟inspecció. Detecció dels treballs pendents. 

- Esquemes. 

- Reportatge fotogràfic 

- Amidaments detallant la proposta d‟actuació. 

- Comparatiu de pressupostos. 

- Pla de treball previst. 

 

VISITA D’INSPECCIÓ. DETECCIÓ DELS TREBALLS PENDENTS. 

 

DATA: 2009-07-05 

 

Es realitza inspecció prèvia del estat actual de l‟obra,  es representen a continuació les diferents 

intervencions a realitzar separades per actuacions a realitzar per diferents industrials. 

 
1. XAPA EGEO 

1. REVISIÓ DE TOTES LES CORONACIONS. 

2. ENTREGUES VERTICALS. 

3. ENTREGUES HORITZONTALS. 

4. EMBOCADURES. 

5. ESCALADORS. 

6. CILINDRE DE PLANTA COBERTA. ACABAR REMAT SUPERIOR DEL REVESTIMENT DE EGEO I 

FIXAR PANELLS. 

7. REMAT PERIMETRAL EN PORTA AMB XAPA EGEO. 

8. EL REVESTIMENT LATERAL DE LA TERRASSA, CAL FIXAR-HO CORRECTAMENT ALS PARAMENTS 

VERTICALS I ACABAR EL REMAT SUPERIOR.  

9. FAÇANA POSTERIOR FIXAR BÉ PARAMENTS EGEO I EN TESTER AMB COLUMEL·LA.  

10. FALTA COL·LOCAR SÒCOL DE PLANXA A L‟ACABAMENT DEL PARAMENT EGEO CONTRA EL 

TERRA DEL PATI POSTERIOR. 

11. FATEN REMATS DE PLANXA EGEO DE L‟AMPIT. LOCAL GINER. 
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2. TREBALLS PENDENTS VARIS. 

12. FAROLA GUTEMBERG 

13. PINTAR ANCORATGES PL1º COLUMEL·LA 

14. ARREBOSSAT PARET MITGERA VEÏNA I CORONAMENT MITGERA 

15. SORTIDES EMERGÈNCIA PAVIMENT TRENCAT. 

16. PORTA EMERGÈNCIA NO OBRA 90º, OXID I PINTURA. 

17. TREURE PLATINES COLLADES A L‟ASFALT 

 

RAMBLA 

18. REPOSAR PAVIMENT ON HI HABIA LA BASE DE L‟ANTIGA BASTIDA. 

 
GUTEMBERG 

19. REPARAR PARTS INTERIORS MALMESES RE COL·LOCAR PLADUR  

 

ESCALA INTERIOR 

20. FALTA SÒCOL DE REMAT DE FUSTA PER TAPAR FORATS EXISTENTS I DONAR BON ACABAT. 

21. FALTA COL·LOCAR LLUMS L‟ ESCALA. 

22. VESTÍBUL. MILLORAR LA FIXACIÓ DE L‟ESTORA 

23. RECOL·LOCAR LLETRES MOSTRADOR  

24. COL·LOCAR SÒCOLS EN PILARS INOX VESTÍBULS ENTRE PLANTES 

25. SUPERPOSAR NOVA PLATINA SOBRE EXISTENT 

(SÓN CURTES)  

26. CEL RAS DEL 2º4ª. 

27. SÒCOL DE FUSTA DE L‟ESCALA 

28. MOURE MÀQUINA CLIMA DE L‟EMPRESA GICO 

29. PAVIMENT RECORREGUT EMERGÈNCIA DE LA TERRASSA DE PLANTA TERCERA IGUAL QUE EL 

DE L‟ESCALA 

 
3. MANYERIA 

30. BARANES I ESCALES 

31. BADALOT I MÀQUINES 

32. PORTES RF 

33. PANYS ANTIPÀNIC FALTEN EN PORTES ACCÉS A PASSERES  

34. REMAT PORTES ANTIPÀNIC – PASSERES. 

35. TAPAR FORATS REPLANS ESCALA CARGOL 

36. FALTA REMAT DELS REVESTIMENT DE FAÇANA POSTERIOR AMB COBERTA DE PLANTA 5 i 7.  

37. FALTA REMAT DE PLANXA AMB EGEO. 
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38. FALTA MARXAPEU DE PLANXA DE 1,5MM DE TRANSICIÓ ENTRE MOQUETA I PAVIMENT DE 

PLANXA ESTRIADA DE LA PASSERA. 

39. REMATS LATERALS AMB ACABAT DEFICIENT, COL·LOCAR NOVA PLANXA QUE TAPI LES 

ARESTES VIVES. 

40. FALTA TAPAR FORATS EXITENTS EN PAVIMENT DE XAPA ESTRIADA PASSERA (CANTONADA 

PILAR) 

41. FALTA COL·LOCAR LES BARANES I ELS REVESTIMENTS DE PLANXA ESTRIADA A L‟ESCALA DEL 

PATI POSTERIOR I REMAT PERIMETRAL EN COBERTA PLANTA 3ERA EN ALINAEACIÓ FAÇANA 

COLUMEL·LA. 

42. A FINESTRA ESCALA EMERGÈNCIA A PATI (2 UNITATS): FALTA REMAT PERIMETRAL AMPIT, 

ESCUPIDOR I LATERALS DE PLANXA METÀL·LICA LACADA GRIS PLATA. MODIFICAR REIXA 

EXISTENT O BÉ PINTARLA DIRECTAMENT COLOR GRIS PLATA. 

43. FALTA COL·LOCAR PORTES EMERGÈNCIA SORTIDA 

44. REMAT LATERAL PLANXA EGEO  

45. REMAT PLANXA SAFATA EN PAS INSTAL·LACIONS 

46. FALTA SÒCOL DE REMAT DE PLANXA EGEO A PATI PLANTA TERCERA.3  

47. PASSERA DE CONNEXIÓ A PLANTA TERCERA  A ESCALA CARGOL FALTA PAVIMENT I BARANES 

DE PLANXA DESPLEGADA, RESOLDRE SÒCOL PANELL DE PLANXA EGEO EN TRAM ESCALA 

PETITA. 

48. FALTA ACABAR CORRECTAMENT REMAT MUR CORTINA FINAL A FAÇANA COLUMEL·LA. 

49. FINESTRAL DE L‟ESCALA INTERIOR DEL CILINDRE A PATI POSTERIOR FALTA AMPITS, 

SOSTRES, ESCOPIDORS, REFER REMATS DE LES PLANXES. 

50. ACABAR TRAM DE REVESTIMENT PLANXA EGEO SOBRE MÀQUINES AC (ESCALADORS). 

51. ACABAR TRAM BARANA PACERA PLANTA TERCERA 

52. ACABAR REMATS LATERALS PORTES D‟ACCÉS A PASSERA (TRASTERS)  

53. REMAT FINAL COLUMEL·LA – COBERTA 

54. REMATS LATERALS XAPA NEGRA PORTES SORTIDES ACCÉS PASSERA 

55. REMATS VARIS I MINIONA 

56. REMAT 2º5ª 

57. XAPA ZONA CABLES TELEFONICA 

58. XAPES NEGRES PB XAMFRÀ 

59. PILARS RAMBLA PL1ª 

60. REMAT PILAR ÚLTIM 

61. AIGUA EN EL LOCAL DE MARIA GARMELL 
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COLUMEL·LA 

62. REMAT LATERAL ENTRE MUR CORTINA I PARET ANTIGA 

63. CORONAMENT NO ABSORVEIX PLANXA EGEO. 

64. REMAT LATERAL PINTAR OBRA EN NEGRE O PLANXA EN L 

65. BASE INFERIOR ESTRUCTURA VISTA 

66. FALTA XAPA DEPLOYÉ EN PILARS 

67. FALTA XAPA DEPLOYÉ EN SOSTRE CANTONADA AMB RAMPLA  

 

RAMBLA 

68. PIZZERIA. EN EL CARTELL FALTA TRAM DE PLANXA, CABLES TELEFONICA FIXAR A PARAMENT 

I COL·LOCAR REMAT FINAL DEL PILAR AMB PLANXA D‟ACER JA QUE ESTA DESPLEGAT. 

69. BINGO REMAT AL SOSTRE 

70. CAIXA TERRASSA FALTA REMAT SOSTRE LATERAL DRET. 

 

XAMFRÀ 

71. PLANXA SOSTRE TALL EN ANGLE INCORRECTE, FORAT AL SOSTRE. 

72. REMAT LATERAL DRET FALTA XAPA. 

73. SOSTRE XAMFRÀ DRET AMB GUTEMBERG MUR CORTINA DESCENTRAT, JUNTA AMB PERFIL 

DE REMAT TOU DE CILICONA DE 4CM DE GRUIX, XAPA DE SOSTRE I PLOU AIGUA A DINS. 

 

GUTEMBERG 

74. REMATS ENTRADA GARATGES PER LA PART INTERIOR A SOSTRE I BRANCALS, FALTA XAPA I 

PERFIL DE REMAT 

75. REMAT MITGERA AMB PLUVIAL I XAPA FRONTAL HI ENTRA AIGUA 

76. TALLAR PLANXA PER PODER ENRASAR ADEQUADAMENT EL RÈTOL CET EN PILAR 

CANTONADA RAMBLA / XAMFRÀ. 

77. ACABAR PLANXA REMAT DESPLEGADA FINSA D‟ALT EN PILAR CANTONADA XAMFRÀ. 

78. SUBSTITUIR O AJUSTAR PLANXES SOSTRE EN CANTONADES DEL XAMFRÀ PER TAPAR 

FORATS EXISTENTS 

79. COL·LOCAR PEÇA PLANXA D‟ACER DESPLEGAT EN REMAT PRÈVIA COL·LOCACIÓ NOU 

QUADRE INTERFONIA.  

80. COL·LOCAR PLANXA ACER COLOR NEGRE PRÈVIA RE COL·LOCACIÓ LLUM DEL CARRER EN 

TRAM FINAL GUTEMBERG, AL COSTAT DEL LOCAL Nº15 

81. EVITAR ENTRADA AIGUA PEL MUR CORTINA 

82. COL·LOCACIÓ NOU REMAT CONSISTENT EN DUES NOVES XAPES QUE ES COL·LOCARAN PER 

SOBRE DE L‟EXISTENT. 
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4. MOQUETES 

83. ENCOLAT ESCALA 

84. REPOSICIÓ PECES 

85. RETOCS FUSTA PLANTA CINQUENA. 

86. ZÒCOL ESCALA MARBRE 

87. MARXAPEU ESCALA PORTA RF 

 

5. PINTURA 

88. PINTAR ESCALA PORTA RF 

89. PINTAR ESCALA RECTANGLE 

90. PINTAR ESCALA CARGOL 

91. PINTAR ESCALA EMERGÈNCIA PL2ª 

92. REPASSOS GENERALS 

93. PINTURA NEGRA PB I MURETS COBERTES I FORATS MÀQUINES INSTAL·LACIONS 

94. PINTAR COLOR NEGRE L‟OBRA VISTA QUE QUEDA DESCOBERTA EN PARTS ON NO ES 

COL·LOCA PER PRESÈNCIA D‟INSTAL·LACIONS.  

95. FALTA PINTAR PAVIMENT XAPA ESTRIADA PASSERA I ESCALA DE CARGOL COLOR PLATA. 

96. NETEJA I PINTURA NEGRA DEL MARXAPEU REGISTRABLE, TAPAR FORATS LATERALS  

97. PINTAR TRAM MARBRE FAÇANA COLOR NEGRE 

98. PINTAR ALUMINI FINESTRAL CET DE COLOR NEGRE 

99. PINTAR PLATINES DE FIXACIÓ AL MUR CORTINAESPADONS DE COLOR NEGRE EN TRAM 

PLANTA 1 

100. PINTURA AL L‟ACCÉS ALS GARATGES COLOR NEGRA I LÍNIA DE COLOR VERMELL 

 

6. INSTAL·LACIONS 

101. TAPAR INSTAL·LACIONS COSTAT PORTA RF 

102. LLUMS FAÇANA 

103. COMPROBACIO DEL CORRECTE FUNCIONAMENT DE TOTES LES INSTAL·LACIONS. 

104. 4 ut DE LLUM EN ESCALA RODONA DE LA CASA CASTAN I A L‟ESCALA PRINCIPAL 

FLUORESCENTS STANDAR 

105. TERRASSES 

106. CABLEJAT FAÇANA COLUMEL·LA RECOLLIR RERA XAPA O VIST 

107. CANVI ENLLUMENAT SORTIDA EMERGÈNCIES BINGO 

108. RECOLLIR CABLES VERDS QUE PENGEN DELS FLUORESCENTS  

109. COL·LOCAR LLUM FIX AL DESPATX DE MARIA GAMELL 
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7. COBERTA 

110. IMPERMEABILITZACIO COBERTA 

111. GÓNDOLA RAILS PÈRDEN LA PINTURA DE PROTECCIÓ 

112. A COBERTA DONAR QUALITATS D‟ACABAT AL GRAÓ AMB MARXAPEU DE PLANXA 

 

8. MINIONA 

113. COL·LOCAR REMAT DE FALDÓ DE PLANXA MINIONA I PART OPACA  

114. RESOLDRE REVESTIMENT DE TARJA SUPERIOR AMB REVESTIMENT DE PLANXA MINIONA. 

115. FIXAR CORRECTAMENT L‟AMPIT INFERIOR DE MINIONA ALS SÒCOLS PER EVITAR 

ONDULACIONS DE LA PLANXA  

 

9. FUSTERIES INTERIORS 

116. REVISIÓ FUNCIONAMENT FUSTERIES, EN CONCRET LES PLANTA SEGONA. 

 

10. 10. NETEJA 

117. NETEJA DE BROSSA ACUMULADA DARERA REIXA DE VENTILACIÓ  

118. NETEJA EXHAUSTIVA DE LES COBERTES 

 

11. VARIS. NETEJA. 
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ESQUEMES.  

 

S‟adjunten el seguit d‟esquemes realitzats per la redacció del present informe i per el acotat de 

les unitats objecte d‟actuació.  

 

 

 

 

.  
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC. 

 

Breu reportatge fotogràfic de les unitats objecte d‟actuació.
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AMIDAMENTS DETALLANT LA PROPOSTA D’ACTUACIÓ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



AMIDAMENTS
 REFORMA EDIFICI GUTENBERG.   
 Ferran Luque Brao.        
               

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01 IMPERMEABILITZACIONS                                            

01.01 M2  IMPERMEABILITZACIÓ I PROTECCIÓ D'ESGLAÓ                         

Reforç de impermeabilització amb tela asfàltica amb protecció de pizarrita 4kg/m2
sobre existent amb solapament superior a 20 cm amb capa de protecció de morter de
ciment de 4cm de gruix.

PRES PAG 4.4 RECORREGUT 1 1,10 0,28 0,31
PRES PAG 5.8 RECORREGUT 1 1,55 0,55 0,85

1 1,60 0,30 0,48

          1,64

01.02 M2  IMPERMEABILITZACIÓ PER ZONES D'ALT RISC                         

Reforç de impermeabilització amb tela asfàltica amb protecció de pizarrita 4kg/m2
sobre existent amb solapament superior a 20 cm.  Inclou minvells amb perf il en z
d'alumini atornillat i segellat en tots els perímetres, solapaments, trobaments amb peus
de rails, antenes, pilars, murs, maquinaria, comlpletament acabat, i prova
d'estanqueïtat.

COBERTA PRINCIPAL 1 86,30 86,30
COBERTA 5G 1 5,30 0,40 2,12
COBERTA P3 1 8,05 8,05
DINTELLS 4 3,60 14,40
MARXAPEUS SORTIDA 
EMERGÈNCIES

6 1,10 0,30 1,98

PRES PAG 11.5 COL·LOCACIÓ TELA 
ASFÀLTICA SOTA CANAL

16 1,00 0,80 12,80

PRES PAG 15.13 CORONAMENT 
MUR MITGERA

1 7,85 1,22 9,58

PRES PAG 16.22 EGEO ESCALA 
RECOR

1 6,80 1,50 10,20

PRES PAG 17.35 20 1,00 1,00 20,00

          165,43

01.03 M2  IMPERMEABILITZACIÓ GENERAL POC CONSERVADES                      

Reforç de impermeabilització amb tela asfàltica amb protecció de pizarrita 4kg/m2
sobre existent amb solapament superior a 20 cm. Inclou minvells amb perfil en z
d'alumini atornillat i segellat en tots els perímetres, solapaments, trobaments amb peus
de rails, antenes, pilars, murs, maquinaria, comlpletament acabat, i prova
d'estanqueïtat.

COBERTA PRINCIPAL 1 656,80 656,80
COBERTA P3 1 96,30 96,30
COBERTA GUTEMBERG 1 94,10 94,10

          847,20

Pàgina 1



AMIDAMENTS
REFORMA EDIFICI GUTENBERG.  
Ferran Luque Brao.        
               

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 02 REVESTIMENTS I  SUBESTRUCTURES                                   

02.01 m2  PLANXA DEPLOYÉ                                                  

Planxa metàl·lica d'acer desplegat, amb acabat lacat color negre, de dimensions 76x31x11x2mm.
de la casa Incision model 80/40/55/20 o equivalent, s'inclouen peces especials d'ancoratge, remats,
subestructures i tots els elements necessaris per deixar la unitat d'obra acabada.

PRES PAG 1.3 RECORREGUT 24 
CM

1 0,80 0,24 0,19

PRES PAG 1.3 RECORREGUT 86 
CM

1 0,80 0,86 0,69

PRES PAG 1.3 RECORREGUT 24 
CM

1 0,80 0,24 0,19

PRES PAG 1.3 RECORREGUT 24 
CM

1 3,80 0,24 0,91

PRES PAG 2.3 RECORREGUT 2 0,35 0,45 0,32
PRES PAG 2.1 CAIXA TERRASSA 
XAMFRA RECORREGUT 4+43

1 0,47 0,20 0,09

PRES PAG 3.3  GARATGE 1 
RECORREGUT 45X260

1 0,45 2,60 1,17

PRES PAG 16.23 BARANA ESCALA 1 1,15 1,25 1,44
PRES PAG 16.23 BARANA ESCALA 1 0,55 1,25 0,69
PRES PAG 16.24 BARANA ESCALA 1 0,85 0,60 0,51
PRES PAG 16.26 BARANA ESCALA
BARANA PASSERA P3 1 27,50 1,25 34,38

1 6,30 1,25 7,88
ESCALA A P2 2 3,30 1,25 8,25

1 2,40 1,25 3,00
2 2,95 1,25 7,38

BARANA COBERTA P3 1 6,15 1,20 7,38
1 7,85 1,00 7,85

          82,32

02.02 m2  PLANXA LLISA PLEGADA LACAT NEGRE                                

Planxa llisa plegada d'acer galvanitzat, amb acabat lacat color negre, inclou muntatge i
estructura de suport. Revisar mides a obra

PRES PAG PIZZA 2.7 
RECORREGUT 4+4+30+30+4+4

1 1,30 0,76 0,99

PRES PAG BINGO 2.1 
RECORREGUT 4+22+4

1 5,60 0,30 1,68

PRES PAG 2.1 RECORREGUT SUP 
TRIANGULAR

1 0,20 0,20

PRES PAG 2.3 XAMFRA RAMBLA 
RECORREGUT 70X130

1 0,70 0,30 0,21

PRES PAG 2.3 XAMFRA RAMBLA 
RECORREGUT 80X70

1 0,80 0,70 0,56

PRES PAG 2.2 XAMFRA GUTEM 
CORREGUT 70X130

1 0,70 0,30 0,21

PRES PAG 2.2 XAMFRA GUTEM 
RECORREGUT 80X70

1 0,80 0,70 0,56

PRES PAG 3.4  GARATGE 1 
RECORREGUT 10X12

1 0,22 0,25 0,06

PRES PAG 3.4  GARATGE 1 
RECORREGUT 10X12

1 0,22 0,45 0,10

PRES PAG 3.6 RECORREGUT 
60X50

1 0,60 0,50 0,30

PRES PAG 3.6 RECORREGUT 
60X50

1 0,60 0,50 0,30

PRES PAG 17.2 PLANXA 
RECORREGUT FORMA 220X80

2 2,30 0,80 3,68

2 2,50 0,80 4,00
PRES PAG 10.3 PLANXA 
RECORREGUT 2+2+95+2+2

1 1,03 3,00 3,09

Pàgina 2
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REFORMA EDIFICI GUTENBERG  
Ferran Luque Brao.        
                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

PRES PAG 10.3 PLANXA 
RECORREGUT 2+2+4+4+2+2

2 0,16 3,00 0,96

PRES PAG 10.3 PLANXA 
RECORREGUT 2+2+63+2+2

1 0,71 3,00 2,13

PRES PAG 10.3 PLANXA 
RECORREGUT 2+2+63+2+2

1 0,71 3,00 2,13

PRES PAG 11 PLANXA 
RECORREGUT 2+2+95+2+2

1 1,03 1,50 1,55

PRES PAG 11 PLANXA 
RECORREGUT 2+2+4+4+2+2

2 0,16 1,50 0,48

PRES PAG 11 PLANXA 
RECORREGUT AMB FORMA 
2+2+63+2+2

2 0,71 1,50 2,13

PRES PAG 11.PLANXA 
RECORREGUT 2+2+30+2+2

1 0,38 3,00 1,14

PRES PAG 11.PLANXA 
RECORREGUT 2+2+30+2+2

1 0,38 3,00 1,14

PRES PAG 11.PLANXA 
RECORREGUT 5+5

1 0,10 3,00 0,30

PRES PAG 11.PLANXA 
RECORREGUT 5+5

1 0,10 1,50 0,15

PRES PAG 19.1-2 PLANXA 
RECORREGUT 4+43+4+12+8+6+4

2 0,85 0,70 1,19

PRES PAG 20.15 PLANXA 
RECORREGUT

1 0,40 0,60 0,24

PRES PAG 21.2 PLANXA 
RECORREGUT 5+5+40

1 0,50 3,15 1,58

PRES PAG 21.4 PLANXA 
RECORREGUT 5+5+40

10 0,70 0,50 3,50

PRES PAG 21.6 PLANXA 
RECORREGUT 2+2+50+2+2

2 0,58 3,10 3,60

PRES PAG 21.7 PLANXA 
RECORREGUT 5+2+2+80+2+2

4 0,93 3,10 11,53

PRES PAG 21.7 PLANXA 
RECORREGUT 2+2+4+4+2+2

2 0,16 3,10 0,99

PRES PAG 23.1-2 PLANXA 
RECORREGUT 4+43+4+12+8+6+4

2 0,85 0,70 1,19

PRES PAG 23.4 CANTONADA 18 1,50 1,50 40,50
PRES PAG 25.9 1 0,60 0,70 0,42
PRES PAG 26.13 PLANXA 
RECORREGUT 4+43+4+12+8+6+4

2 0,85 0,70 1,19

PRES PAG 27.9 PLANXA 
RECORREGUT 4+43+4+12+8+6+4

2 0,85 0,70 1,19

          95,17

02.03 m2  PLANXA LLISA PLEGADA LACAT GRIS                                 

Planxa llisa plegada d'acer galvanitzat, amb acabat lacat color gris, inclou muntatge i
estructura de suport, solapaments de 20cm i segellat entre ells. Revisar mides a obra

PRES PAG 23. PLANXA 1 31,70 31,70
1 22,70 22,70

PRES PAG 24.2 1 1,00 0,85 0,85
PRES PAG 24.3 1 0,70 0,80 0,56
PRES PAG 24.5 1 6,55 0,41 2,69
PRES PAG 25.2 1 1,08 0,74 0,80
PRES PAG 25.8 3 1,50 0,80 3,60

          62,90

02.04 m2  PLANXA LLISA PLEGADA LACAT PLATA                                

Planxa llisa plegada d'acer galvanitzat, amb acabat lacat color plata, inclou muntatge i
estructura de suport, solapaments de 20cm i segellat entre ells. Revisar mides a obra

PRES PAG 18 REMAT LATERAL 
RECORREGUT 4+8

2 0,80 0,12 0,19
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AMIDAMENTS
REFORMA EDIFICI GUTENBERG  
Ferran Luque Brao.         
                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

PRES PAG 18 REMAT LATERAL 
RECORREGUT 4+8

2 0,80 0,12 0,19

4+10+4 1 4,60 0,18 0,83
PRES PAG 18 ESCOPIDOR 
RECORREGUT

1 2,70 0,18 0,49

PRES PAG 18 LATERALS 29+17+105 2 1,41 2,44 6,88
PRES PAG 18 SOSTRE 1 1,08 2,15 2,32

1 2,00 0,14 0,28
PRES PAG 18.18 LATERAL 4+10+4+4 1 15,00 0,22 3,30
PRES PAG 17.6 ESCOPIDOR SOTA 
PASSERA ESCALA

1 3,30 0,14 0,46

PRES PAG 17.8 REMAT LATERAL 
RECORREGUT 4+8

2 1,50 0,12 0,36

PRES PAG 17.7 REMAT LATERAL 
RECORREGUT 4+8

1 1,50 0,12 0,18

PRES PAG 17.3 REMAT LATERAL 
RECORREGUT 14X4X4

4 2,10 0,22 1,85

2 2,50 0,30 1,50
PRES PAG 17.1 ESCOPIDOR 
RECORREGUT 20X10

2 2,30 0,30 1,38

PRES PAG 16.22 SÒCOL EGEO 
ESCALA RECOR 10X10

1 6,80 0,20 1,36

PRES PAG 16.20 TAPA RECOR 
90X60

1 0,98 0,68 0,67

PRES PAG 16.21 CORONAMENT 
MITGERA RECOR 4+40+10

1 6,15 0,54 3,32

PRES PAG 16.19 CORONAMENT 
MITGERA RECOR 4+30+10

1 3,00 0,44 1,32

PRES PAG 15.13 CORONAMENT 
MUR MITGERA RECOR 20+17+85

1 7,85 1,22 9,58

PRES PAG 15.18 CORONAMENT 
60X60

1 0,68 0,65 0,44

PRES PAG 14.6 CANALÓ CORB 
RECORREGUT 10+10+10

1 1,00 0,30 0,30

PRES PAG 14.16 RECOBERT 
TRINGU BIGA 100X42 RECORGUT 
4+42+40+4+4

1 1,00 1,50 1,50

PRES PAG 14.28 CORONAMENT 
20+23+20

1 2,00 0,63 1,26

PRES PAG 14.5 SÒCOL 
RECORREGUT 4+10+30

1 6,25 0,44 2,75

PRES PAG 14.3 ESCOPIDOR 
RECORREGUT 4+28.5

1 4,65 0,33 1,53

1 5,00 0,18 0,90
1 8,20 0,18 1,48
2 4,40 0,18 1,58
2 0,60 0,18 0,22
2 0,80 0,18 0,29
2 0,60 0,18 0,22

PRES PAG 13.16 ESCOPIDOR 
RECORREGUT 4+4+10

1 4,75 0,18 0,86

PRES PAG 13.15 ESCOPIDOR 
RECORREGUT 10+10

1 0,20 0,40 0,08

PRES PAG 13.14 CORONAMENT 
RECORREGUT 4+10+86+10+4

1 9,20 1,14 10,49

PRES PAG 13.13 ESCOPIDOR 
RECORREGUT 35+32+4+4

1 0,50 0,75 0,38

PRES PAG 13.11 ESCOPIDOR 
RECORREGUT 4+10+4+4

1 1,10 0,22 0,24

PRES PAG 13.10 ESCOPIDOR 
RECORREGUT 4+4+10+4

1 1,10 0,22 0,24

PRES PAG 13.9 ESCOPIDOR 
RECORREGUT 4+4+4

1 4,50 0,12 0,54
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

PRES PAG 12.8 LATERAL 
RECORREGUT

1 1,80 0,31 0,56

PRES PAG 12.7 LATERAL 
RECORREGUT 18+6+7

1 1,80 0,31 0,56

55+4+4 1 0,90 0,63 0,57
4+10+4 1 0,90 0,18 0,16
PRES PAG 12.6 ESCOPIDOR 
RECORREGUT

1 0,70 0,90 0,63

PRES PAG 12.5 SÒCOL 
RECORREGUT 4+10+30

1 4,65 0,44 2,05

PRES PAG 11.3 RECORREGUT 
10+10+4+4

1 2,50 0,28 0,70

2 0,50 0,32 0,32
10 0,50 0,32 1,60

PRES PAG 8 RECORREGUT 4+28 
REMATS SUPERIOR SOLAPAM 
ESCOPIDORS

30 0,50 0,32 4,80

PRES PAG 7REMAT ENTRANT 
ESTRCTURA PERFIL PASSERA 
AMB EGEO 4+12+4

15 0,20 0,50 1,50

PRES PAG 7.12 RECORREGUT 
5+10+10+10+5 REMATS LATERALS I 
TAPA

1 11,56 0,40 4,62

PRES PAG 6.6 RECORREGUT 4+28 
REMAT LATERAL DRET FUSTERIES 
FAÇ PO

5 1,45 0,32 2,32

PRES PAG 6.3 RECORREGUT 4+28 
REMATS SUPERIOR SORT EMERG

10 2,00 0,32 6,40

PRES PAG 6.3 RECORREGUT 
4+4+4+28 REMATS LATERALS 
SORT EMERG

10 1,05 0,44 4,62

P5 1 1,50 0,32 0,48
P6 1 1,50 0,32 0,48

1 4,95 0,32 1,58
1 1,16 0,32 0,37

P7 1 5,50 0,32 1,76
PRES PAG 6. TAPA POST 
ESCOPIDOR RECORREGUT 
12+8+8+4
PRES PAG 6.17 RECORREGUT 
12+4

4 0,16 0,50 0,32

PRES PAG 6.17 RECORREGUT 
4+12+4

4 0,20 0,50 0,40

PRES PAG 5.15 RECORREGUT 
4+92+4

1 8,60 1,00 8,60

PRES PAG 5.14 RECORREGUT 32 2 0,40 0,15 0,12
PRES PAG 5.14 RECORREGUT 
4+32

2 0,40 0,15 0,12

PRES PAG 5.9 RECORREGUT 4+32 1 1,45 0,36 0,52
PRES PAG 4.2 RECORREGUT 
4+4+15+28+4

1 2,95 0,49 1,45

PRES PAG 5. RECORREGUT 
4+10+20+4+4

1 2,95 0,42 1,24

PRES PAG 4.4 RECORREGUT 
4+20+4

1 0,71 0,33 0,23

PRES PAG 4.3 RECORREGUT 
4+32+4

1 1,25 0,40 0,50

PRES PAG 4.2 RECORREGUT 
4+4+15+28+4

1 2,95 0,49 1,45

PRES PAG 4.1 RECORREGUT 
4+10+20+4+4

1 2,95 0,42 1,24

PRES PAG 4 RECORREGUT 20+20 1 16,00 0,40 6,40
PRES PAG 3.5 RECORREGUT 
5+13+2

1 0,27 0,20 0,05
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AMIDAMENTS
REFORMA EDIFICI GUTENBERG  
Ferran Luque Brao.         
                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

          120,48

02.05 m2  PLANXA EGEO                                                     

Tancament amb pannell sinusoidal tipus Egeo de la casa Europerfil o similar de planxa
d'acer prelacada de 0,75mm de gruix color plata. S'inclou subestructura i f ixacions
ocultes, remats, f ixacions i segellats per a deixar la unitat d'obra acabada. Revisar
mides a obra inclòs solapaments.

PRES PAG 5.11 1 0,90 0,90 0,81
1 2,00 1,30 2,60

PRES PAG 6.2 1 0,60 1,65 0,99
PRES PAG 6.4 1 2,00 0,90 1,80
PRES PAG 7.11 1 2,00 1,30 2,60

1 1,80 16,10 28,98
1 2,40 16,10 38,64
1 4,60 4,65 21,39
1 2,00 1,50 3,00
1 2,00 1,50 3,00

PRES PAG 7.13 1 0,50 0,80 0,40
1 0,50 0,80 0,40

PRES PAG 8.P4 1 1,50 1,50 2,25
PRES PAG 11.2 1 1,10 8,00 8,80
PRES PAG 12.1 1 0,95 1,50 1,43
PRES PAG 12.2 1 1,40 1,50 2,10
PRES PAG 12.3 1 2,50 1,50 3,75
PRES PAG 16.22 EGEO ESCALA 1 6,80 1,50 10,20

1 5,90 1,50 8,85
PRES PAG 18.16 EGEO ESCALA

1 4,45 3,40 15,13
1 6,95 2,10 14,60
2 1,70 2,20 7,48

          179,20

02.06 M2  ENTRAMAT PLANXA ESTRIADA                                        

Esglaó entramat planxa estriada amb ressalts en forma romboidal, per a formació
d'esglaó sobre subestructura.

PRES PAG 4.4 RECORREGUT 1 1,10 0,28 0,31
PRES PAG 5.8 RECORREGUT 1 1,55 0,55 0,85

1 1,60 0,30 0,48
MARXAPEUS SORTIDA 
EMERGÈNCIES

6 1,00 0,30 1,80

PRES PAG 7.7 FORATS EN PAV 8 0,20 0,20 0,32
PRES PAG 15.15 TERRA NOVA 
PASSERA I ESGRAO

1 21,50 21,50

PRES PAG 10.2 GUTEMBERG 1 1,67 0,60 1,00
1 1,67 0,77 1,29

PRES PAG 18 TERRA REPLA 1 1,90 1,50 2,85
PRES PAG 18 TERRA ESGRAONS 2 1,90 0,30 1,14

          31,54

02.07 m2  PLANXA METÀL·LICA MICROPERFORADA FINS A 1M                      

Planxa d'acer galvanitzat microperforada de 1mm acabat lacat, d'amplada fins a 1m,
amb subestructura de perfils tubulars d'acer galvanitzat f ixada a estructura principal
de mur cortina.

PRES PAG 15.7 1 0,20 0,20 0,04
PRES PAG 15.8 1 6,35 0,10 0,64
PRES PAG 15.17 1 6,35 0,10 0,64
EN FAÇA PRINC PL7 EN 
JARDINERES

1 17,10 0,50 8,55

1 40,00 0,50 20,00
1 10,00 0,50 5,00
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AMIDAMENT
REFORMA EDIFICI GUTENBERG  
Ferran Luque Brao.
         
               

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT 1

          40,87

02.08 m2  MINIONA                                                         

Perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada tipus miniona, de 1 mm de gruix,
amb subestructura de perfils tubulars d'acer galvanitzat f ixada

PRES PAG 9.1-2 2 1,60 0,45 1,44
1 17,10 1,70 29,07
1 0,70 1,70 1,19

PRES PAG 9 2 17,10 1,50 51,30
4 1,20 1,50 7,20

PRES PAG 9.3 1 8,50 1,10 9,35
PRES PAG XAMFRÀ 10.1-2 2 1,10 1,10 2,42
PRES PAG 19.1-2 PLANXA 1 40,00 0,50 20,00
PRES PAG 20.15 PLANXA 1 4,75 0,60 2,85
PRES PAG 20.17 PLANXA 1 1,85 0,45 0,83

1 1,65 0,60 0,99
PRES PAG 21.8 PLANXA 1 0,50 5,95 2,98
PRES PAG 22.17 PLANXA 1 1,50 0,50 0,75
PRES PAG 23.3 1 0,50 12,80 6,40
PRES PAG 23.5 1 40,00 0,60 24,00
PRES PAG 24.1 1 6,55 0,80 5,24

4 1,20 0,80 3,84
PRES PAG 24.8 1 2,40 0,37 0,89
PRES PAG 25.4 1 0,80 0,42 0,34

1 0,43 1,05 0,45
1 0,60 1,05 0,63

PRES PAG 26.10 4 0,50 1,20 2,40
PRES PAG 27.1-2 1 1,05 0,80 0,84

1 1,05 1,10 1,16
PRES PAG 27.5-6 2 1,15 0,50 1,15
PRES PAG 27.7-8 2 1,15 0,50 1,15
PRES PAG 27.10 1 0,50 0,65 0,33

          179,19

02.09 m2  SÒCOL DE MARBRE                                                 

Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica
nacional, amb una cara polida i abrillantada, preu alt, amb forats per a f ixacions i
aresta viva a les quatre vores, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,
col.locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, de característiques iguals al marbre existent

P3 A P7 5 5,10 0,46 11,73

          11,73

02.10 kg  ACER S275JR,P/ANCOR.,PERF.LAM.L,LD,T,RODÓ,QUAD.,RECTANG.,TREB.TA

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sè-
rie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antiox i-
dant, col.locat a l'obra amb soldadura

PRES PAG 1.2 UPN 120 1 6,25 13,40 83,75
PRES PAG 1.4 L 10X60 1 1,20 9,94 11,93
PRES PAG 1.1 L 60X60 1 2,75 5,42 14,91
PRES PAG 1.2 L 60X60 1 2,75 5,42 14,91
PRES PAG 2.1 CAIXA TERRASSA 
XAMFRA T 40

1 0,20 2,96 0,59

PRES PAG 3.2 CAIXA ENTRADA 
GUTEM L40X40

1 2,50 3,79 9,48

PRES PAG 3.2 CAIXA ENTRADA 
GUTEM L40X40 CORB

1 0,50 3,79 1,90

PRES PAG 3.3  GARATGE 1 TUB 
40X40

1 2,60 3,24 8,42
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PRES PAG 3.4  GARATGE 1 TUB 
40X40

1 0,25 3,24 0,81

PRES PAG 3.4  GARATGE 1 TUB 
40X40

1 0,45 3,24 1,46

PRES PAG 4.4 L40X40 2 1,10 3,79 8,34
PRES PAG 5.8 L40X40 2 1,55 3,79 11,75
PRES PAG 4.4 QUADRAT 40X40 2 1,10 3,24 7,13
PRES PAG 5.8 QUADRAT 40X40 2 1,55 3,24 10,04
PRES PAG 6.17 QUADRAT 40X40 4 0,50 3,24 6,48
PRES PAG 6.1 FAÇ CILINDRE POST 
L 40X40

4 17,70 3,79 268,33

PRES PAG 6.6 QUADRAT 40X40 
REMAT LATERAL DRET FUSTERIES 
FAÇ PO

5 1,45 3,24 23,49

PRES PAG 7.7 FAÇ POST L 40X40 1 16,10 3,79 61,02
PRES PAG 7.12 QUADRAT 40X40 1 11,55 3,24 37,42
PRES PAG 11.8 L 40X40 1 8,00 3,79 30,32
PRES PAG 12.6 ESCOPIDOR 
QUADRAT 40X40

0,90 3,24

PRES PAG 12.7 ESCOPIDOR 
QUADRAT 40X40

1 1,80 3,24 5,83

PRES PAG 12.8 ESCOPIDOR 
QUADRAT 40X40

1 1,80 3,24 5,83

PRES PAG 13.13 ESCOPIDOR L 
40X40

1 0,30 3,79 1,14

PRES JUNTA ESCOPIDOR 
FUSTERIA PATI INTERIOR L20X20

4 13,50 1,14 61,56

2 11,80 1,14 26,90
2 1,90 1,14 4,33
1 2,70 1,14 3,08
4 5,10 1,14 23,26

PRES PAG 14.6 CANALÓ CORB 
RECORREGUT L40X40

1 1,00 3,24 3,24

PRES PAG 17.3 REMAT LATERAL 
QUADRAT 40X40

4 2,10 3,24 27,22

PRES PAG 17.7 REMAT LATERAL  
QUADRAT 40X40

1 1,50 3,24 4,86

PRES PAG 17.8 REMAT LATERAL  
QUADRAT 40X40

2 1,50 3,24 9,72

PRES PAG 18 SOSTRE 2 1,08 3,24 7,00
2 2,15 3,24 13,93

PRES PAG 18 LATERALS 2 1,41 3,24 9,14
2 2,44 3,24 15,81

. 2 8,00 3,24 51,84
PRES PAG 23. PLANXA 1 23,20 3,24 75,17

1 14,80 3,24 47,95
PRES PAG 23.2 L40X40 1 3,10 3,79 11,75
PRES PAG 24.5 QUADRAT 40X40 2 6,55 3,24 42,44

10 1,20 3,24 38,88

          1.103,36
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CAPITOL 03 PINTATS                                                         

03.01 m2  PINTAT PLANXA D'ACER EN NEGRE                                   

Pintat de parament d'acer tipus planxa estrida i subestructures, de color negre, a
l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat

PRES PAG 1.1 1 0,20 6,00 1,20
PRES PAG 3.1 PINTAT LATERAL 
ESQUERRA

1 2,50 0,05 0,13

PRES PAG 3.2 PINTAT LATERAL 
DRET

1 2,50 0,30 0,75

PRES PAG 7.9 PINTAT CILINDRE 
ESC EMERGENCIES

1 3,10 10,00 31,00

PRES PAG 7.P6 PINTAT SOSTRE 
ESCALA EMERGÈNCIES

4 7,90 31,60

4 15,35 61,40
PRES PAG 7.P6 PINTAT TERRA 
ESCALA EMERGÈNCIES

4 7,90 31,60

4 15,35 61,40
PINTAT ESGRAONS ESCALA 
EMERGÈNCIES CARGOL

72 0,40 28,80

72 1,20 0,18 15,55
72 0,40 28,80
72 1,20 0,18 15,55

PINTAT ESGRAONS ESCALA 
EMERGÈNCIES A P2

20 1,20 0,30 7,20

20 1,20 0,18 4,32
REPLÀ  I PASSERA P3 1 21,45 21,45

1 6,25 6,25
REPLÀ P2 1 1,20 2,40 2,88
PRES PAG 9 PINTAT PILARS INT 
FAÇANA PRINCIP PL6 COLUMEL·LA

4 4,15 1,00 16,60

MARXAPEUS SORTIDA 
EMERGÈNCIES

6 1,00 0,30 1,80

PRES PAG 18 TERRA REPLA 1 1,90 1,50 2,85
PRES PAG 18 TERRA ESGRAONS 2 1,90 0,30 1,14
PRES PAG 23. 1 0,70 23,00 16,10

          388,37

03.02 m2  PINTAT OBRA VISTA EN NEGRE                                      

Pintat de parament vertical d'obra vista, de color negre, a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat

PRES PAG 5.16 PINTAT OBRA 
VISTA PERÍ,ETRE OBRA

13 2,50 0,40 13,00

1 4,50 0,40 1,80
1 5,30 0,40 2,12
1 3,30 0,40 1,32

PRESS PAG 12.4 PINTAT SÒCOL 
OBRA VISTA

1 2,45 0,90 2,21

1 8,55 0,90 7,70
1 2,45 0,90 2,21

PRES PAG 20.13 1 1,20 3,00 3,60
PRES PAG 21.1 1 0,50 3,15 1,58
PRES PAG 21.9 10 1,20 0,90 10,80
PRES PAG 24.7 1 1,20 1,70 2,04
PRES PAG 24.7 1 0,70 10,80 7,56

          55,94

03.03 m2  PINTAT DM EN NEGRE                                              

Pintat de parament vertical de tauler de partícules DM, de color negre, a l'esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat

PRES PAG 2.1 DM PINTAT NEGRE 1 1,00 1,00 1,00
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PRES PAG 2.1 DM PINTAT LATERAL 
ESQUERRA

1 2,70 0,10 0,27

          1,27

03.04 m2  PINTAT DE BARANA EN NEGRE                                       

Pintat de barana i reixa d'acer, de color negre, amb barrots a 10 cm de separació,
amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

BARANA P2 COBERTA 2 16,10 1,00 32,20

          32,20

03.05 m2  PINTAT DE BARANA EN PLATA                                       

Pintat de barana i reixa d'acer, de color plata, amb barrots a 10 cm de separació, amb
esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

BARANA PASSERA P3 2 27,50 1,25 68,75
2 6,30 1,25 15,75

ESCALA A P2 4 3,30 1,25 16,50
2 2,40 1,25 6,00
4 2,95 1,25 14,75

BARANA COBERTA P3 2 6,15 1,20 14,76
2 7,85 1,00 15,70

BARANA P4 2 7,70 1,25 19,25

          171,46

03.06 m2  PINTAT DE MARBRE EN NEGRE                                       

Pintat de parament vertical de marbre, amb pintura epoxi, de color negre, amb dues
capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat

PRES PAG 1.5 1 6,25 3,80 23,75
1 6,25 3,50 21,88
4 2,85 0,65 7,41
2 1,40 0,65 1,82
1 14,00 0,75 10,50

          65,36

03.07 m2  PINTAT DE PERFILERIA D'ACER EN NEGRE                            

Pintat de perf ileria d'acer a l'esmalt sintètic, de color negre, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

. 3 7,40 1,10 24,42

          24,42

03.08 m2  REPARACIO PORTA PINTAT ANTIOXIDANT I PINTAT NEGRE               

Pintat de porta de bateria d'aigua, de color negre, a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat, inclòs sanejat de l'òxid del marc i reparació
de frontises

PRES PAG 4.5 1 1,95 1,75 3,41
1 0,50 1,75 0,88
1 0,30 1,75 0,53

          4,82

03.09 m2  PINTAT DE PERFILERIA D'ACER EN PLATA                            

Pintat de perf ileria d'acer a l'esmalt sintètic, de color platejat, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

PRES PAG 7.8 2 2,50 1,00 5,00

          5,00

03.10 m2  PINTAT DE TUB EN PLATA                                          

Pintat de conducte d'acer galvanitzat, de color plata, a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat 

PRES PAG 13.12 PINTAT TUBS 1 11,00 1,25 13,75
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1 11,00 0,65 7,15

          20,90

03.11 m2  REPARACIO PERFILERIA PINTAT ANTIOXIDANT I PINTAT PLATA          

Pintat de perf ileria d'acer, de color plata, a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat, previ sanejat de l'òxid

PRES PAG 5.14 6 3,00 0,30 5,40
PRES PAG 6.5 1 2,50 1,00 2,50

          7,90

03.12 m2  PINTAT PLADUR                                                   

Pintat de parament vertical de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

PRES PAG 18 2 2,00 2,50 10,00
RECORREGUT EMERGENCIES P2 1 44,90 2,50 112,25

2 19,50 2,50 97,50

          219,75

03.13 m2  PINTAT PARET LATERAL FUSTERIES INTERIOR                         

Repàs, reparació d'enguixat i pintat, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat

PRES PAG 11.15 1 4,00 2,50 10,00
P7,P6,P5,P4,P3,P2 6 17,90 2,50 268,50

          278,50
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CAPITOL 04 FUSTERIES                                                       

04.01 UD  FUSTERIES                                                       

Repàs i reparacions de fusteries existents amb desperfectes com els següents: no
ajusten, no tanquen, pesen molt, no es  poden obrir, falten tapetes i segellat entre
marc i premarc, les manetes es trenquen, falten gomes, les gomes estan sortides,
falten tapetes laterals en correderes...

REVISAR TOTES LES FUSTERIES 
ZONES

35 35,00

          35,00

04.02 UD  FUSTERIES                                                       

Repàs i reparació de fusteria existent amb el següent desperfecte: marc superior amb
panxa, inclou treure panells, recol·locar premarc i reforçar a parament, acabat.

PRES PAG 11. 7 1 1,00

          1,00

04.03 UD  FUSTERIES                                                       

Repàs i reparació de fusteria existent amb el següent desperfecte: marc de corredera
que no expulsa l'aigua, inclou practicar obertures de desaigua per sota el parquet.

PRES PAG 11. 11 1 1,00
PRES PAG 11. 12 1 1,00

          2,00

04.04 UD  FUSTERIES                                                       

Repàs i reparació de fusteria existent amb el següent desperfecte: maneta trencada
que no tanca, inclou substitució i ajust.

PRES PAG 11. 13 1 1,00

          1,00

04.05 UD  FUSTERIES                                                       

Repàs i reparació de fusteria existent amb el següent desperfecte: fulla de corredera
amb cop a la part inferior. Inclou substitució de la fulla

PRES PAG 11. 14 1 1,00

          1,00

04.06 UD  FUSTERIES                                                       

Repàs i reparació de fusteria existent amb els següents desperfectes: fusteria que
no tanca correctament, maneta que no funciona. Revisar

PRES PAG 11. 17 1 1,00

          1,00

04.07 UD  FUSTERIES                                                       

Repàs i reparació de fusteria existent amb els següents desperfectes: manquen les
tapetes del marc, manca de segellat

PRES PAG 17. 5 4 1,50 6,00

          6,00

04.08 UD  COL·LOCACIÓ BARRES ANTIPÀNIC                                    

Subministrament i col·locació de barres antipànic en portes RF
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          5,00

04.09 UD  ARREGLAR PORTA EMERGENCIES A COLUMEL·LA                         

Reparació de porta d'emergència amb els següents desperfectes: frega amb el
paviment i està oxidada, inclou pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat 

          1,00

04.10 ML  MARC SEGONS FAÇANA PRINCIPAL                                    

Marc d'alumini i vidre de seguretat 3+3, d'iguals característiques a la façana principal

PRES PAG 15. 9 2 1,25 2,50
PRES PAG 15. 10 2 0,30 0,60

1 0,80 0,80

          3,90

04.11 m2  VIDRE SEGONS FAÇANA PRINCIPAL                                   

Vidre de seguretat 3+3, d'iguals característiques a la façana principal

PRES PAG 15.10 1 0,30 0,80 0,24
PRES PAG 25.3 1 1,60 0,30 0,48

          0,72

04.12 m2  VIDRE SEGONS FAÇANA INTERIOR                                    

Vidre de seguretat 3+3, d'iguals característiques a la façana interior.

PRES PAG 27.4 PIS 5A 1 1,40 1,40 1,96

          1,96
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CAPITOL 05 IL·LUMINACIÓ                                                    

05.01 UD  ENLLUMENAT EMERGÈNCIES                                          

          7,00

05.02 UT  SUBM. I COL. DE BLOC D'EMERGÈNCIA MARCA DAISALUX O SIMILAR,MOD. 

Subm. i col. de bloc d'emergència marca DAISALUX o similar,mod. SOL N5 de les següents carac-
terístiques:
Autonomia 1 h.
206 Lumens.
S'inclou caixa per encastar a cel ras, material aux iliar i accessoris.

          0,00

05.03 UD  LLUM ACCES 5.G                                                  

Posar llum i comprovacions

          1,00

05.04 UT  SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE MÒDUL ENCASTAT LLARG 3500 MM, 

Subministrament i instal.lació de mòdul encastat llarg 3500 mm, fluorescent de 6x64W, llum indirec-
te,marca Belux mod K-Syestem . Inclou material aux iliar, p.p. d'accessoris i tot lo necessari per a
una correcta instal.lació.

          0,00

05.05 UT  SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE DOWNLIGHT DE SUPERFICICE DE 2X

Subministrament i instal.lació de downlight de superficice de 2x18 w, marca SIDE mod Tor Range
20 ref: 62080, gris alumini RAL 9006 amb reactància convencional. Inclou material aux iliar, p.p. d'ac-
cessoris i tot lo necessari per a una correcta instal.lació.

          0,00

05.06 UT  SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE LLUM DE SENYALITZACIÓ ADOSADA 

Subministrament i instal.lació de llum de senyalització adosada a sostre, amb leds, marca DAISA-
LUX mod Vir T P. Inclou material aux iliar, p.p. d'accessoris i tot lo necessari per a una correcta ins-
tal.lació.

          0,00

05.07 UT  SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'APLIC DE SUPERFICIE A PARET, MO

Subministrament i instal.lació d'aplic de superficie a paret, model a escollir per la DF. Inclou material
aux iliar, p.p. d'accessoris i tot lo necessari per a una correcta instal.lació.

          0,00

05.08 UD  LLUMS FAÇANA                                                    

          1,00

05.09 UT  SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE LLUMINÀRIA ESTANCA IP 67, 160 C

Subministrament i col.locació de lluminària estanca IP 67, 160 cm, 1x58W, orientable, amb reactàn-
cia electrònica i sistema de precaldeig, marca Airefall mod.TR3/67. Inclou material aux iliar, p.p. d'ac-
cessoris de suspensió i de connexió entre lluminàries i tot lo necessari per a una correcta instal.lació

          0,00

05.10 UT  SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PANTALLA ESTANCA DE 1X58 W, MA

Subministrament i instal.lació de pantalla estanca de 1x58 w, marca DISANO mod 950 Hydro, amb
reactància electrònica . Inclou material aux iliar, p.p. d'accessoris i tot lo necessari per a una correcta
instal.lació.

          0,00

05.11 UD  CASTAN                                                          

          1,00
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05.12 UD  LLUMINÀRIA SOSTRE CASTAN BOX                                    

Lluminària de sostre tipus Castan Box 2100S regulable de 337x198 mm i 155 mm
d'alçada, de xapa d'acer amb acabat gris metal·litzat, classe C-1, casquet G 53, amb
làmpades al·lògenes 2x100W QR-111, amb anclatges d'acer inoxidable per a f ixació,
equip electrònic i làmpada TL-D instal.lada superficialment al sostre. Totalment
instal·lada i connexionada segons IE0BT41R0

          0,00
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CAPITOL 06 REPASOS                                                         

06.01 PA  NETEJA COBERTA PRINCIPAL                                        

NETEJA DE COBERTA PRINCIPAL INCLOU CONTAINER, GESTIÓ DE RESISDUS,
TRANSPORTA A ABOCADOR AUTORITZATA A QUALSEVOL DISTÀNCIA.

          1,00

06.02 M2  NETEJA ELEMENTS MUNTATGE INTERIOR I EXTERIOR FAÇ PRINC          

NETEJA DE TOTS ELS ELEMENTS DE MUNTATGE I SOBRANTS PER L'EXTERIOR I PER
L'INTEIOR DE LA FAÇANA PRINCIPAL,NETEJA DE VIDRES I SAFATES INTERIOR I
NETAJA DE VIDRES I FUSTERIA DE FAÇANA EXISTENT.

COLUMEL·LA 1 463,50 463,50
RAMBLA 1 1.025,05 1.025,05
GUTEMBERG 1 625,70 625,70
XAMFRÀ 1 350,30 350,30

          2.464,55

06.03 PA  REPASSOS FAÇANA PRINCIPAL                                       

ES REALITZARAN ELS SEGÜENTS REPASSOS A FAÇANA PRINCIPAL
- COLLAR SÒCOL A MINIONA.
- RECOLLIDA DE BROSSA.
- RETALLAR GOMA EN CARTELES SUPORT DE FUSTERIA.
- NETEJA DE FUSTERIES INTERIORS.
- NETEJA DE VIDRES I MARCS PER L'EXTERIOR I PER L'INTERIOR.
- TREURE ELMENTS DE MUNTATGE EXISTENTS EN EL INTERIOR I EXTERIOR.
- PRES19.8 MODIFICAR TIRANT CORBAT.
- PRES19.10 REVISAR TIRANT DESTENÇAT.
- MODIFICAR PLATINA PLANA EN PILAR CORB.
- PRES 21.3  TREURE CABLR ELÈCTRIC.
- NETEJA DE TOTA LA BANDEJA INFERIOR DEL NIVELL 1.
- PRES 22.13 RETALLAR PLATAFORMA, NO ENCAIXA.
- PRES 22.14 REPOSAR MINIONA A LLOC
- PRES 22.15 POSAR MINIONA VERTICALMENT.
- PRES 22.18 EL TIRANT NO TREBALLA, TENSAR.
- PRES 26.15 COLLAR BÉ PLANXA A SUPORT.
- PRES 27.3 TIRANT NO TREBALLA.

10 10,00
1 1,00

          11,00

06.04 m2  NETEJA DE TOTA LA PLANXA ANTIGA A FAÇ PRINC PL6                 

NETEJA DE TOTA LA PLANXA 
ANTIGA A FAÇ PRINC PL6

1 17,10 0,60 10,26

1 40,00 0,60 24,00
1 10,00 0,60 6,00
1 12,00 0,60 7,20

          47,46

06.05 UD  TAPAR INST COSTAT PORTA RF                                      

          1,00

06.06 PA  AIXECAR PLANXES EGEO EN CILINDRE DE COBERTA                     

PRES PAG 5.10 1 1,00

          1,00

06.07 PA  RETACAR FORAT JÀSSERA.                                          

PRES PAG 5.14 1 1,00

          1,00

06.08 PA  COL·LOCAR TESTIMONIS EM FISSURES EN EL INTERIOR DEL CLINDRE COBE
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1 1,00

          1,00

06.09 PA  REVISAR CORRRECTA INCLINACIÓ ESCOPIDORS I SUPORT                

          1,00

06.10 PA  POLIT DE PLANXES LATERALS EN SORTIDA EMERGENCIES                

1 1,00

          1,00

06.11 PA  SEGELLAT DE TOTS ELS ESCOPIDORS AMB FUSTERIA PLANXES I MUNTANTS 

          0,00

06.12 PA  REVISIÓ CORRECTA SOLAPAMENT I SEGELLAT ENTRE ESCOPIDORS         

1 1,00

          1,00

06.13 PA  TREURE ESCOPIDOR INVERTIT EN FAÇANA POST ZONA CILINDRE          

PRESS PAG 6 2 2,00

          2,00

06.14 PA  NETEJA CEL RAS PUBLITESA                                        

1 1,00

          1,00

06.15 PA  PROVA PLUVIOMÈTRICA EN FAÇANES I COBERTA                        

1 1,00

          1,00

06.16 PA  REPÀS ENGUIXATS A FUSTERIES D'ESCALA INTERIOR                   

1 1,00

          1,00

06.17 PA  SÒCOL DESENGANXAT A P7                                          

1 1,00

          1,00

06.18 PA  TALL DE PERFILS SOBRANTS                                        

PRES PAG 11.1 1 1,00

          1,00

06.19 PA  ARREGLAR LLUMS I FUSTA                                          

PRES PAG 11.4 1 1,00

          1,00

06.20 PA  TREURE PLÀSTICS PANLLE SANDWICH                                 

PRES PAG 11.6 1 1,00

          1,00

06.21 PA  TALLAR EGEO, INCLOURE XAPA I PERFIL                             

PRES PAG 13.13 1 1,00

          1,00

06.22 PA  CANVI DE POSICIÓ MAQ AIRE, INST.                                

PRES PAG 14.1 5 5,00

          5,00

Pàgina 17



AMIDAMENTS
REFORMA EDIFICI GUTEMBERG
  
Ferran Luque Brao. 
               

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

06.23 PA  ENDERROC  MUR 8,0X0.2X0.4 I CAPA MORTER CORONAMENT              

PRES PAG 14.2 1 1,00

          1,00

06.24 PA  TANCAR AMB MORTER 0.2X0.2                                       

PRES PAG 15.11 1 1,00

          1,00

06.25 PA  TORNAR A POSA ESCOPIDOR INCLINAT A L'EXTERIOR                   

PRES PAG 17.4 1 1,00

          1,00

06.26 PA  RECOLLIDA TIRANT ANTIC PER PROVA DE CÀRREGA                     

PRES PAG 9 1 1,00

          1,00

06.27 PA  COLLAR SÒCOL                                                    

PRES PAG 9.1 1 1,00

          1,00

06.28 PA  TREURE TUB DE COURE AIRE ANTIC                                  

PRES PAG 9.4 1 1,00

          1,00

06.29 PA  XAMFRÀ NETEJA INTERIOR CAIXA EXISTENT                           

PRES PAG 10.3 1 1,00

          1,00

06.30 PA  GUTEMBERG AGUA PER LA PLANXA SUPERIOR                           

PRES PAG 10.1 1 1,00

          1,00

06.31 PA  REPASSOS EGEO                                                   

1 1,00

          1,00

06.32 PA  REFER OBRA VISTA                                                

10 10,00
1 1,00
4 4,00

          15,00
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CAPITOL 07 MITJANS AUXILIARS                                               

07.01 H   PARELLA D'ESCALADORS                                            

Parella d'escaladors per a treballs en façana

          120,00

07.02 DIA GRUES                                                           

          4,00

Pàgina 19



 



Anàlisis i seguiment de la reforma en un edifici d’ús administratiu a Terrassa.   

Reforma de l’edifici Gutemberg. 

Ferran Luque Brao.                                                                                                                                                             

 

 

139 
 

PLA DE TREBALL PREVIST. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Id Nombre de tarea Duración

1 OBRA TANCAMENT I FINALITZACIÓ
GUTEMBERG

55 días

2 1ª FASE NETEJA I ORDRE 20 días

3 NETEJA COBERTA A 1 día

4 NETEJA COBERTA B 1 día

5 NETEJA COBERTA C 1 día

6 NETEJA SORTIDES EMERGÈNCIES 1 día

7 CANVI CONTRAPÈS GÓNDOLA 1 día

8 GRUA 1 día

9 EXECUCIÓ TERRA PLATAFORMA A EMERGENCIA 2 días

10 EXECUCIÓ BARANA ESCALA TERRAT INTERIOR 5 días

11 NETEJA INTERIOR MUR CORTINA 2 días

12 REPARACIÓ MUR MITGERA ARREBOSSATS 5 días

13 2ª FASE PLANXA EGEO 32 días

14 MUNTATGES BASTIDES…PLATAFORMA TELESCÒ 2 días

15 REVISIÓ I REFORÇ PLANXES MUNTADES 2 días

16 EXECUCIÓ EGEO EN FAÇANA INTERIOR A 6 días

17 EXECUCIÓ EGEO EN FAÇANA INTERIOR B 6 días

18 EXECUCIÓ EGEO EN FAÇANA INTERIOR C 6 días

19 EXECUCIÓ CORONAMENTS 5 días

20 EXECUCIÓ PERFILS DE REMAT 5 días

21 3ª FASE MUR CORTINA 32 días

22 FIXACIÓ CARGOLS COLA ESPECIAL 5 días

23 COL·LOCACIO PLATAFORMES 1 día

24 MODIFICAR I ARREGLAR MINIONA 5 días

25 MODIFICAR TIRANTS 5 días

26 ARREGLAR FAÇANA PB 2 días

27 ACABAR LLUMINÀRIES 10 días

28 4ª FASE INTERIORS 44 días

29 REPÀS FUSTERIES 10 días

30 MOQUETES 1 día

31 PINTOR 1 día

32 IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA 10 días

33 ENTRADES AIGUA MUR CORTINA 2 días

34 SEGURETAT 55 días

35 PROJECTE ACTIVITATS, LLICÈNCIES, INCENDIS 10 días

27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30
mes 1 mes 2 mes 3

Tarea

Progreso

Línea de base

Hito

Hito de línea de base

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Resumen de línea de base

Línea de base resumida

Hito de línea de base resumida

Progreso resumido

División

División de la línea de base

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite
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3.3.3. Pla de treball executat en l‟obra de reforma de l‟edifici Gutemberg. 

 

S‟adjunta a continuació el Diagrama de Gantt, Pla de treball,  referent a l‟execució dels treballs 

executats a l‟edifici Gutemberg.  

 

El present document es genera a partir de les visites realitzades periòdicament a l‟obra objecte 

d‟estudi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Id Nombre de tarea Duración

1 ACTA DE REPLANTEIG I D'INICI D'OBRES 1 día
2 REFORMA EDIFICI GUTEMBERG 618 días
3 TREBALLS PREVIS. IMPLANTACIÓ D'OBRA EXTERIOR 327 días
4 TREBALLS PREVIS MUNTATGE BASTIDES 9 días
5 MUNTATGE ESTRUCTURA PORTICADA DE PROTECCIÓ 2 días
6 MUNTATGE BASTIDA COL·LUMELA 5 días
7 MUNTATGE BASTIDA RAMBLA 7 días
8 MUNTATGE BASTIDA XAMFRÀ 4 días
9 MUNTATGE BASTIDA C/ GUTEMBERG 4 días

10 DESMUNTATGE ESTRUCTURA PORTICADA 2 días
11 MUR CORTINA 366 días
12 ESTRUCTURA MUR CORTINA 137 días
13 PLATINES D'ANCORATGE + REFORÇ FUSTERIA COL·LUMELA 11 días
14 PLATINES D'ANCORATGE + REFORÇ FUSTERIA COL·LUMELA 4 días
15 PLATINES D'ANCORATGE + REFORÇ FUSTERIA RAMBLA 18 días
16 PLATINES D'ANCORATGE+ REFORÇ FUSTERIA XAMFRÀ 9 días
17 PLATINES D'ANCORATGE+ REFORÇ FUSTERIA GUTEMBERG 11 días
18 ESTRUCTURA METÀL·LICA + PLATINES. GUTEMBERG TRAM B 20 días
19 PLATINES D'ANCORATGE+ REFORÇ FUSTERIA GUTEMBERG 4 días
20 DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR. IMPLANTACIÓ D'OBRA. 130 días
21 PUBLICITAT EN BASTIDA TUBULAR 1 día
22 DESMUNTATGE BASTIDA COL·LUMELA. TRAM A 1 día
23 DESMUNTATGE BASTIDA COL·LUMELA. TRAM B 3 días
24 DESMUNTATGE BASTIDA RAMBLA 6 días
25 DESMUNTATGE BASTIDA XAMFRÀ 1 día
26 DESMUNTATGE BASTIDA C/ GUTEMBERG. TRAM A 2 días
27 DESMUNTATGE BASTIDA C/ GUTEMBERG. TRAM B 1 día
28 DESMUNTATGE BASTIDA C/ GUTEMBERG. TRAM C 1 día
29 MUNTATGE DE BASTIDA MOTORITZADA. IMPLANTACIÓ D'OBRA. 90 días
30 MUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA COL·LUMELA A 2 días
31 MUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA COL·LUMELA B 1 día
32 MUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA RAMBLA A 2 días
33 MUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA RAMBLA B 2 días
34 MUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA XAMFRÀ 2 días
35 MUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA C/ GUTEMBERG A-B 2 días
36 MUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA C/ GUTEMBERG C 1 día
37 MUNTANTS I PASSAREL·LES  MUR CORTINA 174 días
38 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR COL·LUMELA TRAM A 4 días
39 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR COL·LUMELA TRAM B 8 días
40 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR RAMBLA TRAM A 9 días
41 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR RAMBLA TRAM B 17 días
42 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR XAMFRÀ 6 días
43 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR GUTEMBERG TRAM A 5 días
44 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR GUTEMBERG TRAM B 11 días
45 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR GUTEMBERG TRAM C 5 días
46 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES MUR CORTINA 251 días
47 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES COL·LUMELA TRAM 5 días
48 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES COL·LUMELA TRAM 12 días
49 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES RAMBLA TRAM A 22 días
50 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES RAMBLA TRAM B 48 días
51 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES XAMFRÀ 11 días
52 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES GUTEMBERG TRAM 6 días
53 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES GUTEMBERG TRAM 6 días
54 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES GUTEMBERG TRAM 13 días
55 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES CANTONADES RAM 25 días
56 DESMUNTATGE DE BASTIDA MOTORITZADA. IMPLANTACIÓ D'OB 158 días
57 DESMUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA COL·LUMELA A 1 día
58 DESMUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA COL·LUMELA B 1 día
59 DESMUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA RAMBLA A 1 día
60 DESMUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA RAMBLA B 2 días
61 DESMUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA XAMFRÀ 2 días
62 DESMUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA C/ GUTEMBERG A-B 1 día
63 DESMUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA C/ GUTEMBERG C 1 día
64 ALTRES MITJANS AUXILIARS 2 días
65 DESMUNTATGE MARQUESINA DE PROTECCIÓ 1 día
66 BASTIDA TUBULAR RAMBLA. PLANTA BAIXA. 1 día
67 REMATS MUR CORTINA 14 días
68 REMATS MUR CORTINA PL. COBERTA 6 días
69 REMATS MUR CORTINA.  PL. BAIXA I TROBADES MITJERES 8 días
70 ACCIDENT - ATURADA DELS TREBALLS 80 días
71 ACCIDENT 1 día
72 ATURADA DELS TREBALLS EN FAÇANA 43 días
73 PROTECCIÓ CANTONADES 4 días
74 INSTAL·LACIONS 185 días
75 INSTAL·LACIONS BAIXA TENSIÓ 120 días
76 LINIES A SUBQUADRES DE DISTRIBUCIÓ 3 días
77 QUADRES DE DITRIB. I PROT. 1 día
78 SAFATES I CANALITZACIONS 12 días
79 LINIES DE CIRCUITS INT. 18 días
80 ENLLUMENAT 10 días
81 TELECOMUNICACIONS 22 días
82 AJUDES DEL RAM DE PALETA EN INSTAL·LACIONS 50 días
83 FUSTERIES FAÇANA INTERIOR D'ILLA 48 días
84 ESCALA INTERIOR 15 días
85 BASTIDA TUBULAR ESCALA INTERIOR. PL 5-6 4 días
86 DESMUNTATGE FUSTERIES ESCALA INTERIOR 4 días
87 FUSTERIES ESCALA INTERIOR 7 días
88 DISTRIBUIDORS DE PLANTA 33 días
89 DESMUNTATGE FUSTERIA EXISTENT 10 días
90 FUSTERIES FULLES FIXES+CORRED.+PORTA EMERG. 23 días
91 ACABATS INTERIORS 225 días
92 VESTÍBUL P.B. 10 días
93 REPLANS PLANTES 73 días
94 PINTAT VERT. GUIX. PLÀSTIC LLIS 10 días
95 MOQUETA 25 días
96 SÒCOL 6 días
97 IMPLANTACIÓ FAÇANA POSTERIOR 313 días
98 BASTIDA PENJADA 3 días
99 BASTIDA TUBULAR TRAM ESCALA DE CARGOL 5 días

100 BASTIDA TUBULAR FAÇANA - REVESTIMENTS 13 días
101 ESCALA DE CARGOL 265 días
102 REPICAT CANTELL DE FORJATS 5 días
103 DAU DE FORMIGÓ 3 días
104 PLATINES D'ANCORATGE 5 días
105 ESTRUCTURA METÀL·LICA 19 días
106 ARREBOSSAT CANTELL DE FORJAT I BIGA DE RECOLZAMENT 5 días
107 BARANES 13 días
108 REVESTIMENTS. PINTURA 5 días
109 REVESTIMENTS FAÇANA INTERIOR D'ILLA 85 días
110 REVESTIMENTS EGEO 80 días
111 COBERTES ÀTICS 55 días
112 IMPERMEABILITZACIÓ I FORMACIÓ DE PENDENTS 12 días
113 FORMACIÓ DE PENDENTS 12 días
114 PAVIMENT TARIMA PI 31 días
115 GÒNDOLA DE MANTENIMENT 240 días
116 TRANSPORT GÒNDOLA 1 día
117 RECOLZAMENT I DISPOSICIÓ PARCIAL DE RAILS. 1era SOLUCIÓ 7 días
118 MODIFICACIÓ RECOLZAMENT RAILS. 2ona SOLUCIÓ 7 días
119 DESPLAÇAMENT ANTENES 6 días
120 DESMUNTATGE PARCIAL DE RAILS 3 días
121 ESTRUCTURA METÀL·LICA 20 días
122 COL·LOCACIÓ RAILS GÒNDOLA 9 días
123 POSTA EN MARXA GÒNDOLA 1 día
124 ACTUACIONS A COBERTA 10 días
125 TREBALLS PREVIS I NETEJA 2 días
126 IMPERMEABILITZACIÓ 8 días
127 ACABATS EXTERIORS. FAÇANA PL. BAIXA 90 días
128 SUBESTRUCTURA METÀL·LICA 13 días
129 RELIGA DEPLOYÉ 15 días
130 ESCALA D'EMERGÈNCIA PATI INTERIOR 25 días
131 BASES DE RECOLZAMENT ESCALA. DAUS DE FORMIGÓ 3 días
132 PAVIMENT ELEVAT DE RELIGA METÀL·LICA 7 días
133 COL·LOCACIÓ DE TRAMS D'ESCALA REALITZADES A TALLER 5 días
134 BARANES 5 días
135 CONTROL DE QUALITAT 448 días
136 SEGURETAT I SALUT 448 días
137 ATURADA D'OBRA PER FALLIDA DE LA CONSTRUCTORA PRINCIPAL 105 días
138 NOU PLANNING DE REPASOS PENDENTS 55 días
139 PROJECTE ACTIVITATS, LLICÈNCIES, INCENDIS 10 días
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Id Nombre de tarea Duración

1 ACTA DE REPLANTEIG I D'INICI D'OBRES 1 día
2 REFORMA EDIFICI GUTEMBERG 618 días
3 TREBALLS PREVIS. IMPLANTACIÓ D'OBRA EXTERIOR 327 días
4 TREBALLS PREVIS MUNTATGE BASTIDES 9 días
5 MUNTATGE ESTRUCTURA PORTICADA DE PROTECCIÓ 2 días
6 MUNTATGE BASTIDA COL·LUMELA 5 días
7 MUNTATGE BASTIDA RAMBLA 7 días
8 MUNTATGE BASTIDA XAMFRÀ 4 días
9 MUNTATGE BASTIDA C/ GUTEMBERG 4 días

10 DESMUNTATGE ESTRUCTURA PORTICADA 2 días
11 MUR CORTINA 366 días
12 ESTRUCTURA MUR CORTINA 137 días
13 PLATINES D'ANCORATGE + REFORÇ FUSTERIA COL·LUMELA 11 días
14 PLATINES D'ANCORATGE + REFORÇ FUSTERIA COL·LUMELA 4 días
15 PLATINES D'ANCORATGE + REFORÇ FUSTERIA RAMBLA 18 días
16 PLATINES D'ANCORATGE+ REFORÇ FUSTERIA XAMFRÀ 9 días
17 PLATINES D'ANCORATGE+ REFORÇ FUSTERIA GUTEMBERG 11 días
18 ESTRUCTURA METÀL·LICA + PLATINES. GUTEMBERG TRAM B 20 días
19 PLATINES D'ANCORATGE+ REFORÇ FUSTERIA GUTEMBERG 4 días
20 DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR. IMPLANTACIÓ D'OBRA. 130 días
21 PUBLICITAT EN BASTIDA TUBULAR 1 día
22 DESMUNTATGE BASTIDA COL·LUMELA. TRAM A 1 día
23 DESMUNTATGE BASTIDA COL·LUMELA. TRAM B 3 días
24 DESMUNTATGE BASTIDA RAMBLA 6 días
25 DESMUNTATGE BASTIDA XAMFRÀ 1 día
26 DESMUNTATGE BASTIDA C/ GUTEMBERG. TRAM A 2 días
27 DESMUNTATGE BASTIDA C/ GUTEMBERG. TRAM B 1 día
28 DESMUNTATGE BASTIDA C/ GUTEMBERG. TRAM C 1 día
29 MUNTATGE DE BASTIDA MOTORITZADA. IMPLANTACIÓ D'OBRA. 90 días
30 MUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA COL·LUMELA A 2 días
31 MUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA COL·LUMELA B 1 día
32 MUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA RAMBLA A 2 días
33 MUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA RAMBLA B 2 días
34 MUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA XAMFRÀ 2 días
35 MUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA C/ GUTEMBERG A-B 2 días
36 MUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA C/ GUTEMBERG C 1 día
37 MUNTANTS I PASSAREL·LES  MUR CORTINA 174 días
38 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR COL·LUMELA TRAM A 4 días
39 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR COL·LUMELA TRAM B 8 días
40 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR RAMBLA TRAM A 9 días
41 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR RAMBLA TRAM B 17 días
42 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR XAMFRÀ 6 días
43 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR GUTEMBERG TRAM A 5 días
44 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR GUTEMBERG TRAM B 11 días
45 MUNTANTS I PASSAREL·LES MUR GUTEMBERG TRAM C 5 días
46 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES MUR CORTINA 251 días
47 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES COL·LUMELA TRAM 5 días
48 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES COL·LUMELA TRAM 12 días
49 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES RAMBLA TRAM A 22 días
50 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES RAMBLA TRAM B 48 días
51 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES XAMFRÀ 11 días
52 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES GUTEMBERG TRAM 6 días
53 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES GUTEMBERG TRAM 6 días
54 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES GUTEMBERG TRAM 13 días
55 COL·LOCACIÓ LAMES D'ALUMINI I VIDRES CANTONADES RAM 25 días
56 DESMUNTATGE DE BASTIDA MOTORITZADA. IMPLANTACIÓ D'OB 158 días
57 DESMUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA COL·LUMELA A 1 día
58 DESMUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA COL·LUMELA B 1 día
59 DESMUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA RAMBLA A 1 día
60 DESMUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA RAMBLA B 2 días
61 DESMUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA XAMFRÀ 2 días
62 DESMUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA C/ GUTEMBERG A-B 1 día
63 DESMUNTATGE BASTIDA MOTORITZADA C/ GUTEMBERG C 1 día
64 ALTRES MITJANS AUXILIARS 2 días
65 DESMUNTATGE MARQUESINA DE PROTECCIÓ 1 día
66 BASTIDA TUBULAR RAMBLA. PLANTA BAIXA. 1 día
67 REMATS MUR CORTINA 14 días
68 REMATS MUR CORTINA PL. COBERTA 6 días
69 REMATS MUR CORTINA.  PL. BAIXA I TROBADES MITJERES 8 días
70 ACCIDENT - ATURADA DELS TREBALLS 80 días
71 ACCIDENT 1 día
72 ATURADA DELS TREBALLS EN FAÇANA 43 días
73 PROTECCIÓ CANTONADES 4 días
74 INSTAL·LACIONS 185 días
75 INSTAL·LACIONS BAIXA TENSIÓ 120 días
76 LINIES A SUBQUADRES DE DISTRIBUCIÓ 3 días
77 QUADRES DE DITRIB. I PROT. 1 día
78 SAFATES I CANALITZACIONS 12 días
79 LINIES DE CIRCUITS INT. 18 días
80 ENLLUMENAT 10 días
81 TELECOMUNICACIONS 22 días
82 AJUDES DEL RAM DE PALETA EN INSTAL·LACIONS 50 días
83 FUSTERIES FAÇANA INTERIOR D'ILLA 48 días
84 ESCALA INTERIOR 15 días
85 BASTIDA TUBULAR ESCALA INTERIOR. PL 5-6 4 días
86 DESMUNTATGE FUSTERIES ESCALA INTERIOR 4 días
87 FUSTERIES ESCALA INTERIOR 7 días
88 DISTRIBUIDORS DE PLANTA 33 días
89 DESMUNTATGE FUSTERIA EXISTENT 10 días
90 FUSTERIES FULLES FIXES+CORRED.+PORTA EMERG. 23 días
91 ACABATS INTERIORS 225 días
92 VESTÍBUL P.B. 10 días
93 REPLANS PLANTES 73 días
94 PINTAT VERT. GUIX. PLÀSTIC LLIS 10 días
95 MOQUETA 25 días
96 SÒCOL 6 días
97 IMPLANTACIÓ FAÇANA POSTERIOR 313 días
98 BASTIDA PENJADA 3 días
99 BASTIDA TUBULAR TRAM ESCALA DE CARGOL 5 días

100 BASTIDA TUBULAR FAÇANA - REVESTIMENTS 13 días
101 ESCALA DE CARGOL 265 días
102 REPICAT CANTELL DE FORJATS 5 días
103 DAU DE FORMIGÓ 3 días
104 PLATINES D'ANCORATGE 5 días
105 ESTRUCTURA METÀL·LICA 19 días
106 ARREBOSSAT CANTELL DE FORJAT I BIGA DE RECOLZAMENT 5 días
107 BARANES 13 días
108 REVESTIMENTS. PINTURA 5 días
109 REVESTIMENTS FAÇANA INTERIOR D'ILLA 85 días
110 REVESTIMENTS EGEO 80 días
111 COBERTES ÀTICS 55 días
112 IMPERMEABILITZACIÓ I FORMACIÓ DE PENDENTS 12 días
113 FORMACIÓ DE PENDENTS 12 días
114 PAVIMENT TARIMA PI 31 días
115 GÒNDOLA DE MANTENIMENT 240 días
116 TRANSPORT GÒNDOLA 1 día
117 RECOLZAMENT I DISPOSICIÓ PARCIAL DE RAILS. 1era SOLUCIÓ 7 días
118 MODIFICACIÓ RECOLZAMENT RAILS. 2ona SOLUCIÓ 7 días
119 DESPLAÇAMENT ANTENES 6 días
120 DESMUNTATGE PARCIAL DE RAILS 3 días
121 ESTRUCTURA METÀL·LICA 20 días
122 COL·LOCACIÓ RAILS GÒNDOLA 9 días
123 POSTA EN MARXA GÒNDOLA 1 día
124 ACTUACIONS A COBERTA 10 días
125 TREBALLS PREVIS I NETEJA 2 días
126 IMPERMEABILITZACIÓ 8 días
127 ACABATS EXTERIORS. FAÇANA PL. BAIXA 90 días
128 SUBESTRUCTURA METÀL·LICA 13 días
129 RELIGA DEPLOYÉ 15 días
130 ESCALA D'EMERGÈNCIA PATI INTERIOR 25 días
131 BASES DE RECOLZAMENT ESCALA. DAUS DE FORMIGÓ 3 días
132 PAVIMENT ELEVAT DE RELIGA METÀL·LICA 7 días
133 COL·LOCACIÓ DE TRAMS D'ESCALA REALITZADES A TALLER 5 días
134 BARANES 5 días
135 CONTROL DE QUALITAT 448 días
136 SEGURETAT I SALUT 448 días
137 ATURADA D'OBRA PER FALLIDA DE LA CONSTRUCTORA PRINCIPAL 105 días
138 NOU PLANNING DE REPASOS PENDENTS 55 días
139 PROJECTE ACTIVITATS, LLICÈNCIES, INCENDIS 10 días
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3.3.4. Variacions en l‟execució de l‟obra respecte el projecte original i critica de les 

solucions constructives adoptades. 

 

Al present apartat s‟analitzen els canvis realitzats en l‟execució de l‟obra en vers el contemplat 

al projecte executiu i actuacions realitzades no previstes inicialment en la reforma de l‟edifici 

Gutemberg de Terrassa. 

 

Amb la finalitat d‟estructurar l‟estudi es divideixen 5 apartats a desenvolupar. 

 

a) Reforç i estabilitat del mur cortina existent per les lesions que presenta.  

 

b) Canvis dels mitjans auxiliars utilitzats. 

 

c) Canvis sobre el mur cortina. 

c.1) Unió dels ancoratges del mur cortina als cantells de forjat. 

c.2) Remat d‟última planta del mur cortina. 

 

d) Canvis en la reforma interior de l‟edifici. 

d.1) Paviments interiors. 

 

e) Canvis en el recorregut d‟evacuació d‟emergència. 

 

 

L‟anàlisi es realitza mitjançant apartats informatius dels diferents apartats, on es defineix la 

proposta inicial i la opció realment executada, i en alguns casos, es critica la solució adoptada.  

 

S‟aporten fotografies i documentació gràfica amb la voluntat de fer més entenedora la unitat 

objecte d‟estudi.   
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a) Reforç i establitat del mur cortina existent per les lesions que presenta.  

 

Al projecte executiu es contempla la necessitat de reparar puntualment el mur cortina existent i 

es proposa una partida de repàs de les diferents unitats afectades, operacions de manteniment 

per tal de garantir l‟estabilitat del mur cortina. 

 

Durant el procés d‟execució de la nou mur cortina es constata que l‟estat de les subjeccions del 

mur cortina existent a l‟estructura de formigó armat dels forjats de l‟edifici es troba en un estat 

molt deteriorat i el es detecta un risc imminent de possible despreniment d‟algun dels seus 

components a  l‟espai públic circumdant havent-se d‟actuar de forma urgent. 

 

S‟adjunten imatges en l‟annex fotogràfic.  

   

 
 

Detectades les lesions a nivell general, es procedeix a fer un repàs exaustiu, per part de 

l‟empresa constructora , de tots els elements i de les subjeccions del mur cortina, per tal 

identificar les unitats que no garanteixin la seguretat i estabilitat de la façana.  
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L‟aparicó de fletxes considerables en els perfils horitzontals de la subestructura de la fusteria 

metàl·lica existent, en finestres formades per tres fulles corredisses principalment, degut a la 

manca de fixació dels muntants centrals al parament de façana, es una lesió que es reprodueix 

en les tres façanes que tenen mur cortina de vidre, és a dir, a Rambla d‟Ègara, carrer 

Gutemberg i carrer Columel.la. 

 

Actuacions. 

 

Per tal de solucionar les lesions detectades al mur cortina existent, es realitzen principalment 

tres actuacions.  

 

- L‟estabilitat del conjunt es resolt mitjançant la col·locació de nous suports dels muntants, 

ancorats als forjats de l‟edifici.   

 

- Es disposen noves esquadres metàl·liques per estabilitzar la unió entre el perfil vertical i 

l‟horitzontal i anivellat de tots els perfils reduïen les fletxes dels elements horitzontals. 

  

- S‟eliminen els vidres inferiors del tancament existent de façana,  reduint el pes del 

conjunt  de forma considerable. 

 

- S‟impermeabilitza la trobada del parament - perfileria metàl·lica existent mitjançant 

làmina asfàltica adherida en calent per tal de retornar les caracteristiques d‟estanqueitat 

a la fusteria d‟alumini. 

 

S‟adjunten imatges en l‟annex fotogràfic.  
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b) Canvis dels mitjans auxiliars utilitzats. 

 

Previs de la implantació considerada inicialment. 

 

Sobre la implantació definida inicialment, cal destacar els següents punts: 

 

- Es proposa un espai del carrer Columel·la, que comprèn tota la longitud de façana i 3,70 

metres d‟amplada , per previsió de acopis. La zona de carrer afectada no interfereix en 

l‟espai habilitat pels taxis, inclòs durant la majoria de les maniobres de càrrega i 

descàrrega de materials. 

 

- Es realitzarà una estructura pont, per al suport de la bastida, en les zones on s‟ocupa 

l‟espai de trànsit vial, amb una alçada lliure superior a 4,50 m, això permetrà no interferir 

en la fluïdesa del vial, destacant la importància d‟aquest, i de la densitat de trànsit que hi 

circula. 

 

- Tota la façana, anirà coberta per una marquesina i una xarxa vertical ancorada a la 

bastida, que recollirà tots aquells elements que sofreixin una caiguda d‟altura, deixant un 

pas inferior per a vianants que, en tota l‟extensió de la façana, permetran l‟accés i 

visibilitat dels diferents negocis i garatges. 

 

- Es disposarà d‟un muntacargues per als treballs de la primera, la segona i la tercera 

fase, tenint que ser desmuntat i tornat a muntar, en el xamfrà entre el carrer Gutemberg i 

la Rambla, per a intervenir en les dues últimes fases. En els plànols es pot observar la 

situació dels muntacargues, que pretenent aconseguir una major eficàcia subministrant 

materials als diferents pisos de la bastida, sense interferir en els treballs de façana, 

ocupant el menor espai possible de la Rambla. S‟aconsegueix assegurar i mantenir 

l‟espai reservat al transit peatonal a la Rambla d‟Egara i al carrer Gutemberg. 

 
- Les intervencions de façana interior, es realitzaran mitjançant una bastida tubular, una 

bastida penjada i una marquesina, per a la recollida d‟objectes que es puguin despendre 

durant l‟execució.  
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- Es preveu executar la totalitat dels treballs en façanes Columel·la, Gutemberg i Rambla 

Egara mitjançant bastides tubulars. Es preveu que tots els cossos de les bastides es 

travin amb creus de Sant Andreu per ambdues cares. La comunicació entre els diferents 

nivells i plataformes es fa mitjançant escales prefabricades integrades. Les bastides es 

recolzen sobre zones estables, preferentment damunt de soles de fusta. Per al muntatge 

i el desmuntatge de les bastides tubulars es faran servir cinturons de seguretat i 

dispositius anticaiguda quan la plataforma superi els 2 m d‟alçada. 

 

Canvis.  

- Subministrament de materials mitjançant carrioles.  

Es disposa a planta coberta un seguit de carrioles per tal subministrar els materials als diferents 

pisos de la bastida. S‟aconsegueix minimitzar l‟espai ocupat en voreres però disminueix 

l‟eficàcia dels treballs.  

- Disposició de bastides monomàstil motoritzades. 

Donat el retràs sistemàtic en l‟execució de les obres, es proposa i s‟accepta variar els mitjans 

auxiliars a utilitzar per la col·locació dels vidres del mur cortina, per tal d‟augmentar rendiments i 

minimitzant l‟endarreriment del termini de finalització de les obres. Es disposen bastides 

motoritzades de la marca comercial CAMAC. 

 

Es decideix disposar bastides motoritzades en les diferents alineacions de façana, un cop 

col·locades les platines d‟ancoratge i els espadons del nou mur cortina, previ desmuntatge de la 

bastida tubular. 

 

El màstil central de la bastida s‟ancora als diferents nivells de l‟estructura horitzontal de l‟edifici, 

als cantells dels forjats de cada planta. 
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c) Canvis en l’execució del mur cortina.  

 

c.1) Unió dels ancoratges del mur cortina als cantells de forjat. 

 

Prèvia. 

El sistema de mur Cortina Mixt, esta constituït per muntants verticals de secció 50x150mm 

col·locats equidistantment cada 1,45 m i els travessers horitzontals de secció 50x90 mm 

col·locats cada 3,44 m amb uns espadons als que s‟uneixen els muntants verticals. Els 

esmentats espadons queden soldats a les platines d‟ ancoratge que es fixen als cantells dels 

forjats (distància entre forjats 3,44 m). 

 
Disseny de Projecte. 

 

Placa d‟ancoratge. 

 Dimensions de la placa d‟ancoratge tipus: 300x300 mm de 15mm d‟espessor. 

 Material: Acer A-42b galvanitzat en calent. 

 No es preveu un disseny especial de les plaques d‟ancoratge coincidents en el replanteig de 

la seva disposició amb pilars de secció circular de façana. Es presenten solucions amb 

perfils laminats en calent, 2 CPN–300 amb unió soldada entre ells i a les plaques 

d‟ancoratge a cantells de formigó a les zones coincideix amb pilars de secció circular o al les 

cantonades de façana ( c/ Gutemberg-Xamfrà, Xamfrà-Rambla Egara, Rambla Egara-

Columel·la).  
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Perns de fixació. 

 Perforacions al cantell del forjat:  Perforacions troncocòniques de diàmetre 30 mm. 

 Longitud dels pern: 35-40 cm diàmetre 20mm.  

 Material de fixació del perns: Resines epòxid. 

 Ubicació del perns. 4 unitats, 2 unitats inferiors i dues superior. 

 La fixació pern-placa es projecta mitjançant femelles d‟unió roscada. 

 
Espadons. 

 Cartela amb T de 12 mm d‟espessor, platina superior horitzontal de 15 cm i platina vertical 

de 28 cm. 

 Varien la seva longitud per tal de vincular el nou pla definit per el mur cortina i la façana 

existent, adaptant-se als retranqueix de façana. 

 Material: Acer A-42b galvanitzat en calent. 

 
Passarel·les interiors. 

 Paviment d‟entramat d‟acer galvanitzat de 30x30 mm de pas de malla amb platines portants 

de 20x2 mm. 

 

Disseny col·locat a l’obra. 

 

Placa d‟ancoratge. 

 
Plaques disposades en trams de cantell de forjat recte.  

 Varia el disseny inicial. Les dimensions de la placa, passen a ser de 300x200 cm i 12 mm 

d‟espessor. 

 No es presenten canvis en la tipologia del material, Acer A-42b galvanitzat en calent. 

 S‟adapten les perforacions per l‟ancoratge dels perns al nou disseny de subjecció. 
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Plaques coincidents amb pilars de secció circular.  

 

 No varia el material, Acer A-42b galvanitzat en calent. 

 Varia el disseny inicial. Es subministren plaques adaptades a la secció de recolzament on 

han d‟anar fixades. Com mostra el reportatge fotogràfic, es dissenyen plaques amb tres 

plans, el central horitzontal sobre el pla hipotètic de referència i els dos trams extrems 

abatits 30º sobre l‟horitzontal cap a l‟eix de simetria de la placa. Cada tram te una longitud 

de 10 cm, donant un desenvolupament total de 30 cm. L‟altre dimensió passa a ser de 20 

cm, i un espessor de 12 mm. 

 S‟adapten les perforacions per l‟ancoratge dels perns al nou disseny de subjecció. 

   

   

 

Perns de fixació. 

 No varia la tipologia de pern, materials, ni posada en obra. 

 La longitud dels perns es de 33 cm de longitud. 

 Es col·loquen volanderes de 5 cm de diàmetre i 3 mm d‟espessor, la femella d‟unió roscada 

no varia.  

 Es modifica la disposició dels perns. Es col·loca 1 unitat inferior centrada i dues superiors 

segons es defineix al plànol de detall adjunt. 
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Espadons. 

 La tipologia de material emprat per el perfil no varia: Acer 

A-42b galvanitzat en calent. 

 

 Es col·loquen perfils en T.80.9. mm. 

 

 Es reforça la unió placa espadó, mitjançant la disposició 

de dues platines de 55x55x8 mm, col·locades a banda i 

banda de l‟alma del perfil en T. Soldadura g=5,5 mm.  

 

  A l‟extrem de l‟espadó, es disposa una platina de 

80x75x8 mm mitjançant unió soldada de g=5,5 mm, on 

anirà fixat els nous tirants. 

 

 Sobre la platina horitzontal del perfil en T, es disposa 

mitjançant unió soldada executada a taller, un llisto en U 

d‟acer A-42b galvanitzat en calent, per l‟encaix de les 

plataformes de pas i manteniment del mur cortina, safates 

metàl·liques.  

 

 La longitud dels espadons es variable per tal d‟adaptar el 

nou pla definit per el mur cortina a la façana existent, 

adaptant-se als retranqueix de façana. 

 

 



Anàlisis i seguiment de la reforma en un edifici d’ús administratiu a Terrassa.   

Reforma de l’edifici Gutemberg. 

Ferran Luque Brao.                                                                                                                                                             

 

 

152 
 

 
 

 

Passarel·les interiors. 

 Plataformes metàl·liques de xapa de tall especial, 

d‟acer A-42b galvanitzat en calent de 1,45 cm de 

longitud i 30 cm d‟amplada, amb patilla als extrems de 

l‟element per l‟encaix al llistó en U dels espadons de 

la estructura del mur cortina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anàlisis i seguiment de la reforma en un edifici d’ús administratiu a Terrassa.   

Reforma de l’edifici Gutemberg. 

Ferran Luque Brao.                                                                                                                                                             

 

 

153 
 

Tirants. 

 

 Es fa un recàlcul de l‟estructura del mur cortina i 

s‟opta per disposar tirants d‟unió entre l‟extrem dels 

espadons d‟un nivell i les plaques d‟ancoratge del pis 

directament superior per tal de contrarestar el gir 

provocat per la càrrega del tancament del nou 

tancament de façana. Es col·loquen mitjançant 

soldadura entre la platina de l‟extrem de l‟espadó i 

l‟alma de l‟espadó en punt pròxim a la placa 

d‟ancoratge de la planta directament superior.  

 El tirant es un barra d‟acer galvanitzat de diàmetre 12 

mm. La soldadura es de uns 6-7 cm de longitud a 

banda i banda del rodó i de g=5,5 mm. 

     
Secció tipus Mur Cortina. 
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Ancoratge tipus. Planta. 

 

 
 

 

Ancoratge tipus. Alçat. 
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Ancoratge tipus.  

 

Crítica de la solució adoptada, conclusions. 

 
Aspectes possitius  

 

 Es valora positivament el canvi en el disseny de l‟estructura portant del mur cortina donat 

que amb la nova disposició dels perns d‟ancoratge i la unió entre espadons de nivells 

successius amb els tirants metal·lics, es minimitza el moment resutant de la carga  vertical 

aplicada en l‟estructura en voladiu i fa treballar solidàriament l‟estructura. 

 

Igualment, es considera adient la disposició de les volanderes per garantir una correcte 

fixació de la femella evitant, als casos que el pern quedava esbiaxat, que la famella no fes 

topall amb la superfície de la placa. 
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 L‟Estructura del mur cortina es soluciona als punts 

coincidents amb pilars de façana de secció circular 

(on el retranqueix de l forjat ho permet), mijançant 

perfils d‟acer de secció quadrada, galvanitzats en 

calent de 100x100 mm i 4 mm d‟espessor,  soldats a 

plaques d‟ancoratge d‟igual tipologia que les 

disposades a la resta de l‟estructura del mur cortina, 

fixades al cantell de forjat. En aquests perfils queden 

soldats els espadons metàl·lics, tal com reflexen les 

fotografies adjuntes.  

La solució es valora possitivament ja que s‟evita 

ancorar les platines en les superficies circulars dels 

pilars de façana. 
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Aspectes negatius  

 

 Punts crítics. Pilars de façana de secció circular.  

 

El replanteig de l‟estructura del mur cortina fa coincidir platines d‟ancoratge amb punts on el 

disseny de la façana presenta pilars de secció circular que resulten “punts crítics”de  

l‟execució.  

 

Es el cas dels pilars de cantonada i d‟altres ubicats en trams centrals de façana (donat que 

el pilar no es troba ubicat entre dos trams de façana en voladiu) on no es possible disposar 

una subestructura auxiliar, sol·lució estudiada anteriorment. 

 

 Aquests “punts crítics” es resolen principalment, mitjançant platines de igual tipologia a les 

disposades a la resta de façana. Aquesta sol·lució resulta deficient donat que per la 

incompatibilitat entre plans, la platina d‟ancoratge no s‟adapta al parament vertical on s‟ha 

de fixar i els perns mai fan topall placa – parament,  en el seu ancoratge aumentant el tallant 

sobre l‟element. El resultat es una fixació precaria. 
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Des de l‟inici de l‟execució del mur cortina, es detecta la inicdència i es comunicada a la DF i 

a la constructora amb la voluntat d‟analitzar el detall d‟aquests “punts crítics” i proposar una 

alternativa d‟execució.  

Es proposa la següent seqüència d‟actuació: 

 
1.- Repicar la superfície del pilar circular coincident amb la fixació de la placa d‟ancoratge, 

eliminant la rasilla ceràmica de revestiment.  

2.- Fer un recrescut fins l‟aplacat amb morter d‟elevada resistència apta per el suport base 

de platines d‟ancoratge, tipus Sika monotop 612, per exemple. 

3.- Fer els taladros per els perns d‟ancoratge perpendiculars als plans de la placa on s‟han 

de dispossar. 

4.- Disposar plaques amb tres plans, adaptable a la secció circular del suport on ha d‟anar 

fixada.  El disseny de la placa queda definit a l‟apartat  Plaques coincidents amb pilars de 

secció circular. 

 
Es mostra un breu reportatge fotogràfic de les platines proposades. 
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b.2) Remat d’última planta del mur cortina. 

 

Al projecte d‟execució es planifica un remat del mur cortina en la última planta de l‟edifici (planta 

àtics) en pla inclinat en vers la verticalitat de la resta de la façana, amb un abatiment de 15 

graus respecte la vertical. 

L‟execució d‟aquest tram del mur cortina es projecta fixant, mitjançant unió cargolada, els 

muntants de la subestructura a nous pilars metàl·lics. Es nou pilars queden ancorats a daus de 

formigó travats a l‟estructura portant de l‟edifici, donant continuïtat a la mateixa.  

La longitud real tram inclinat es de 7,48 metres. 

 

Disseny de Projecte. 

 

Nan de formigó 

Execució de nans de formigó per a suport d‟estructura metàl·lica de mur cortina consistent en 

pilars de formigó de 25x25 cm i 70 cm d‟alt com a promig, ancorats mitjançant quatre 

connectors d‟acer de diàmetre 10 i uns 80 cm de longitud, fixats amb adhesiu de resina epòxid, 

armats amb 1 estrep de diàmetre 8 mm cada 10 cm i massissats amb formigó HA-25/10/B/I.  

 

Placa d‟ancoratge Nan de Formigó – Pilar 

Placa d‟ancoratge de dimensions 250x250 mm i 15 mm d‟espessor.  

 

 

Pilar 

Pilar metàl·lic de secció circular, de diàmetre 150 mm i 8 mm d‟espessor de paret. 

 

S‟adjunta croquis de detall de la unitat objecte d‟estudi. 
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1.01. Forjat de formigó reticular existent, E: 30 cm. 

2.01. Mur cortina mixt per a doble façana ventilada amb 

tapetes RFA. 322870 d‟alumini d‟extrusió i llagues 

horitzontals de silicona, estructura  anoditzada amb 

trencament de pont tèrmic, muntants de 50 mm 

d‟amplada i 150 mm de profunditat, i travessers de 50 

mm d‟amplada i 90 mm de profunditat. 

2.02. Estructura auxiliar de suport de mur cortina, format per 

perfils „T‟ fets amb xapa d‟acer de 12 mm de gruix. 

2.03. Perfil „U‟ per fixació mur cortina amb doble Trau-colis. 

2.04. Platina d‟ancoratge de 300x300x15 mm fixada al canto 

de forjat amb 4 passadors Ø20 mm reomplert amb 

resines   

2.05. Vidre Duglass gràfic de 8 mm de gruix serigrafiat. 

2.06. Entrada i sortida d‟aire per a la ventilació de la càmera 

composat per lames d‟alumini i una malla interior 

antiocells. 

2.07. Xapa d‟acer galvanitzat de 1-2 mm de gruix fixada amb 

subestructura d‟acer galvanitzat 40.40.4 mm. 

2.09. Pilar metàl·lic de Ø150.8 mm amb placa d‟ancoratge de 

250x250x15 mm. 

2.10. Nan de formigó de 250x250x500 mm. 

3.02.     Entarimat de fusta de Pi cuperitzat col·locat entre rastrells.  

3.03.     Doble làmina Texsalòn EP, la primera fixada mecànicament i la segona soldada. 

 

 

Disseny col·locat a l’obra. 

 

Aspectes generals. 

Varia la solució executada de remat del mur cortina en última planta. 

El mur cortina es remata a l‟alçada de l‟ampit de coberta de planta setena (àtics), fet que 

provoca l‟eliminació de la solució projectada inicialment,  nan de formigó i del pilar metàl·lic. 

Es manté la inclinació de l‟últim vidre de 15º respecte el eix y, alineació de façana. 

 

Solució adoptada. 

L‟estructura del mur cortina en planta setena no varia en la seva tipologia amb la resta de 

façana.  La subjecció dels muntants del Mur cortina es realitza amb la única variació de adaptar 
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la placa extrema dels espadons a la inclinació requerida per el remat d‟última planta de la nova 

façana.  La unió muntant-travesser tampoc sofreix variants, sent els travessers horitzontals els 

que es lliuren en els muntants verticals per garantir l'estanquitat de la unió.  

 
El fet de reduir la longitud del vidre a disposar en l‟últim nivell del mur cortina, fa que disminuir 

les carregues rebudes a la estructura portant.  

 
S‟adjunten a continuació un breu reportatge fotogràfic de les unitats descrites. 
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S‟adjunta detall de la unitat objecte d‟estudi.  

 

Remat superior amb panell sandwich. 

 
 

 

 



Anàlisis i seguiment de la reforma en un edifici d’ús administratiu a Terrassa.   

Reforma de l’edifici Gutemberg. 

Ferran Luque Brao.                                                                                                                                                             

 

 

163 
 

Crítica de la solució adoptada, conclusions. 

 

 Es valora positivament el canvi en el disseny del remat del mur cortina en ultima planta 

donat que amb la solució adoptada, no limita la visual  de les terres dels atics i a nivell 

formal, no significa cap variació important respecte l‟estetica inicial projectada. 

 

d) Canvis en la reforma interior de l’edifici. Paviments interiors. 

 

Disseny de Projecte. 

 
Descripció de la partida projectada. 

Preparació de la superfície mitjançant mitjans mecànics (poliment, fresatge, granallatge, polit), 

posterior aplicació d'una capa d'imprimació composta per resines d'alt poder de penetració, 

sorrejat de tota la superfície, capa de resina epòxid i sorrejat a saturació mitjançant quars- color 

compactant amb màquina allisadora, capa antibrutícia i antiratllat.  

 
Motius del canvi.  

La direcció facultativa sol·licita a l‟industrial que especifiqui per escrit, que el suport es correcta 

per la col·locació del seu material i les garanties del material. Concretament li sol·liciten, entre 

d‟altres documents: 

 
 Les característiques tècniques del material i del paviment una vegada col·locat. 

 Les característiques del suport, material (gres), planeitat (P1,P2), absorció 

(preparació). 

 Obres de referència. 

 Garantia per escrit del material i de l‟execució. 

 

Sota aquestes premisses l‟industrial una vegada comprovat el suport de gres existent no es fa 

responsable de que el seu paviment tingui les garanties suficients d‟estabilitat. 
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Disseny col·locat a l’obra. 

  
 

L‟opció escollida per executar el paviment dels replans i distribuïdors de les plantes de l‟edifici 

es Moqueta de la casa Interface Flor nº7659 Mercury. 

 

S‟opta per la Moqueta per criteris tan estètics com funcionals com sòn: 

 

 Paviment amb absorció acústica. 

 Paviment continu (sense juntes visibles). 

 Paviment dintre del preu establert pel pressupost. 

 Reparació o substitució relativament fàcil. 

 Muntatge senzill sobre el suport actual. 

 Gama de colors adequada. 

 Paviment adequat per oficines i contrastat en altres edificis. 

 Programa de manteniment i neteja viable. 

 Marca amb mes de 30 anys d‟experiència i sensibilitzada amb el tema 

mediambiental. 
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e) Canvis en el recorregut d’evacuació d’emergència. 

 

Disseny de Projecte. 

 
Descripció de la partida projectada. 

 

El projecte executiu preveu la disposició d‟un nou recorregut d‟evacuació de l‟edifici a travès de 

la nova escala de cargol projectada, que transcorregué per la façana posterior i comunica els 

diferents nivells de l‟edifici, a travès del passadís d‟accés a les oficines, amb la terrassa de 

planta tercera del pati posterior.  

 

El nou nucli de comunicació vertical, es composa d‟una escala de cargol prefabricada amb 

estructura metàl.lica amb barana perimetral de planxa d'acer llisa, paviment d'entramat de 

relliga metàl·lica galvanitzada, pintat amb emprimacio, pintura intumescent i acabat a l'esmalt, 

aplicat a pistola, per un rf-30. Les passeres de connexió edifici-escala de cargol es realitzen 

amb estructura metàl·lica amb perfils laminats en calent, ancorada als cantells del forjat, i amb 

paviment de religa galvanitzada i barana perimetral d‟acer. 

 

El projecte executiu contempla l‟enderroc del forjat de coberta en planta tercera del pati 

posterior alineació amb carrer Columel·la per donar continuitat al recorregut d‟evacuació de la 

l‟escala de cargol. Es preveu habilitar un badalot d‟accés format per estructura metàl.lica i 

tancament exterior de panell micronervat de dues làmines d‟acer prelacat amb aïllant a l‟interior 

i realitzar una escala metàl·lica interior mitjançant el muntatge de l'estructura amb perfils 

metàl·lics laminats treballats al taller i col·locat a l'obra, amb barana formada per planxa 

metàl·lica d'acer desplegat i paviment d'entramat de relliga metàl·lica, tot pintat d'estructura 

d'acer, amb emprimacio, pintura intumescent i acabat a l'esmalt, aplicat a pistola,per un rf-30. El 

recorregut d‟evacuació d‟aquesta escala tindrà continuïtat en la planta segona amb sortida 

d‟emergència cap al carrer Columel.la 
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Canvis en l’execució. 

 
Donat un error de projecte, sorgeix la necessitat de variar la longitud de la  passera de connexió 

edifici-escala de cargol en planta sisena, per tal de que es tingui accès des de el pas 

distribuidor. La modificació no comporta cap variant en la disposició de l‟escala ni en la seva 

execució final. 

 
El recorregut d‟evacuació es veu modificat igualment en el seu tram de comunicació entre 

planta tercera i planta segona.  

 
Amb l‟objectiu de simplificar l‟execuciói evitar realitzar el forat en el forjat de la planta tercera, 

s‟opta per realitzar una escala rectangular de dos trams rectes que transcorregué per l‟exterior 

per salvar el desnivell entre plantes. La tipologia d‟escala no varia en referència a la definida al 

projecte executiu,  d'estructura amb perfils metàl·lics laminats treballats al taller i col·locat a 

l'obra, amb barana formada per planxa metàl·lica d'acer desplegat i paviment d'entramat de 

relliga metàl·lica, pintada amb emprimacio, pintura intumescent i acabat a l'esmalt amb un rf-30. 

 
Per el recolçament de l‟estructura de l‟escala, es creen uns nans de formigó armat coincidents 

amb l‟estructura vertical de l‟edifici en planta primera, on es fixen mitjançant plaques 

d‟ancoratge amb perns i base d‟anivellament adequada, els pilars que transmeten les carregues 

de l‟escala metàl·lica. 

 
Prèvia a l‟execució es manté una reunió amb “bombers” per tal de presentar la  variació del 

recorregut de la sortida d‟emergència per l‟exterior, analitzada la proposta s‟accepta la solució 

del nou recorregut.  
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3.3.5. Resum econòmic de les obres executades. 

 

Es descriu en el present apartat els canvis generats sobre el pressupost original per partides no 

realitzades o contradictoris de l‟obra.  

 

S‟adjunta el pressupost de contradictoris i es defineix el percentatge total certificat per les dues 

constructores que participen a les obres de reforma de l‟edifici Gutemberg. 

 

RESUM DEL PRESSUPOST DE PROJECTE EXECUTIU. 

 

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL..............................................................................1.924.400,41  € 

 

13,00% Despeses Generals ..................................................................................... 250.172,05  € 

6,00% Benefici industrial............................................................................................ 115.464,02 € 

 

SUMA DE G.G. y B.I. ................................................................................................ 365.636,07 € 

 
PEC, IVA EXCLÒS............................................................................................... .. 2.290.036,40 € 
 
 
 
 
16,00% I.V.A.............................................................................................................. 366.405,84 € 
 
TOTAL PRESSUPOST, IVA INCLÒS.................................................................... 2.656.442,32 € 
 

DOS MILIONS SIS-CENTS CINQUANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS 
AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS. 
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PARTIDES A DEDUIR DEL PRESSUPOST ORIGINAL PER NO SER EXECUTADES. 
 
  

- Execució de nans de formigó per a suport d'estructura metàl·lica de mur cortina en 

ultima planta.   

PARTIDA 01.02.01.05. NAN DE FORMIGÓ......................................................2.611,20 € 

 

- Muntacargues torre automàtic per a 30 m d'alçada.  

PARTIDA 01.02.01.08. MUNTACÀRREGUES..............................................   19.680,00 € 
 

- Enderroc i formació de nova escala interior quadrada. 

CAPITOL 03 ESCALA INTERIOR QUADRADA ........................................... 115.677,54 € 

 

- Escala rectangular exterior planta tercera.  

Capítol 4. ESCALA RECTANGULAR.............................................................. .22.110,15 € 

 
 
Import total a deduir del pressupost del projecte executiu ............................     160.078,89 € 
 
13,00% Despeses Generals ....................................................................................... 20.810,26  € 

6,00% Benefici industrial...............................................................................................  9.604,73 € 

 
Import total a deduir del PEC del projecte executiu, IVA exclòs......................... 190.493,88 € 
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PARTIDES A DEDUIR DEL PRESSUPOST ORIGINAL PER CANVIS EN EL PROJECTE. 
 
 

- Arrencades i desmuntatge del mur cortina existent 

CAPITOL 01. FAÇANA EXTERIOR ..............................................................   17.145,23 € 

 

- Paviment continu de morter compacte tipus Pavindus o similar color a determinar, 

col·locat sobre l'actual paviment amb un material adherent per a garantir el conjunt,  

inclòs elements necessaris per canvis de color segons zones, perfectament acabat. 

PARTIDA 06.02.01....................................................................................   40.600,00 € 

 
 

Import total a deduir del pressupost del projecte executiu .................................  57.745,23 € 
 
13,00% Despeses Generals ......................................................................................... 7.506,88  € 

6,00% Benefici industrial...............................................................................................  3.464,71 € 

 
Import total a deduir del PEC del projecte executiu  ............................................. 68.716,82 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anàlisis i seguiment de la reforma en un edifici d’ús administratiu a Terrassa.   

Reforma de l’edifici Gutemberg. 

Ferran Luque Brao.                                                                                                                                                             

 

 

170 
 

PRESSUPOST CONTRADICTORIS. 
 

S‟adjunta en el present apartat el pressupost de partides considerades contradictoris, 

executades i no contemplades al projecte executiu original. 

 

Les diferents partides contemplades venen provocades per diferents motius: 

 

- Mitjans auxiliars. 

 Canvi de procés d‟execució.  

 Disposició de bastides motoritzades. 

 

 Donat el retràs sistemàtic en l‟execució de les obres, s‟incrementa la amortització 

diària dels diària dels mitjans auxiliars contemplats inicialment (bastides tubulars 

en les quatre alineacions de façana i pont penjat façana posterior).   

 

- Imprevistos i partides no contemplades inicialment. 

 La inestabilitat del mur cortina existent supera les expectatives inicials i s‟ha 

d‟incrementar la partida contemplada a projecte de reforç del sistema.  

 

 Increment dels treballs de telecomunicacions, reubicació d‟antenes en coberta i 

col·locació de vídeo-porté 

 
 Impermeabilització de coberta planta setena. 

 

- Canvis en projecte. 

 Es varia el paviment projectat. Es col·loca la moqueta Interface.  

 

 Treballs varis de serralleria per adaptació de l‟escala de cargol en última planta i 

creació de nova escala exterior de comunicació per la evacuació d‟emergència.   
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Gutemberg

Capítol 01 MITJANS AUXILIARS

Titol 3 01 MUR POSTERIOR

1 H1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 2)

0,09 9.022,500 812,03

2 H1216360 m Amortització diària de pont penjant metàl·lic fomat per plataformes de
treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària,
amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana i
100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès i tots
els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats (P - 3)

1,46 1.665,000 2.430,90

TOTAL Titol 3 01.01.01 3.242,93

Obra 01 Pressupost Gutemberg

Capítol 01 MITJANS AUXILIARS

Titol 3 02 FAÇANA EXTERIOR

1 H1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 2)

0,09 214.650,000 19.318,50

2 HX11X008 u Muntatge i desmuntatge de plataforma motoritzada sobre màstil amb
sistema de seguretat integrat (P - 0)

1.360,00 7,000 9.520,00

3 H121636M dia Amortització diària de plataforma motoritzada sobre màstil amb
sistema de seguretat integrat. (P - 4)

72,45 525,000 38.036,25

TOTAL Titol 3 01.01.02 66.874,75

Obra 01 Pressupost Gutemberg

Capítol 02 REFORÇ MUR CORTINA EXISTENT

1 K95R320M Pa Reforç del mur cortina existent (P - 7) 37.188,05 1,000 37.188,05

TOTAL Capítol 01.02 37.188,05

Obra 01 Pressupost Gutemberg

Capítol 03 IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA

1 K721BCD5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE
104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de
feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida
en calent, prèvia imprimació (P - 5)

21,52 588,990 12.675,06

euros
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PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL Capítol 01.03 12.675,06

Obra 01 Pressupost Gutemberg

Capítol 04 TELECOMUNICACIONS

1 K95R311M Pa Treballs varis de Telecomunicacions i reubicació de les antenes de
coberta. (P - 6)

18.000,00 1,000 18.000,00

TOTAL Capítol 01.04 18.000,00

Obra 01 Pressupost Gutemberg

Capítol 05 PAVIMENT INTERIOR

1 E9R2B231 m2 Moqueta en rotlle de fibres sintètiques pèl tallat, preu alt, amb suport
de goma-escuma, resistència a l'abrasió U3, col·locada amb adhesiu
acrílic de dispersió aquosa (P - 1)

19,21 812,000 15.598,52

TOTAL Capítol 01.05 15.598,52

Obra 01 Pressupost Gutemberg

Capítol 06 ACTUACIONS A VESTÍBUL D'ACCÈS

1 K95R325M Pa Treballs de serralleria per l'adaptació de l'escala de cargol en última
planta i nova execució de l'escala metàl·lica exterior de comunicació
planta tercera - planta segona. (P - 8)

3.200,00 1,000 3.200,00

TOTAL Capítol 01.06 3.200,00

Obra 01 Pressupost Gutemberg

Capítol 07 SERRALLERIA

1 K95R325M Pa Treballs de serralleria per l'adaptació de l'escala de cargol en última
planta i nova execució de l'escala metàl·lica exterior de comunicació
planta tercera - planta segona. (P - 8)

3.200,00 1,000 3.200,00

TOTAL Capítol 01.07 3.200,00

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 3

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  MITJANS AUXILIARS 70.117,68
Capítol 01.02  REFORÇ MUR CORTINA EXISTENT 37.188,05
Capítol 01.03  IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA 12.675,06
Capítol 01.04  TELECOMUNICACIONS 18.000,00
Capítol 01.05  PAVIMENT INTERIOR 15.598,52
Capítol 01.06  ACTUACIONS A VESTÍBUL D'ACCÈS 3.200,00
Capítol 01.07  SERRALLERIA 3.200,00
Obra 01 Pressupost Gutemberg 159.979,31
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

159.979,31
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Gutemberg 159.979,31

159.979,31

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE DELS CONTRADICTORIS.  
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ................................................................ 159.979,31 € 
 
13 % Despeses Generals ............................................................................................ 20.797,31 € 
 
6 % Benefici Industrial................................ .................................................................. 9.598,76  € 
 
 
 
Import total a deduir del PEC de les partides contradictoris, IVA  exclòs ........ 190.375,38  € 
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PRESSUPOST BASE DE LES CERTIFICACIONS PER L’OBRA DE REFORMA DE L’EDIFICI 
GUTEMBERG. 

 

 

PRESSUPOST DEL PROJECTE EXECUTIU, IVA EXCLÒS.............................. .. 2.290.036,40 € 
 

PARTIDES A DEDUIR PER NO SER EXECUTADES PEC, IVA EXCLÒS.............. -190.493,88 € 

 

PARTIDES A DEDUIR PER CANVIS EN EL PROJECTE, IVA EXCLÒS..................- 68.716,82 € 

 

INCREMENT PER PRESSUPOST DELS CONTRADICTORIS............................. +190.375,38  € 
 

 

PRESSUPOST BASE DE LES CERTIFICACIONS PER L‟OBRA DE REFORMA DE L‟EDIFICI 

GUTEMBERG, IVA EXCLÒS............................................................................. 2.221.201,10 € 

 

 

16,00% I.V.A.............................................................................................................. 355.392,17 € 

 

TOTAL PRESSUPOST, IVA INCLÒS.................................................................... 2.576.593,20 € 

 

DOS MILIONS SIS-CENTS CINQUANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS 
AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS. 

 

 

La darrera certificació dels treballs realitzats per l‟empresa Metal·listeria Casas S.L, prèvia a la 

fallida econòmica de la constructora, ascendeix a la quantitat, IVA inclòs, de 2.407.132,52 €, 

dels quals es van retenir com garantia un 5 % mensualment, quantitat que ascendeix a  

120.366,07 €. 

 

L‟empresa Kinkanvi S.L. executa els treballs de repassos pendents, per un muntant econòmic 

que ascendeix a la quantitat de 182.267,04 €, IVA inclòs.  
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3.4. Documentació gràfica dels principals canvis realitzats respecte el projecte 

executiu. 

 

S‟adjunten a continuació els plànols que es consideren mes significatius referents a les 

variacions de l‟obra executada respecte el projecte inicial.                                                                                                                                                                    
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3.5. Comparativa en matèria d’estalvi energètic de l’edifici entre la solució adoptada 

i la façana ventilada com alternativa. 

 

Els murs cortina tradicionals tenen, tot i el seu modern aspecte exterior, importants i coneguts 

problemes. (Efecte hivernacle, sobreescalfament, baixa transmissió lluminosa, poc aïllament 

tèrmic, poca estabilitat tèrmica, baix aïllament acústic, elevats costos de calefacció i refrigeració, 

deformació de la imatge,etc ). 

 

La solució adoptada en el projecte, amb el sistema de doble mur cortina ventilat converteix la 

façana en un mecanisme de regulació tèrmica de l‟edifici que aconsegueix una notable reducció 

en l‟ús de l‟aire  acondicionat, donant la possibilitat de reduir el seu ús, sols com energia de 

recolzament. El sistema es basa en la ventilació per convecció natural on la circulació 

ascendent de l‟aire s‟activa pel denominat “efecte xemeneia”.  

 

Gràcies a l‟aplicació del serigrafiat en la cara exterior del vidre és possibilita un òptim control i 

aprofitament de la llum solar, s‟evita el sobreescalfament de l‟espai intermedi i es garanteix la 

supressió del desllumbrament per reflex. 

 

Des de l‟interior la diferència lumínica amb la  llum solar permetrà visualitzar l‟espai urbà a 

través d‟un suau filtre semitransparent.  

 

No hi ha una alternativa real envers la solució adoptada que guarda similituds i que respecti els 

criteris que s‟han tingut en compte (inversió econòmica, repercussió sobre l‟activitat econòmica 

que es realitza a l‟edifici, actualització de l‟acabat estètic,) alhora de realitzar el projecte de 

rehabilitació de la façana de l‟edifici.  

 

Qualsevol altre solució passa per l‟enderroc o substitució del tancament existent per un altre 

que millori el seu comportament energètic i garanteixi aquesta renovació estètica. Assumint 

aquest concepte s‟obre un ventall molt ampli d‟alternatives  i dintre del sistemes de façanes 

ventilades autoportants la que donaria aquesta renovació estètica buscada en la rehabilitació és 

la opció de façana ventilada d‟acabat metàl·lic ja que permetria salvaguardar l‟acabat original 

(vidre + alumini) donant-li aquesta renovació estètica. 
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Façana ventilada d‟acabat metàl·lic 

 

S'està imposant aquesta expressió per a descriure una façana que conté una càmera d'aire 

ventilada a la qual s'encomana la estanquitat i la protecció de la radiació solar directa.  

 

A l'exterior de la càmera només queda una capa 

la missió de la qual és exclusivament la de tancar 

aquest espai ventilat. Aquesta capa pot estar 

formada per qualsevol material que resisteixi la 

intempèrie, doncs pràcticament només se li 

exigeix que defineixi la imatge de l'edifici.  

 

 

Els materials utilitzats poden ser diversos però en 

aquest cas es tracta de la façana ventilada amb 

fulla exterior de panell composite.  
 

 

Un objectiu important de la posada en obra d‟aquest sistema serà el garantir el lliure 

comportament d'aquesta fulla exterior. La seva alta exposició, la seva primesa i la forma de ser 

suportada, exigeixen una gran llibertat de moviments diferencials de cada peça i del conjunt 

respecte al suport. 
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La claredat funcional d'aquesta façana ventilada resulta evident, especialment pel que fa a la 

protecció enfront de d‟estanqueïtat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La càmera resol els problemes d'estanqueïtat tancant el pas a l'aigua des de la fulla exterior cap 

a la interior i evacuant la humitat que pugui arribar fins a ella gràcies a la seva contínua 

ventilació. Si és necessari incrementar l'aïllament tèrmic amb una làmina específica s'allotja 

aquesta en la càmera, adherida a la fulla interior. La fulla interior s'insereix en l'estructura 

porticada i és la qual tanca al aire l'edifici. La fulla exterior tanca la càmera. 
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És essencial per a aquest tipus constructiu que aquesta fulla exterior sigui absolutament lliure 

per a deformar-se independentment de la fulla interior i de l'edifici en general.  

 

L‟aire de la càmera ventila la façana i redueix la quantitat d‟energia de l‟interior, es poden 

efectuar diverses tipologies de ventilació utilitzant diversos tipus de materials en la façana 

interior, mantenint la façana exterior uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ventilació de les façanes s‟efectua per convecció natural, mixta o forçada. La convecció 

natural es produeix  per “efecte xemeneia” a causa de l‟escalfament de l‟aire, evacuant l‟energia 

absorbida pels vidres. Per tant es redueix la component de radiació indirecta del factor solar i 

disminueix la temperatura superficial de la cara interior. 

 

En els períodes de estiuencs s‟aconsegueix menor absorció de calor i en períodes de fred una 

menor dispersió de la calor interior, d‟aquesta manera s‟aconsegueix un considerable estalvi 

energètic i un òptim confort a l‟interior de l‟edifici.   
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CONCLUSIONS. 

 

Realitzat l‟estudi de l‟execució de les obres de reforma de l‟edifici Gutemberg, analitzats els 

resultats obtinguts de l‟ampliació de matèries tals com  la demanda energètica de l‟edifici o les 

condicions acústiques resultants un cop realitzades les actuacions contemplades, solventada 

l‟adequació dels espais als requeriments d‟evacuació establerts a l‟actual normativa d‟incendis i 

resoltes en gran mesura les lesions que presentaven els elements de l‟envolupant de l‟edifici, es 

conclou que la intervenció realitzada a paliat gran mesura de les deficiències funcionals i 

tecniques que es presentaven.  

 

D‟altre banda, s‟ha donat a l‟edifici d‟una imatge exterior mes moderna i mes confortable dels 

espais interiors, per la regulació tèrmica aconseguida per el mur cortina i per les actuacions 

interiors realitzades, tot sense repercutir cap inhabilitació temporal de les activitats realitzades 

als  locals i oficines o la paralització de les activitats empresarials que s‟albergen. 

 

A mes s‟ha dotat l‟edifici de mecanismes per el manteniment i conservació del conjunt amb la 

instal·lació de la gòndola. 

  

Cal destacar però, la forma en la que s‟han assolit els objectius definits al projecte inicial. Una 

execució que mai es va ajustar a les planificacions temporals amb incompliments sistemàtics 

dels terminis d‟acabament de les obres per part de la contractista principal,  intervencions  

realitzades poc acurades en alguns casos com es mostra al control de qualitat de l‟execució del 

mur cortina i una implantació en matèria de seguretat i salut poc cuidada i que a la fi esdevenir 

insuficient, han estat part del camí transcorregut per assolir l‟acabament de les obres. 

 

El fet de no elaborar a nivell de projecte un estudi de l‟estat de conservació mes apurat i les 

excessives variacions respecte el definit al projecte inicial, han estat una adversitat a superar 

constantment per la Direcció Facultativa.  

 

Així doncs, una execució molt millorable i un clar exemple de que la improvisació en l‟àmbit de 

la construcció mai serà un bon acompanyant del viatge per assolir la fita marcada.  
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