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RESUM 

 

El present Projecte Final de Grau d’Enginyeria de l’Edificació, tracta sobre la realitat 

de valorar Pressupostos des del Departament d’Estudis d’una petita empresa Constructora 

del sector de la Rehabilitació, Restauració, Reparació i Manteniment d’Edificis a Barcelona, 

inclòs perifèria.  

El funcionament de l’empresa serà amb un Departament Comercial que aconseguirà 

sol·licituds per a que el Departament d’Estudis les valori. Aquestes sol·licituds seran les 

corresponents a projectes de Direccions Facultatives externes. Però tot i així ens 

encomanen valorar reparacions a partir del nostre criteri, on haurem de recomanar 

l’assignació d’una Direcció Facultativa externa, per tal d’aconseguir la llicència d’obra. 

Posteriorment, serà el Departament d’Obres qui s’encarregarà d’executar el pressupost 

acceptat.  

Aquest PFG es redacta a partir de les experiències viscudes durant aproximadament 

14 mesos com a becari en l’empresa Construcció i Rehabilitació 4ARK. S.L., amb data d’inici 

el 17 d’Octubre del 2011 fins l’actualitat. A més, es presenta estructurat en tres blocs per tal 

de diferenciar la descripció de l’empresa, les tasques realitzades i l’anàlisi de l’experiència 

adquirida. 

Com a participant del Departament d’Estudis, m’he encarregat d’ajudar per tal 

d’augmentar l’entrega de pressupostos sol·licitats, realitzant durant tot aquest període un 

total de 138 pressupostos. El meu treball a les pràctiques  s’ha basat en realitzar diferents 

tasques com visitar les finques per poder valorar el pressupost, fer amidaments quan 

calguin, preparar pressupostos partint de zero o a partir d’una memòria ja realitzada, fer 

pressupostos a partir de visites que han fet uns altres, fer pressupost a partir d’un inspecció 

feta, modificar pressupostos; introduir, demanar i revisar preus, així com elaborar la 

documentació gràfica d’un pressupost. 

Són molts casos de pressupostos realitzats i cada sol·licitud necessita ser entesa i 

estudiada de forma individual: anirà des de la seva localització, composició i geometria, fins 

les diferents lesions i patologies que existeixen, per tal de poder valorar i/o determinar la 

proposta d’intervenció. També ens trobem amb factors que interfereixen en la valoració del 

pressupost, com la tipologia de client, de prescriptor i la tipologia de documentació facilitada,  

De forma general es valoren memòries de pressupostos de Direccions Facultatives, 

on m’he trobat amb molts casos sense amidaments, descripcions gràfiques (detalls, plànols, 

fotografies...), i/o amb escasses definicions de les intervencions. Aleshores, serem nosaltres 

qui complementarà aquesta memòria, deixant tancades les partides, per a que després a 

l’execució no hi hagin desentesos.  Aquesta complexitat a l’hora de rebre projectes ben 
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elaborats fa que l’empresa hagi d’assumir un risc més elevat, ja que generalment utilitzem 

estimacions a partir de l’experiència, per la dificultat presentada alhora de fer uns estudis 

més exactes. Tot i així, també trobem projectes molt elaborats o casos sense projecte, que 

ens faciliten l’accés i l’estudi exhaustiu. 

Després d’haver treballat amb aproximadament 138 pressupostos de totes les 

classes i característiques puc  dir que he desenvolupat un bagatge a l’hora de valorar i 

redactar pressupostos. A més, m’ha permès fer una síntesi en el present PFG de 

l’aprenentatge aprés sobre les lesions i patologies més freqüents amb les propostes 

d’intervenció més comunes en la pràctica de la Rehabilitació. Aquesta síntesi, l’he pogut 

realitzar gràcies a l’ajuda d’una base de dades que disposava l’empresa amb partides tipus, i 

a partir de cada un dels projectes i memòries de pressupostos valorats. A més, de l’ajuda 

dels tècnics de l’empresa, així com d’altres arquitectes i de les empreses especialitzades 

amb qui contactava per demana pressupost. 
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INTRODUCCIÓ 

 

En el present Projecte Final de Grau en modalitat de “practicum” es redacten les 

experiències viscudes com a participant del Departament d’Estudis en una empresa 

constructora “CONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ 4ARK”, a la ciutat de Barcelona, amb data 

d’inici el 17 d’octubre del 2011 i data final el 22 de Gener del 2013, essent un total de 14 

mesos aproximadament. 

El principal motiu per el qual vaig escollir la modalitat de practicum, va ser la 

necessitat d’endinsar-me al món laboral abans d’enllestir la meva formació universitària, ja 

que en aquests temps de crisis, crec que és molt necessari aprofitar aquesta oportunitat que 

m’han ofert amb la realització del Diploma Ampliació de Competències (D.A.C.) en 

Rehabilitació, que no tothom ha tingut aquest privilegi. 

Amb aquest Projecte vull donar a conèixer la meva experiència adquirida durant 

aquests 14 mesos de pràctiques, dins del Departament d’Estudis on la meva principal funció 

encomanada és l’elaboració de pressupostos, valorant econòmicament les diferents 

actuacions en matèria de Rehabilitació, Reparació i Restauració d’edificis a Barcelona; i a 

partir de les eines apreses en el Grau d’Enginyeria d’Edificació, concretament a les 

assignatures de Materials de Construcció, Construccions Arquitectòniques, Expressió 

Gràfica, Projectes Tècnics, Història, Patologia, Pressupostos, Prevenció, etc.,  i les més 

específiques, les assignatures realitzades en el D.A.C. en Rehabilitació. 

En tot cas, serà dins d’aquest Departament d’Estudis on desenvoluparé un bagatge 

elaborant pressupostos i assolint els següents objectius:  

- Entendre els edificis i les seves patologies, ja sigui amb projecte o sense. 

- Analitzar els projectes i la seva viabilitat d’execució, i si no es viable proposar 

alternatives. 

- Determinar els diferents equips de treball necessaris, per tal de demanar preus 

per aquelles intervencions més especialitzades. 

- Introduir preus tarifaris, estipulats per l’experiència del personal i que seran 

revisats per ells, abans d’entregar el pressupost definitiu. 

- Valorar els projectes de Direccions Facultatives externes. 

- Detectar les principals lesions i patologies així com la viabilitat de reparar-les 

sempre i quan no es necessiti de la realització d’assajos, cales, o d’un projecte. 

En cas de ser necessari, es proposarà mitjançant pressupost la realització d’allò 

necessari per la diagnosi. 

- Donar una proposta de reparació amb criteri tècnic. 
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A continuació, trobareu redactada la meva experiència en pràctiques, com a 

estudiant de l’últim curs d’Enginyeria de l’Edificació, desglossada en : 

- Un primer capítol on es descriu l’empresa per tal d’informar sobre l’entorn on s’han 

realitzat les pràctiques i  concretament del funcionament del Departament d’Estudis 

de l’empresa, com a participant d’aquest. (Redactat en anglès) 

- Un segon capítol on exposo de forma ordenada totes les tasques realitzades en 

aquest Departament, a partir d’exemples i experiències viscudes. 

- Un tercer capítol, on exposo i analitzo la informació i experiència a partir de 

comparatives, resums, síntesis,etc. 

- Les conclusions, recomanacions, l’informe de la Directora del Projecte per part de 

l’empresa, agraïments i bibliografia. 

- Als Annexos, es troba tota la informació de referència a la Memòria del PFG, per tal 

de complementar i facilitar l’enteniment del present  PFG, amb documentació dels 

exemples de pressupostos realitzats. Així com documents que acreditem la meva 

estança a les pràctiques, com els convenis realitzats, fitxes de seguiment mensuals,. 

A més, es troba el primer capítol del PFG traduït al català. 
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1.1 COMPANY DESCRIPTION AND ITS PROGRESS 

 

4ARK, is a construction company specialized in building rehabilitation, created in 2007 

and located in the center of Barcelona city. It is a young company that was created to give a 

specialized service adapted and personalized according to each client, and it is 

characterized by being pioneer in vertical works with ropes. 

It is a company dedicated exclusively to the execution of building rehabilitation, 

restoration, repair and maintenance, which is typical from a construction company.  That is, 

they do not perform Facultative Management tasks, like project development, inspections 

and certification approval, among other things. The company exclusively values the memory 

budgets reports drawn by external Facultative Managements. However, many times we have 

to carry out duties that others should have done. 

The company was founded by an entrepreneur and experienced team with 10 years of 

experience in the sector which decided to get together and set up their own business to 

serve a market and loyal clients which could no longer be attend by the company they 

previously worked for, due to their objectives.  

This team is formed by professionals from different academic fields, such as Eva 

Ferrer, technical sales; Verònica Giró, technical architect and Toni Moya, project manager on 

site. However, all three have a common ground, which is buildings restoration and 

rehabilitation. 

Over the years, they have expanded their capacities, by word of mouth. It is also 

because of the good references from their fine work well and customers satisfaction. It is a 

consolidated company in the sector, with an annual growth rates around 15%. 

It is a young company with a will to work and initiative to progress. They always 

consider changes which can better be adapted in the market and are more competent than 

others. They are always trying to offer more and better services. 

The company is unionized to Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i 

Comarques, also taking part in the Board of Directors. It is also registered in the Registre 

d’empreses acreditades (RAE) as a company that meets the requirements about quality 

capacities in occupational risk prevention. It is also a member in RiME, CONSTa e 

InnoCons. 
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1.2 TYPOLOGIES OF PERFORMANCES IN BUILDINGS.  

 

This company offers, in general way, building rehabilitation, restoration, repair and 

maintenance services. Most of these buildings have residential use, as horizontal and 

vertical properties. Sometimes, however, they have also worked with industrial and 

commercial buildings of the same type of construction (brick, concrete, mortar, etc.). 

 

Facade rehabilitation and restoration  

- They make different operations according to the architectural 

style of the buildings, application of plaster, mortar, 

traditional stucco, concrete repairs. 

- Different types of cleaning 

- Making or repair of new balconies slabs if necessary. 

- Finishes made with paints and glazes. 

- Restoration of moldings and ornaments. 

 

 

Verticals work and urgent interventions with diffic ult access  

- Actions in buildings with difficult access, regardless their size, applying all necessary 

rehabilitation techniques. 

- Technical inspections of the buildings in order to evaluate their different pathologies. 

They sometimes elaborate graphic 

documentation about these. 

- Making tests, measurements and samples. 

- Protection from the falling of dangerous 

elements to road users. 

- Installation of anti-pigeon elements.  

 

Architectural heritage restoration 

- Restoration of architectural heritage elements such as stucco or stone ornaments 

using natural or artificial stone. They apply techniques and qualified staff suitable for 

each intervention. 
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Structural reinforcements and preventive and curati ve treatment of structures 

- Slabs reinforcement. Intervention and prevention of wooden beams from having 

termites, worms and fungi by a specific treatment. 

- Slabs reinforcement with iron or concrete beams. 

-  Functional replacement of beams or joists. 

 

 

Courtyard and partition walls rehabilitation 

- Access to the interior courtyards through the terraced with vertical work or hanging 

scaffolding according to each case. 

- Painting, masonry and uprights of water and gas. 

- Replacement of fibrocement pipes under current regulations for handling asbestos. 

- Application of thermal insulation systems in partition walls, using different access 

systems. 

 

 

Roof waterproofing 

- Removing the flooring, waterproofing with butyl, asphalt canvas, polyurethane 

coatings and tiles.  

- Repair or replacement of slate roofing. 
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Hallways and stairs. 

- Repair, putty and plastering of star walls and halls. 

- Restoration of stuccos, stripping of walls, railings and gates painted, paint for all 

surfaces. 

- Making of frescoes stuccos by specialized personnel. 

 

 

Facilities: water, gas, electricity and sewage.  

- Repair or replacement of the community’s electric installations, water and gas. 

- Replacement of pipes including the removal of the fibrocement according to the 

regulations for handling asbestos. 

- Installation of smoke vents. 

 

 

Other services.: 

- 24 hours services, such as incidents that may occur in the installations, detachments, 

water leaks, floods, etc. 

- Indoor renovations, mostly budget demands for interior areas and rooms 

modifications. These requests require the masonry and installer equipment, in order 

to adapt to new housing areas. 

 

 

 

 



                                                          Departament d’estudis per a la Rehabilitació 15 

1.3 TYPES OF CUSTOMERS AND FIELD OF ACTION  

 

According to the different actions and interventions that the company provides and by 

the many contacts obtained through years of experience, most of the requests are about 

budgets from estate managers who are loyal to this company, and it is because they trust in 

the company’s security and confidence. 

Moreover, the company also has a list of trusted Technical Architects that often ask 

the company to assess their projects or ITE's. Some private owners are clients from his 

company because of the good references. 

During the years of expertise in the sector, both the first company and the actual 

company have created a list of contacts that has kept it active, but it is now when the 

company begins to consider opening the market, expanding their list of customers and 

opening their borders. That chance is raised because, actually for developing, just not runs 

with only the words of mouth. 

Over the years, mainly all budget requests have been in Barcelona city, specifically in 

the areas of Horta – Guinardó, Gràcia, Sarria-Sant Gervasi and Eixample.  

Nowadays, the company begins to act on the outskirts of the city, like Santa Coloma 

de Gramanet, Hospitalet, Badalona, etc. with the prospects of expanding their market. 
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1.3.1 The statistical study about 

Here we present a statistical study conducted based on the locat

of each budget requests. It is carried out by tak

practice. This study was analyzed using bar charts, the location of each of the applications in 

order to represent the scope of the company. In the 

tables and statistics, which were obtained from the following figures.

 

In Figure 1.3.1., Figure 1.3.2. and Figure 1.3.3. we can get an idea of the dispersion 

of the budgets carried out. Most of 

the city, namely the districts of Eixample, Gracia and Sarria

graphics indicates that most of the budgets requests come from

This type of client allows us to wo

area. For example, we have several commercials wh

other more specific in Gracia and other more uptown, Sarria

 

Figure1.3.1.1. Image of the territorial

according to the location of each budget
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The statistical study about company requests zoni fication

Here we present a statistical study conducted based on the location and zon

is carried out by taking 138 applications as a example 

practice. This study was analyzed using bar charts, the location of each of the applications in 

of the company. In the Annex 1 you can find the database 

tables and statistics, which were obtained from the following figures. 

In Figure 1.3.1., Figure 1.3.2. and Figure 1.3.3. we can get an idea of the dispersion 

ost of the requests are in Barcelona, especially in the center of 

, namely the districts of Eixample, Gracia and Sarria-Sant Gervasi. This image and 

ndicates that most of the budgets requests come from Property Administrators. 

This type of client allows us to work with communities owners who are in the same district or 

several commercials whose market is located in the Eixample, 

other more specific in Gracia and other more uptown, Sarria-Sant Gervasi. 

territorial dispersion of budget requests in Barcelona city 

of each budget during the internship in the company.

 

 

fication .  

ion and zonification 

as a example during the 

practice. This study was analyzed using bar charts, the location of each of the applications in 

you can find the database 

In Figure 1.3.1., Figure 1.3.2. and Figure 1.3.3. we can get an idea of the dispersion 

ally in the center of 

Sant Gervasi. This image and 

Property Administrators. 

wners who are in the same district or 

market is located in the Eixample, 

 

of budget requests in Barcelona city , 

company. 
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  Figure. 1.3.12. Budget requests made in Barcelona region. 

 

 

  Figure 1.3.1.3. Budget requests made and organized in Barcelona districts. 
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1.4 GENERAL ENTERPRISE POLICY 

 

During these months of practical experience, I could identify the different points that 

can be included in enterprise policy which are detailed below and are categorized as follows: 

 

Customer satisfaction: 

- Rapid response to customer requests. 

- Budget delivery according to a fixed date with a good and personalized presentation. 

- Making necessary visits in order to evaluate the building pathologies. 

- Competent prices. 

- Good image and closeness to the client. 

- Keeping the customer informed. 

- Technical consulting services 

 

Capacities for immediate response for rehabilitate, restore, repair and maintain 

buildings: 

- Ability to response immediate to emergency interventions. 

 

Immediate resolution of conflicts: 

- Firstly, anticipating any conflicts that may arise. If anything occurs, contacting the 

client and to providing an immediate proposal to fix the problem. 

 

Internal way of operating in the company: 

- Organization is very important, determining the main tasks of every worker yet 

accepting variations in specific cases, in a company distributed in departments. 

- Priority in establishing an order, determining who can take every step according to 

the availability and ability of every worker.  

 

Subcontracting: 

- Subcontracting most of the teams who do the work in order to have a broad ability of 

accepting construction projects and distributing the job accordingly. 

 

 

 



                                                

1.5 THE COMPANY GUARANTEES 

 

EL GREMI DE CONSTRUCTORS D’OBRES.

 

It is a nonprofit organization 

companies, founded in 1211 but reconstituted as a modern 

business organization in 1892. It is characterized by 

information, training and consulting services to the

companies. It provides construction 

services that are costly to implement f

improves their competitive

companies that do have a greater human and technical structure

The most outstanding services

taxes, labor, administrative or installation

related to the business world

 

RiMe.  

 

The Comissió de Rehabilitaci

l’Edificació in Catalonia (RiMe) is a c

Gremi de Constructors d’obres de Barcelona 

the Cambra Oficial de Contractistes d

which is ment to promote the quality in this field of construction.

 

REGISTRE D’EMPRESES ACREDITADES (REA

 

The Register of Accredited Companies (REA) aims to prove that the companies 

operating in the construction sector meet t

of risk prevention. All companies that hire or subcontract 

contractors and subcontractors 

inscription certificate. 
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PANY GUARANTEES  

EL GREMI DE CONSTRUCTORS D’OBRES.  

onprofit organization that servs construction 

companies, founded in 1211 but reconstituted as a modern 

business organization in 1892. It is characterized by providing 

information, training and consulting services to the unionized 

onstruction companies with a series of 

services that are costly to implement for small business, and 

competitive as they therefore enjoy the same services and guarantees 

have a greater human and technical structure.  

The most outstanding services are: information and advice regard

administrative or installation. They also offer training 

business world, and particularly the construction sector. 

ó de Rehabilitació I Manteniment de 

in Catalonia (RiMe) is a common initiative of the 

obres de Barcelona I Comarques and 

ambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, 

the quality in this field of construction. 

STRE D’EMPRESES ACREDITADES (REA):  

The Register of Accredited Companies (REA) aims to prove that the companies 

operating in the construction sector meet the requirements of capacity and quality 

of risk prevention. All companies that hire or subcontract for any work 

ntractors and subcontractors appear in the Register, for what it is 
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same services and guarantees as 

regarding technology, law, 

offer training regarding all matters 

The Register of Accredited Companies (REA) aims to prove that the companies 

he requirements of capacity and quality in the field 

any work must certify that their 

for what it is necessary to fill in an 
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CONSTa:  

 

Private Foundation of Planning for the Construction Sector in 

Catalonia, is a registry that includes those enterprises engaged in 

construction, alteration, maintenance and rehabilitation of housing in 

Catalonia, which share the will to be 

and their responsibilities in the 

Gremi de de Constructors d’obres de Barcelona 

Contractistes d’Obres de Catalunya

Departament de Medi Ambient i Habitatge de ls Generalitat de Gatalunya.

 

InnoCons 

 

It is a program that promotes innovation in the construction industry with a network of 

over 300 professionals (developers, technicians, manufac

academic community technology centers) who share their experience and knowledge

order to solve technical problems through innovative solutions. They created 

of creative work, where they contrast

published. This program helps diagnosing and solving specific problems and

reflection from the different actors involved in 
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Private Foundation of Planning for the Construction Sector in 

Catalonia, is a registry that includes those enterprises engaged in 

construction, alteration, maintenance and rehabilitation of housing in 

share the will to be recognized in the market because of their well done job, 

 technical, civil, tax and labor fields. It was created by the 

obres de Barcelona I Comarques and the  Cambra Oficial de 

Obres de Catalunya , and is managed by Applus +, with support from the 

i Habitatge de ls Generalitat de Gatalunya. 

It is a program that promotes innovation in the construction industry with a network of 

over 300 professionals (developers, technicians, manufacturers, builders and specialized 

academic community technology centers) who share their experience and knowledge

solve technical problems through innovative solutions. They created 

contrast their points of views, and a final conclusion is 

diagnosing and solving specific problems and

the different actors involved in the construction process. 

 

because of their well done job, 

t was created by the 

ambra Oficial de 

lus +, with support from the 

It is a program that promotes innovation in the construction industry with a network of 

turers, builders and specialized 

academic community technology centers) who share their experience and knowledge in 

solve technical problems through innovative solutions. They created different groups 

, and a final conclusion is 

diagnosing and solving specific problems and facilitates joint 
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1.6 ORGANIZATION AND STRUCTURE COMPANY 

 

It is a small company organized by departments with 8 staff members and an 

undetermined number of work, most of them subcontracted. 

The company staffs consists of three founder members, two of which carry out the 

general tasks of the company and the budgeting, and a third one who works as project 

manager on site. There is another project manager on site, a commercial agent, an 

administrative worker and two trainees; one of them gives support at the Studies Department 

and the other one at the supports the Construction Department. 

The different subcontracted works are those necessary for the execution of the 

assigned projects. It is compulsory to have a title for the realization of vertical work, because 

for that is the technique used in most of the cases. 

In general, we usually work with teams of work specialists in masonry, electrical, 

removing asbestos, and restoration work with experience in heritage, painters, specialists in 

steel and aluminum, carpenters, specialists in assembling and dismantling scaffolding, etc. 

The following sketch shows the current operating departments. However, as it is a 

small company, sometimes one department gives support to the other. In times with low 

volume of work and increase in budget requests, the project manager in site carries out 

studies and commercial activities in order to accelerate budget delivering. On the contrary, 

when the volume of work increases, it is the Studies Department who helps developing 

certifications or other tasks. 

 

 

 Figure.1.6.1. Current construction company organization chart 
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ADMINISTRATIVE AND ACCOUNTING DEPARTMENT:  

It is the department responsible for administrative and accounting for the company, 

through the invoice control and management. They also carry out functions such as 

customer reception, call filtering, the reception of commercial orders, and managing 

documentation.  

 

HUMAN RESOURCES DEPARTMENT:  

The Department is mainly responsible for selecting, promoting and forming the 

company’s personnel. They also take care of their welfare and of increasing their motivation 

at work.  

 

COMMERCIAL DEPARTMENT:  

It is the objective to send the company products and services to consumers, through 

their promotion and advertising. They also work to improve the name of the company and 

even conduct market research or analysis on the competence.  

Few months ago, the department hired a new commercial technician in order to 

introduce the company to a wider market, with the creation of new products and services. 

 

STUDIES DEPARTMENT: 

The studies department works carrying out the budgeting, first receiving the request, 

analyzing the information received and with the responsibility of giving the client a final price. 

They also do other tasks we will describe later in Chapter 2. 

This department depends to a large degree on the commercial department, as this is 

the only one responsible for receiving the requests and keeping contact with the client. The 

Studies Department is exclusively destined for making budgets. 

 

CONSTRUCTION DEPARTMENT:  

It is responsible for the carrying out the work, once the budget has been accepted. It 

consists on development and delivering all the needed documentation, hiring different 

subcontracted work teams, also taking into account with the estimate costs of execution, 

supervising the execution with an external architect, according to each case, and writing 

monthly certifications and annexes. 

 



                                                

1.6.1 Relation between the 

 

In order to understand how the company works, the following sketch shows the t

main company departments,

(Figure 1.6.1.2) 

 

 

Figure. 1.6.1.1. Basic functioning scheme of the 

 

Figure 1.6.1.2.  Teams that m
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and how the company works, the following sketch shows the t

main company departments, (Figure 1.1.6.1) and the participants o
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and how the company works, the following sketch shows the three 

) and the participants of each Department 
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Each department performs its functions independently: 

 

- Commercial Department: 

It is responsible for providing service to their clients,  for keeping them loyal to 

the company and for  giving a good image of the company in meetings with Property 

Administrators or with owners. Their main objective is to become known and to 

receive budget requests for the Studies Department to evaluate. 

 

- Studies Department: 

It is responsible for preparing the requested budget in a clear, ordered and 

technical way. It is important to offer a competent price in order to get the acceptance 

of the budget 

 

- Constructor Department: 

It is responsible for managing and controlling the work is executed as the 

budget requires. 

 

Although each department carries out totally different tasks, there is a rather 

interesting dependency between departments. The success of the company depends on the 

number of budgets that end up being made and accepted (Studies and Commercial 

Departments) to generate a volume of work, and therefore make production (Construction 

Department). 
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1.7 DESCRIPTION ABOUT STUDIES DEPARTMENT. 

 

This department is in charge of giving a sale price with an estimation of what a client 

expects to repair, refurbish and/or maintain. 

Almost 99% of the requests are subject to a struggle with other companies. Due to 

the high costs of intervention, clients do not take risks and ask for more than one budget to 

around 3-7 companies, and they are all struggling to get the project. However, we can find 

exceptional cases where sums of money are minimal and customer's confidence in the 

company is very high, so they ask us to make our budget work without any comparison with 

other companies. 

So, apart from giving a sale price, getting the project is very important for the 

company to move forward. Previously, a study must be carried out on the estimated costs 

and then general expenses and industrial profit must be added. But currently, the prices are 

getting low and there are few budgets that are not altering to increase the possibility of 

awarding works. 

However, nowadays situation implies many budgets to be adjusted in order to get the 

budget acceptance.  

Unfortunately, the non-accepted budgets exceed the accepted ones, and many times 

you put your dreams and will to make a budget, especially when you see the possibility of 

acceptance. But for some reason it is taken by another company and you see how all the 

time wasted becomes and experience without production. But, otherwise, is very exciting 

when your budget is accepted, because of the difficulty of getting construction work 

nowadays. 

It is necessary to emphasize the restlessness in order to get construction projects, 

especially when they are requests of great importance that can take months, and even years, 

before decisions are made. The grateful budgets are those taken in urgency, which are 

quickly accepted because of the fast service of the company. All this work is often done for 

free and the dedicated effort may have no effect, but if the client is happy, he may end up 

asking us for other budgets or recommend us to others, which end up being production in a 

more indirect way. 

In recent months, we occasionally made technical inspections in facades with vertical 

work which was ordered directly to us, with the objective to meticulously evaluate the state of 

the facade and then make our budget proposal. 
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1.7.1 The Studies Depart

Department. 

 

Following we present the general functions carried out by each team member from 

the Studies Department, which is directly coordinated by the commercial department. As 3 

out of the 4 members of the Studies Department are also part of 

Department, except myself (Trainee

commercial functions. But we all have a common aim: "Getting construction projects".

 

 

 

 

  Figure 1.7.1
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Studies Depart ment in cooperation with the Commercial 

Following we present the general functions carried out by each team member from 
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• TECHNICIANS, COMMERCIAL-TECHNICIANS:  

 

� Director 1 (Technician Director)  

� Director 2 (Commercial Director)  

 

They are two of the three founding members in the company, who already had 

their list of clients, and who make the company keeps on going. 

His role within the company is mainly commercial, giving good service to the 

clients, such as arranged visits, business presentation meetings, or giving advice and 

information. 

At the same time they will lead the control of the Studies Department, 

determining who will prepare each requested budget, whether they will do it 

themselves or entrust it to another person, but they always have the final decision in 

the budget and will deliver it to the customer. 

 

• COMMERCIAL AGENTS :  

 

With the addition of the new commercial agent, they wanted to expand their 

customer list, letting them hear of the company so they ask for budgets and therefore 

the company increases in work production.  

It will also have competencies in the Studies Department in order to draw the 

accepted budgets and avoid saturating the rest of work. 

 

• TRAINEE 1:  

 

Primarily, my role as a trainee is to help the development of the budgets 

requested by the two Directors, to arise the number of deliveries and improve the 

presentation of those documents with graphics summarizing all actions at the budget, 

with floor plans and/or photographs. 
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As it is a small company, with a staff of only 8 employees, it is required that members 

of the Commercial Department themselves carry out tasks from the Studies Department, 

using their experience in Construction and Rehabilitati

and evaluate them. 

Before the commercial agent an myself began working for this company, we could say 

the Commercial and Studies Department were unified. At that time, both directors were 

responsible for preparing the budgets for their clients, but after my 

of wanting to strengthen the Studies Departmen

the two departments have different tasks with different objectives:

 

 

 

This cooperation between Commercial and Studies Departments allows them to 

absorb any increase in budget requests, because the more people are asking for budgets, 

the more likely it is to get projects, based on 

draw, the more chances of getting projects”. The fact that there are 3 participants in the two 

departments, allows this type of company to coordinate in the correct way, with a fine

control of every request and budget.

Currently, more and more m

due to the lack of circumstantial work 

after changes in the administrative process. It was then when members of the Construction 

Department began helping us validating budgets.
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company, with a staff of only 8 employees, it is required that members 

of the Commercial Department themselves carry out tasks from the Studies Department, 

using their experience in Construction and Rehabilitation. Therefore, they can get pro

Before the commercial agent an myself began working for this company, we could say 

the Commercial and Studies Department were unified. At that time, both directors were 

responsible for preparing the budgets for their clients, but after my incorporation and the idea 

of wanting to strengthen the Studies Department, I decided to make this distinction, because 

the two departments have different tasks with different objectives: 

  

This cooperation between Commercial and Studies Departments allows them to 

absorb any increase in budget requests, because the more people are asking for budgets, 

the more likely it is to get projects, based on the statistical hypothesis: "The more budgets 

draw, the more chances of getting projects”. The fact that there are 3 participants in the two 

departments, allows this type of company to coordinate in the correct way, with a fine

control of every request and budget. 

Currently, more and more members are involved in the Department of Studies. Mainly 

due to the lack of circumstantial work is caused by delays in municipal license concessions, 

after changes in the administrative process. It was then when members of the Construction 

elping us validating budgets. 
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1.7.2 The Budgeting. 

 

Previous steps necessary for budget drawing.  

1. Receiving budget requests:  

Each member will receive requests from their customers, except the trainee, and get 

in touch with them for any questions, queries or information. 

It is necessary to make a compilation of the best possible information about the 

request received and translate it into a document called "Budget Request" numbered by a 

code in order to file it and put it in a dossier which compiles all the information extracted on 

paper. It is also important to create folders on the computer where to keep all the information 

in digital format.    

The data that is obtained from every budget is the following: 

- Address of the affected property. 

- Information about what must be evaluated and budgeted. 

-  Type of property: vertical or horizontal property. 

- Names and phone numbers of the applicant, as well as e-mail address 

to send the budget or address to send by  mail. 

- Names and phone numbers of people to be contacted in order to visit 

the areas, often presidents and residents affected.  

- Delivery date of the budget, if it is urgent or not, so it is very important 

to know it in order to organize the work. 

- Receiving documents according to each case, as project by the 

architect, description of the items to budget with the Bill of Quantity or not, ITE, 

floor plans, but in many cases we do not have any documentation, and it must be 

budgeted according of what have been observed in the visit. 

- Other type of necessary information to take into account in the drawing 

of the budget, for example, if the client has deposited money and wants the best 

high price-quality relation, or if the client has no money and has to be offered a 

low price. Sometimes, clients give us information about the competition budgets 

so we can adjust and make a lower offer, among other requests. 

 

2. Work organization and prioritization:  

It consists in ordering requests, delivering them on the stipulated date and in order of 

importance. 
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Steps for drawing the Budget 

These are the general steps required to draw a budget that will vary heavily 

depending on the documentation provided, the explanation degree of the interventions and 

the working typology, but in a global way, these are the main steps: 

 

1. Study of information: analysis of the information, as well as all the documentation from 

each applicant.  If not, sketches or drawings elaboration in order to take measurements 

either approximate or real, or in order to understand the building and its elements. 

 

2. Visits Organization In order to evaluate the requests, take measurements or check the 

information obtained with our criterion. 

 

3. Budget writing: Creating the budget in Presto format, with all items necessary to make 

the economic evaluation and arranged by chapters. 

 

4. Economic evaluation of the actions: Economic assessment of the actions according to 

the company's tariff rates. For more complex items without an established rate, we 

consult the subcontracted industrials in order to offer an adjusted price. 

 

5. Add % margin: value corresponding to the general expenses and company benefits. 

 

6. Making explanatory reports: For those budgets that we want to be accepted, either 

because of comercial, technical or economic reasons,  graphic documentation with 

drawings and photography will be added in support of the budget documentation to 

enhance the image and provide better service in front other companies. 

 

7. Checking and submission of the budget: Last checking for mistakes and paper or digital 

printing, in order to send it by email or on paper. If it is to be sent by mail, it will be 

bounded in a commercial dossier, including a presentation card, photo report, etc. 

depending on each case. 
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2.1 LA MEVA EVOLUCIÓ DINS L’EMPRESA. 

 

Al inici de les pràctiques van ser moltes les visites que vaig anar realitzant per 

familiaritzar-me amb la forma d’entendre els edificis i la forma de pressupostar-los, 

primerament va ser acompanyada d’una de les Directores del Departament, poques 

setmanes després em van deixar anar sola i/o amb el suport d’un industrial per poder valorar 

el seu treball. 

Els primers dies, vaig començar només llegint i entenent els projectes i les ITE 

d’arquitectes o estats d’amidaments rebuts, per després fer la visita acompanyant a una de 

les Directores del Departament i prenent alguna nota o mida necessària per fer el 

pressupost. També he fet visites per aquelles sol·licituds de pressupostos que no tenim 

projecte ni estat d’amidaments, només amb la referència d’allò que volen reparar, prenent 

mides i realitzant croquis aproximats per després fer el pressupost amb el que s’havia 

observat. 

Un cop realitzades les primeres visites, al despatx em van a ensenyar el més bàsic 

del programa Presto, ja que tots els pressupostos ho fan amb aquest programa i poc a poc a 

mida que avançava elaborant pressupostos, vaig anant aprenent les diferents funcions 

bàsiques del programa, així com la forma d’elaborar-los. 

Per poder redactar les diferents partides dels pressupostos quan no tenim cap 

projecte ni  l’estat d’amidaments definit, em vaig ajudar d’una base de dades que tenen 

creada al Presto, amb descripcions de moltes partides típiques de pressupostos en 

rehabilitació d’edificis. Aquesta base em va ser molt útil per poder començar a treballar i 

elaborar pressupostos ja que l’utilitzava adaptant el textos d’aquesta base de dades o de 

pressupostos que s’han elaborat anteriorment per tenir un punt de partida o una referència.  

Amb ajuda d’aquesta base i amb revistes, catàlegs i manuals, vaig familiaritzar-me 

amb els materials més utilitzats en rehabilitació com ponts d’unió de morters o formigons, 

morters de reparació de diferents gruixos, morters adhesius, imprimacions 

impermeabilitzants, productes de segellat, a més de les diferents tipologies de pintures que 

s’utilitzen en rehabilitació. A part d’això, una de les coses que vaig haver d’aprendre al 

començament va ser el càlcul de la bastida fixa i dels seus components, així com la forma 

de donar preu als treballs verticals amb cordes tipus escalador. 

Els primers pressupostos que vaig elaborar van ser sobretot rehabilitacions de 

façanes, patis interiors, cobertes ja que els preus d’aquestes intervencions són tarifaris de 

l’empresa i competents, aleshores va ser quan vaig aprendre i memoritzar aquests preus 

que em van facilitar les Directores, i no havia de demanar preus a industrials de forma 

general. 
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Vaig començar elaborant pressupostos sense projecte, però senzills, trigava bastant 

en elaborar-los ja que m’havia de familiaritzar amb el programa, i amb el contingut d’aquesta 

base de dades on podia veure els materials més comuns que s’utilitzaven i una mica el 

procés que s’havia de seguir per cada intervenció que sovint era enderrocs, reparacions i 

acabats. Però en cosa de 2 o 3 setmanes una evolució significativa de la rapidesa a l’hora 

de redactar els pressupostos, que va ser quan tenia estudiat i localitzat els textos, sobretot 

d’aquells que sovint es repeteixen en cada pressupost, com els mitjans auxiliars, sanejament 

i reparacions de revestiment, impermeabilitzacions, enrajolats, peces cobremurs, pintat, etc.  

També se’m va encomanar la realització d’uns desplegables en format DIN A3, on es 

recollia de forma visual totes les intervencions o les més importants del pressupost valorat, 

amb l’ajuda de fotografies realitzades durant la visita , on podíem localitzar les lesions a 

intervenir. Sovint hem aprofitat aquests desplegables per documentar d’alguna forma els 

pressupostos que entreguem, sense partir de la base de cap projecte ni estat d’amidaments, 

només amb la visita realitzada. 

Aquesta metodologia de treball que vaig adoptar al començament  de les pràctiques 

per la redacció dels pressupostos s’ha anat millorant i perfeccionant a mida que he anat 

elaborant els pressupostos. Agafant sobretot molta habilitat a l’hora d’ordenar els 

pressupostos per capítols i partides, per a que quedin ben definides les actuacions a 

realitzar, deixant tot el més detallat possible d’allò que s’està valorant en el pressupost i no 

hi hagin confusions i això l’he desenvolupat gràcies a poder dedicar uns quants minuts a 

seure davant de l’edifici o element a reparar/restaurar/rehabilitar/reformar i preguntar-me 

¿cóm és aquest edifici o element en quant a geometria, elements/sistemes constructius, 

materials? ¿quines lesions presenten i quina pot ser la causa que les ha generat? ¿ Cóm 

podem intervenir per resoldre aquestes lesions visibles, i les que no son visibles? ¿ És 

accessible la zona d’actuació? Etc.  

Gràcies a aquestes preguntes i altres que se’m poden generar, he acabat realitzant 

el pressupost de forma satisfactòria, i això m’ha permet fer els pressupostos de forma 

acurada i detallada, que crec que és una qualitat que els hi ha agradat de la meva feina. Ja 

que un valor o idea que tinc sempre present és fer la feina de forma que qualsevol persona 

ho pugui entendre en la mida del possible i ben presentada, ja que això satisfà bastant al 

client i diu molt de la dedicació i motivació que un a posat per fer una feina.  

Més tard, vaig començar a rebre projectes a valorar, on primer havia de dedicar-me 

un temps en passar l’estat d’amidaments al programa Presto, i on a la vegada aprofitava per 

entendre’l, juntament amb els plànols i les fotografies. Com els pressupostos de Projectes 

eren més elaborats, sovint el podíem fraccionar en subcontractistes, on havia de demanar 

preu per aquelles partides d’instal·lacions, fusteries, serralleria, etc. En els casos on 



                                                          Departament d’estudis per a la Rehabilitació 35 

quedava molt detallada la partida a valorar, amb l’ajuda de plànols i fotografies, només calia 

demanar preu via e-mail, i en el cas contrari havíem de visitar la finca amb l’industrial. 

Els primers mesos, visitava quasi tots els pressupostos que realitzava, però va 

arribar un moment que a l’empresa va veure més eficient que jo només em dediqués a fer 

feina al despatx, a partir del 8è més aproximadament,  ja que al fer visites es temps que es 

perd per redactar els pressupostos. Aleshores es quan ens vam dividir la feina i les meves 

directores i supervisores de feina eren les que visitaven les sol·licituds i recollien la 

informació necessària, per després jo poder fer el pressupost.  

A part de la eficiència, van haver altres factors que van provocar aquest canvi, com la 

incorporació del nou comercial que augmenta les sol·licituds i aprofita per fer visites i l’altre 

factor és la disminució del volum d’obra que ha provocat que el cap d’obra amb menys 

volum de feina se li encomani a fer les visites a pressupostar, que serà ell qui també em 

passarà la informació per elaborar el pressupost amb el Presto.  

També penso que intervé molt la imatge que hi podem donar de l’empresa a les 

visites, ja que a la vegada s’aprofiten per a que la Comunitat de Propietaris coneguin 

l’empresa. Com aquestes visites sovint són ràpides ja que són molts els contractistes que 

realitzen pressupost, és molt important transmetre una imatge de professionalitat, serietat i 

confiança, ja que són molts els diners que estan en joc. Desafortunadament, segons el meu 

punt de vista la imatge d’una persona jove a més de dóna, per valorar la feina, no donem 

certa confiança que si va un adult amb més experiència o un cap d’obra. Però a banda 

d’això, amb la incorporació de les noves ajudes al Departament de Pressupostos, han cregut 

més convenient potenciar les habilitats de cadascun per treballar de la forma més eficient i 

eficaç, ja que s’ha vist augmentada la demanda de pressupostos en aquest any ja que si ho 

comparem amb l’any anterior, puc dir que s’ha duplicat. 

Pot ser que aquest punt de contacte amb el client no l’he desenvolupat notablement, 

però puc dir que forma part d’una faceta més comercial, i encara que no he visitat cada un 

dels edificis a valorar, al despatx també em puc qüestionar les mateixes coses a partir dels 

plànols i les fotografies, però de forma més tranquil·la i amb el temps desitjat, sense la 

pressió d’un tercer. Inclòs puc dir que amb l’experiència viscuda en aquestes visites quasi 

sovint hi ha molts inconvenients a l’hora de veure les coses, prendre mides i valorar l’estat 

dels elements per això els pressupostos s’ha de deixar ben detallat el que s’ha vist i el que 

valorem. 

El fet d’estar més al despatx m’ha ocasionat una augment de volum de pressupostos, 

essent molt important la organització de la feina mitjançant una quadrícula on vaig apuntat 

cada una dels pressupostos que haig d’anar preparant, apuntant a qui pertany, la data de 

recepció de la tasca, la data d’entrega i les tasques que haig de fer, per tal de donar prioritat 

a aquells pressupostos que tenen caràcter més urgent. Amb aquesta nova forma de 
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funcionar que fins arribar a tal punt d’estar realitzant 3 a la vegada, per exemple, mentre 

estic esperant el preu d’un industrial vaig elaborant un altre, i si hi ha un pressupost que 

m’informen que s’ha d’entregar de forma urgent, deixo el que estava fent i em dedico al de 

més prioritat. 

Al estar més temps al despatx són més els pressupostos que he acabat realitzant i 

per tant més el bagatge i més varietat de casos de pressupostos realitzats. variacions de 

casos de pressupostos.  

 

 

Figura 2.1.1. Gràfic evolutiu de les sol·licituds rebudes i realitzades per mesos 

 

Figura 2.1.2. Gràfic evolutiu del rendiment mensual a partir de les hores realitzades. 
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2.2 EL MEU TREBALL A LES PRÀCTIQUES D’EMPRESA. 

 

Tot i que la meva funció principal és el d’ajudar en el Departament d’Estudis per 

elaborar pressupostos, essent una única funció, aquesta resulta ser molt variada, ja que 

engloba diferents tasques. Segons sigui el cas que ens trobem, totes tenen el mateix 

objectiu, determinar un preu estimatiu d’estudi o un preu exacte per l’execució de l’obra.   

Al tractar-se d’un suport, la meva feina rutinària era la de realitzar les tasques 

encomanades per les meves directores. Per tal d’organitzar-me, aquestes tasques les 

introduïa dins una quadrícula on es reflectia la prioritat de la feina. De forma general, les 

tasques presentaven un format d’urgent, és a dir, per aquelles feines senzilles, les havia de 

fer en el mateix dia i per altres més complexes podia tenir fins una setmana per 

desenvolupar-les.  

Aquesta quadrícula m’ha resultat molt útil per saber la feina que tinc pendent, les que 

ja estan finalitzades, la descripció de la feina que haig de realitzar i el nombre de la persona 

qui me l’ha encomanada per després entregar-la. A més, m’ajuda a organitzar-me ja que en 

un dia puc rebre diferents tasques i d’aquesta forma les tinc ordenades per data de recepció, 

i data d’entrega, de tal forma que puc veure quines tasques tenen prioritat i quines poden 

esperar.  

Aquestes tasques, de forma general, han anat des de la creació d’un pressupost 

sencer, és a dir, des del inici fins al final,  fins ajudar en alguns passos o de forma puntual en 

pressupostos que desenvolupen uns altres.  

Generalment, se m’encomana la realització de pressupostos a partir de la informació 

que em facilitin per tal de donar la meva proposta de preu que serà sempre revisada per el 

responsable de la sol·licitud abans d’entregar-la al client i en format d’entrega, el Presto. 

Però no sempre que entreguem un pressupost es termina la feina, si no que també 

engloba altres feines que es realitzen a posteriori : 

 

- Ens retornen projectes dels arquitectes per adaptar les noves modificacions al 

pressupost realitzat. O el client ens demana modificar el pressupost inicial amb 

noves variacions. 

- Ens trobem amb casos on ens demanen del mateix concepte valorar-lo amb opcions 

més econòmiques o més costoses. 

- Ens poden demanar revisar preus, ja que al comparar amb la competència hi ha 

clients que ens ofereixen la oportunitat de variar els preus, amb una guia de quins 

són aquells que els tenim sobrepassats o per sota de la mitja. 
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2.3 METODOLOGIA DE TREBALL. 

2.3.1 Recepció de la sol·licitud i de la tasca enco manada/pressupost. 

Primerament, rep per part del Departament Comercial cada una de les sol·licituds 

dels pressupostos que s’encomana preparar totalment o de forma parcial, i recullo cada una 

de les tasques encomanades dins d’una quadrícula per tal de no saturar-me de feina. 

Al començament de les pràctiques, de forma general, realitzava pressupostos de 

Rehabilitació de façanes principals, posteriors, patis i cobertes; reparacions puntuals 

d’humitats en cobertes, terrasses, interiors d’habitatges; reforma de vestíbuls amb formació 

de rampes, noves instal·lacions d’electricitat, aigua i sanejament. Fins la incorporació del 

servei d’Interiors en els darrers mesos, que es van afegir els pressupostos de reformes 

d’interiors d’habitatges. 

 

2.3.2 Recepció de la documentació per elaborar la t asca/pressupost. 

Cada una de les tasques que m’han encomanat van acompanyades de la informació 

que els han facilitat per poder dur a terme el pressupost, i aquesta informació me l’he 

trobada de tots els colors i tipus. 

Ja que al tractar-se d’una petita empresa, s’accepta qualsevol tipus de documentació 

i petició per tal de pressupostar, essent poc freqüents la valoració de pressupostos amb 

projectes molt definits que ens permetin donar una gran exactitud del que estem 

pressupostant. El tipus de documentació rebuda, es la següent, que la trobem detallada en  

l’apartat 0 

- Anotacions via e-mail, apunts telefònics o anotacions preses durant la visita. 

- Llistat guia per elaborar les diferents partides, amb breu descripció de la intervenció. 

- Informes o certificacions de l’estat de conservació. 

- Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE)  

- La memòria del pressupost per les empreses constructores. 

- Projecte Basic i/o Executiu, amb la memòria, l’estat d’amidaments, plec de 

condicions tècniques, plànols i fotografies. 

- La informació pot anar o no acompanyada de fotografies, croquis, plànols a escala, 

perspectives en 3D, etc. 

 

2.3.3 Realització de les tasques encomanades. 
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2.4 REALITZACIÓ DE LES TASTQUES ENCOMANADES: 

2.4.1 Visitar les finques de les sol·licituds a val orar: 

Consisteix en la preparació i realització de visites per després poder elaborar el 

pressupost.  

Va ser al començament de les pràctiques on van predominar la preparació de 

pressupostos que vaig realitzar visitant prèviament la finca. 

 Per aquesta tasca el meu treball consisteix en un estudi previ de la informació 

rebuda per tal de preparar la visita i detallar aquells punts que calen inspeccionar perquè no 

queden prou definits i clars. Segons sigui aquesta la documentació aportada, la visita pot 

tindre un desenvolupament diferent.: 

 

2.4.1.1 Quan no tenim cap documentació clara del que s’ha d e pressupostar:  

La visita s’organitza amb qui ens demana pressupost, organitzant-la amb els 

veïns per tal de poder tenir el màxim accés possible.  

En aquest tipus de visita s’ha d’apuntar cada una de les actuacions que calen 

introduir en el pressupost segons les dades aportades i dialogar amb ell aquelles 

actuacions que creiem necessàries.  

S’han de prendre mides, aproximades o reals, per tal de després poder donar un 

preu unitari i per definir la zona d’actuació. En cas necessari ens podem ajudar de detalls 

o croquis. 

Una de les eines essencials a les visites és la realització de fotografies ja que les 

generals ens permet entendre l’edifici i les més concretes ens permet patologies i les 

lesions detectades. Amb aquestes fotografies un cop realitzat el pressupost ens podem 

ajudar d’un reportatge de fotografies per tal de que el client, vegi que ens hem estudiat el 

pressupost. 

En aquest tipus de visita, es freqüent la realització d’una segona o vàries visites, 

per tal d’enllestir aspectes del pressupost que no han quedat clars amb la primera visita, 

ja sigui perquè es requereix la valoració d’un tècnic especialitzat, ja sigui instal·ladors, 

fusters, serrallers, o per tal de concretar o modificar el pressupost. 
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EXEMPLE  P-25 

La realització d’un pressupost on la visita la vaig realitzar sola, on només em 

van facilitar l’adreça i vaig anar amb paper, bolígraf, làser, cinta mètrica i càmera de 

fotos, només tenia la informació que havia de ser rehabilitada la façana principal de 

forma urgent per motius de seguretat, ja que sinó serien sancionats per una denúncia 

dels Bombers per caiguda de rajoles de la façana a via pública. 

Em vaig citar amb el president de la Comunitat de Veïns i un cop allà vaig 

coincidir amb l’arquitecte qui estava estudiant el projecte de Rehabilitació d’aquesta 

finca. Va ser una visita intensa ja que vam estar els 3 definint les diferents 

intervencions que creiem necessàries. 

En aquest cas, vam donar la nostra proposta segons l’observa’t a la visita i, 

més tard, ens vam retornar un e-mail amb  els apunts definits per l’arquitecte per tal 

de modificar el pressupost a partir del criteri de l’arquitecte i així donar els nostres 

preus per poder-los comparar amb la competència.  

Com a punt a destacar és que amb l’adaptació, es va reduir el preu del 

pressupost, ja que normalment els pressupostos que defineixen els arquitectes són 

més complerts i encareixen el cost, en aquest cas va ser al revés, ja que a la visita 

vaig sortir amb la idea de pressupostar en termes globals. 

 

A l’apartat Annex 2.1.1. es troba la informació de referència d’aquest exemple: 

amb el pressupost previ i el de l’arquitecte, així com els desplegables realitzada per 

els dos casos. 
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2.4.1.2 Quan ens detallen el que hem de pressupostar: (anot acions, llistat, informes, 

certificats, ITE)  

 

La visita s’organitza directament amb els veïns per tal d’accedir a aquelles zones 

on s’ha d’intervenir, molt cops amb la participació del sol·licitant.  La dinàmica de la visita 

serà la mateixa que a l’apartat anterior, però a diferència, aquesta només haurem 

d’anotar aquells aspectes a tenir en compte a l’hora de fer el pressupost, així com el % 

d’afectació, l’accessibilitat a la zona de treball, etc. 

 

EXEMPLE P-26 

Aquest pressupost es van donar les indicacions via e-mail de la problemàtica 

que havia i que sol·licitaven reparar. Consistia en reparar problemes de filtracions 

d’aigua en interior de pisos localitzades en tres punts que afectaven a dos vivendes. 

Aquesta visita la vaig fer sola, i em va resultar una mica més complexa perquè vaig 

haver d’investigar l’origen d’aquestes filtracions. 

Prèviament a la visita, vaig organitzar-la de tal forma que vaig quedar amb el 

president de la comunitat per tal d’establir una hora amb els veïns afectats per poder 

accedir i veure les humitats existents i localitzar el seu origen, on van col·laborar tots, 

i vaig poder extreure conclusions. Els pisos afectats eren els de sota de l’àtic, on dos 

dels punts coincidien amb parts molt degradades de la seva terrassa, un just a la 

bonera i l’altre a prop d’una junta de dilatació. La tercera filtració localitzada a un fals 

sostre del bany que gotejava en dies de pluja, originat per una bonera amb la tela 

d’impermeabilització extreta dels seu lloc que provocava filtracions al bany. 

Per tal de poder redactar després el pressupost, vaig prendre mides de la 

terrassa, així com fer fotografies de les zones puntuals a reparar, així com fotografies 

generals per entendre el conjunt. 

Aquesta visita em van recalcar molt que això havia de valorar-lo molt puntual, 

volien només “tapiar forats”, és a dir, no volien gastar-se molt diners, aleshores vaig 

proposar intervencions puntuals, recalcant que no garantim la solució al problemes 

de filtracions, ja que només es pot garantir si intervenim en la seva totalitat. 

A l’apartat Annex 2.1.2. es troba la informació de referència d’aquest exemple: 

amb el pressupost i desplegable entregat. 
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EXEMPLE P-88 

 

Aquest pressupost es va realitzar a partir d’una ITE de 184 pàgnies On es 

presenta la descripció de cada una de les lesions i patologies observades per el 

tècnic que elabora aquest Informe, i les classifica entre Lleus i Greus, diferenciant les 

últimes entre les que presenten i no presenten perill a les persones.  

Per a aquelles patologies classificades com a greus s’estableix una data de 

termini de la deficiència localitzada. Aleshores, el nostre treball consisteix en valorar 

exclusivament aquelles patologies greus que han de ser resoltes. Només serà el cas 

de petició del client on valorarem les classificades com a lleus. 

Un cop vam rebre la sol·licitud de pressupost per valorar aquesta ITE, vam 

procedir a concertar una visita amb l’Administrador de Finques que disposava de les 

claus de la Comunitat per tal d’accedir a les diferents zones.  

Al tractar-se d’una ITE molt voluminosa, vam haver d’estudiar-la primerament 

al despatx, assignant les zones important per veure, que seran les classificades com 

greus. 

Vam començar la visita per un local afectat per humitats, continuant per la 

façana posterior, passant pel vestíbul, l’escala comunitària i finalitzant al terrat 

comunitari on es podien veure els dos patis laterals.  

Al tractar-se d’una ITE sense memòria definida ni estat d’amidaments, si no 

que exclusivament detecció de lesions, amb fotografies. Serà un pressupost molt 

estimatiu, i durant la visita, seré jo qui aniré prenent nota de les intervencions que 

calen fer, amb els amidaments aproximats, en quan a m2 de reparació, ml de 

substitució de baixants de fibrociment, % d’afectació de paraments, etc. I serà la 

meva Directora del present projecte qui anirà fent fotografies i diagnosticant les 

lesions, així com decidint les actuacions. Després al despatx, amb l’ajuda de La Seu 

Electrònica del Cadastre, prendré les mides més generals en quan a m2 de  

revestiments de paraments, ml de perímetres, etc. 

Un cop detallades les actuacions a fer i amb l’amidament aproximat, es 

procedirà a redactar el pressupost i ordenar-lo segon zona d’actuació (Façanes, 

Cobertes, Patis...), amb ordenació segons  l’ordre d’aparició a la ITE. els textos de 

les partides seran els agafats de la base de dades i d’altres pressupostos que puc 

agafar com a referència. 

En aquest pressupost només vaig haver de demanar preu de substitució de 

baixants de fibrociment i instal·lació de xarxa de protecció de patis contra els coloms. 
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2.4.1.3 Quan tenim definides cada una de les actuacions: ( memòria de pressupost, 

projectes executius, plànols, etc)  

 

Fer la visita a partir de la informació rebuda, estudiant-la prèviament per tal 

d’anotar aquelles coses que no estan prou definides, per concretar-les a la visita. 

Un cop a la visita es recomana comprovar les mides si les tenim definides, per 

després a obra no tenir problemes, i si no les tenim definides, haurem de prendre-les. 

Depenent el cas ens haurem d’ajudar d’un plànol ja realitzar o de realitzar nosaltres un 

croquis. 

Realitzarem fotografies, de cada una de les lesions i patologies a intervenir, així 

com altres que no estiguin presents a la memòria, fotografies generals per entendre 

l’edifici etc. Mai ens hem de quedar curts a l’hora de fer les fotografies, ja que si ens 

deixem alguna cosa, haurem de tornar a fer la visita i això ens disminueix la 

professionalitat. 

Segons sigui el pressupost a valorar, s’haurà d’anotar informació referent al 

número de veïns, número de plantes, Així com prendre nota de tota la informació que 

podem rebre de la visita, i que creiem important, etc. 

 

EXEMPLE P-01 

Aquest va ser la primera visita que vaig realitzar acompanyada, a una finca realment 

nova de data de construcció del 2002, que presentava greus problemes de confort tèrmic i 

acústic, amb deficient aïllament tèrmic de les façanes que donen a façana principal i 

posterior i deficient aïllament acústic a les façanes principals, ja que disposaven de grans 

finestrals i balconeres. Es tractava d’un Projecte executiu molt detallat en el qual entràvem 

amb competència junt a 6 constructores més, ja que aquesta obra aniria a càrrec de la 

Direcció Facultativa que va construir l’edifici. 

Ja que el projecte definia molt bé els amidaments, les intervencions i els materials, 

només havíem de comprovar a la visita, el cóm executaríem i plantejaríem la obra, ja que les 

vivendes actualment es troben en ús. Seria contemplant la retirada i instal·lació de les noves 

fusteries exteriors previstes amb pont tèrmic i doble envidrament, així com a la vegada 

disposar de les eines per aïllar el trasdossat interior de Pladur. Aquest projecte estava obert 

a noves propostes de materials i solucions constructives. Va ser l’industrial de l’escuma de 

poliuretà projectat, que ens va recomanar la projecció d’aquest aïllament a la cambra entre 

la placa de Pladur i el parament de fàbrica exterior, per tal de garantir el màxim el confort, a 

més d’abaratir el cost en quan a equips de ram de paleta , ja que només hauríem de foradar 

el Pladur en comptes de retirar i tornar a col·locar, amb el que suposa tornar a pintar de la 

mateixa forma que estava. Només dir que vam quedar finalistes. 
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2.4.2 Fer amidaments d’un pressupost: 

Aquesta tasca consisteix en fer els amidaments de cada una de les partides a definir 

que es composa un pressupost.  

Des de l’empresa constructora, ens resulta molt difícil realitzar uns amidaments molt 

exactes, ja que a les visites el temps és el mínim per veure les lesions i patologies, prendre 

les mides essencials i a partir d’aquestes fer regles de proporcionalitat. Ja que si ens 

entretenim a mesurar de forma exacta, ens podem tirar el dia sencer. És freqüent també 

trobar-nos amb poca  accessibilitat i hem de veure segons quines zones des de un punt que 

no podem prendre cap mida, També hi ha casos on no ens faciliten l’accés, o ha estat 

impossible poder accedir, que hem de fer una previsió d’amidament, sempre deixant clar 

que s’ha de comprovar en obra. 

A les visites, per mesurar segons que elements situats a una alçada elevada de 

façana, m’he ajudat fet una projecció visual de l’element en el terra i és aquí on he pres la 

mida, per exemple, en balcons, tribunes, voladís, etc. Per prendre mides de patis a les 

visites les prenc generalment des del terrat comunitari, tant el perímetre com l’alçada. 

De forma general, he realitzar els amidaments a partir de les mides de l’Arxiu 

Electrònic del Cadastre (http://www.sedecatastro.gob.es/)  a partir de longituds dels 

perímetres de façana, superfícies de coberta, perímetres de patis, caixes d’escala i 

mitjançant les regles de proporcionalitat. He utilitzat bastant aquesta eina, per tal de fer els 

amidaments que no he pogut realitzar a les visites, ja que es freqüent no poder accedir a la 

zona per mesurar o per l’escassetat de temps. També la he utilitzat bastant perquè, són 

poques les visites que he realitzat, ja que sovint hem demanaven fer pressupostos de visites 

que ja estaven fetes, i em facilitaven només fotografies. Un exemple d’amidament és: per 

mesurar la longitud d’un balcó que ocupa a simple vista ¼ de l’amplada de façana, s’obté a 

partir de l’amplada de façana que puc mesurar al Cadastre i dividir-la per quatre. 

En el pitjor dels casos, quan no tenim cap amidament i no ens atrevim a donar un 

amidament aproximat, segons sigui el cas, els hi donem el preu unitari, i quan sigui factible 

s’aplicarà l’amidament adient. Aquest cas, s’utilitza sovint, quan s’ha de reparar algun 

element que només es pot saber la quantitat un cop estiguem  a l’obra, perquè no sabem ni 

per l’experiència el grau d’afectació d’aquest. 

Per altre banda, m’han donat directament plànols i a partir d’aquí prenia mides, ja 

sigui amb l’AutoCad, o amb escalímetre, on l’amidament dependria de l’exactitud amb que 

estava fet el plànol. 

No obstant, he fet dos amidaments exactes de dos vestíbuls, un bastant complex i un 

altre de més senzill, ja que vaig anat a prendre mides directes als vestíbuls tenint el temps 

que calgui, ja que el porter em facilitava l’accés.  
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EXEMPLE P-47.  

Aquest va ser un pressupost de pintura de paraments, fusteries i serralleries de la 

zona comunitària d’una finca, bastant complexa en quan a geometries, i se’m va encomanar 

fer l’estat d’amidaments prenent mides directes al vestíbul, ja que el porter ens facilitava 

l’accés. Les actuacions de pintura estaven definides amb una memòria però ens faltava els 

amidaments que era el més laboriós, i no hi havia més remei que fer-ho ja que si no, era una 

feina que se la podia endur un altre. 

Aleshores, vaig anar tranquil·lament un matí amb la cinta mètrica, el làser, fulls DIN 

A3 per fer croquis i una carpeta de base, i amb paciència per fer els plànols del vestíbul, 

zones de pas i dues escales, una principal i una altre posterior. 

A l’apartat Annex 2.1.3., es troba la Documentació referent a aquest pressupost. 

 

2.4.3 Preparar pressupost segons la visita realitza da: 

Redactar el pressupost a partir de la informació rebuda i  de la obtinguda a la visita. 

En els casos on no tenim la definició de les partides, s’hauran d’ordenar el 

pressupost d’un forma que quedi clara i ordenada, i descriure cada una de les intervencions 

que calen realitzar. És freqüent d’agafar un pressupost ja realitzat i semblant com a 

referència, o començar de zero, a partir de la base de dades, per tal de crear el pressupost 

amb el Presto. 

En els casos on sí tenim les intervencions definides i ordenades, només haurem de 

passar-les en format Presto. 

En qualsevol cas, les partides que no queden ben definides és molt important ’afegir 

un comentari a partir d’una nota, per tal d’evitar-nos problemes, durant la fase d’execució de 

la obra. 

És important informar en els cas de que els amidaments siguin aproximats o 

estimatius, dient que s’han de revisar un cop acceptat el pressupost o a l’obra, ja que sinó 

ens poder trobar durant l’execució amb problemes de finançament amb un amidament molt 

escàs, i amb la problemàtica que comporta la creació d’annexes. 

Un com el tenim redactat, passarem a ficar els preus que tenim com a tarifa i 

demanar aquells preus més complexes als industrials, tants com calguin, amb la informació 

detallada per tal d’evitar que s’hagi de tornar a fer visita. En cas contrari, haurem de tornar a 

fer una visita amb l’industrial per poder valorar-lo correctament.  

Hi han casos on els pressupostos corren molta pressa i els hi donem directament la 

informació rebuda per tal de no perdre el temps mentre que es prepara el pressupost.  

Finalment, s’introdueixen els preus dels industrials, revisant-los a partir de preus de 

referència. Seria idoni demanar preus a varis industrials per comparar i tenir un preu ajustat, 
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però com els industrials són de confiança sovint els hi demanem directament. agafant altres 

preus de referència. 

Finalment s’introdueixen els marges, segons indicacions de les supervisores, a partir 

del risc que es vol assumir i entregar a la propietària de la sol·licitud per a que ho revisi i ho 

entregui al sol·licitant, o en cas que m’ho demanin entregar-ho directament. 

 

2.4.4 Preparar pressupost sense visitar la finca: 

Hi ha hagut casos on el pressupost no s’ha realitzat cap visita ni inspecció per cap 

membre de l’empresa, ja que no se’ns ha facilitat l’accés o l’arquitecte per motius que no 

sabem, no volia que visitem la finca perquè ja queda prou definit al projecte.  

El fet de no fer la visita, és un risc que s’ha d’assumir  a l’hora de fer obra, ja que ens 

podem deixar de banda aspectes importants que podríem haver-los detectat a la visita. Però 

si descartem aquesta tipologia de sol·licituds, és una porta que ens tanquem alhora de tindre 

més oportunitats per a que ens acceptin obres.  

En el cas de que el projecte estigui ben detallat, ens fiem d’aquest i l’elaborem a 

partir del que ens defineix el projecte. 

Si per altre banda, tenim partides poc definides, passaríem a valorar-lo de forma 

estimativa, detallant exactament les intervencions a realitzar i deixant oberta la possibilitat de 

fer modificacions, ja siguin en amidaments o en les pròpies intervencions.  

M’he trobat amb casos on tenim partides alçades de reparar per exemple, un terrat 

comunitari i no tenim ni els m2 de reparació, ni les intervencions que calen fer, i no en pogut 

visitar-ho. Aleshores vam trucar a l’arquitecte i no ens va facilitar massa informació, i vam fer 

una hipòtesi del que podria haver i a partir d’aquí la vam valorar, això si, dient que es 

comprovarà un cop acceptat el pressupost. 

La forma de preparar aquest pressupost seria la mateixa que la comentada a 

l’apartat 2.4.3, però aquest cas a partir de la definició exclusiva del projecte o la memòria de 

pressupost definida. 
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2.4.5 Preparar pressupost a partir de visita ja rea litzada: 

 

Passats uns mesos a les pràctiques, quan el Departament Comercial estava prou 

enfortit, vaig passar a fer més treball del despatx, fent pressupostos de sol·licituds que ja 

s’havien realitzat. 

Aquesta forma de treballar permet que es redactin més pressupostos, però tenim 

l’inconvenient de trobar-me a vegades amb situacions que em falta informació per poder 

valorar, sobretot en casos que no s’han tingut en compte a la visita, aleshores, en el cas de 

no poder obtenir aquesta informació, acudo a les suposicions., sempre i quan no ens 

demanin lo contrari. Com per exemple, valorar la substitució de les finestres i balconeres 

d’un interior de pis, sense mides exactes, només tenint l’amplada referent a un plànol, que 

podria posar en dubte, ja que hi havia alguna mida que no corresponia la realitat de la 

fotografia amb el plànol. Això em va suposar tenir un enfrontament amb l’industrial, ja que no 

els hi agradava fer pressupostos d’aquesta forma, perquè ho veien com una pèrdua de 

temps, valorar una cosa que s’havia de tornar a valorar a la llarga. És una situació que ens 

trobem molt freqüent en aquesta i moltes empreses, ja que ens trobem amb sol·licituds onla 

informació està poc definida, aquests generalment estan sotmesos a contínues 

modificacions, fins que s’entrega i s’accepta el definitiu. 

No és una bona forma de treballar, ja que un pressupost poc definit i que amb un 

preu no tancat, suposa una menor possibilitat de que ens acceptin el pressupost, en front a 

un que estigui ben definit. Però, ens ajustem a la informació que rebem perquè si de totes 

les sol·licituds les tindríem que valorar exactament, serien poques les que acabaríem 

pressupostant i moltes sol·licituds que no donaríem resposta per falta de temps. 

 La exactitud del pressupost que realitzo d’aquesta forma, depèn de la definició de 

les intervencions que em faciliten, ja que exclusivament valoro la informació rebuda, amb el 

risc de poder deixar-nos de banda alguna cosa. Aquesta exactitud depèn principalment de: 

� Memòria de pressupost definit. 

� Estat d’amidaments correcte. 

� Plànol. 

� Fotografies clares. 

� Informació sobre l’accessibilitat. 
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EXEMPLE P-23.  

El tercer mes a les pràctiques em van demanar elaborar un pressupost de 

reparacions puntuals en un interior d’habitatge, consistent en la reparació de 

paraments afectats per humitats a l’habitació i al bany, així com la instal·lació de nou 

armari encastat que es trobava també afectat per la humitat. Em van encomanar fer 

aquest pressupost a partir de mides i fotografies presses per un company que es va 

encarregar de fer la visita, vaig demanar preu al fuster per la substitució de l’armari i 

les reparació vaig ficar preu tarifari. 

9 mesos més tard, em van encomanar realitzar el pressupost de reforma del 

mateix l’habitatge, a partir de les anotacions que la meva directora del projecte junta 

amb una arquitecte, van prendre nota del que el client volia fer. L’arquitecte es va 

encarregar de fer els plànols de les diferents propostes per tal de nosaltres poder 

valorar, i ens va facilitar un guió per tal de facilitar-nos crear el pressupost, però no 

era una memòria base, sinó un guió per tal de no deixar-nos coses, ja que aquest no 

es va assemblar al definitiu. 

Aquesta sol·licitud no estava definida les actuacions a realitzar, ja que el client 

tampoc ho tenia massa clar, així que va ser un pressupost amb un llistat immens 

d’actuacions a valorar, amb contínues modificacions i diferents propostes, segons 

ens anava dient el client.  

Finalment vam entregar una proposta, que ens va demanar diverses 

modificacions i noves partides a valorar, fins que vam entregar la definitiva on no 

variaven massa els canvis dels espais d’us respecte l’estat original. 

Un aspecte a destacar d’aquest pressupost, és la incomoditat de demanar 

preus quan no tenim les partides ven definides, amb els seus amidaments, de tal 

forma que vaig tenir un enfrontament via e-mail amb un industrial, perquè no volia 

pressupostar coses poc detallades, a partir de fotografies i mides aproximades, i 

aquest és un dels pressupostos on no podíem anar amb l’industrial a valorar-lo ja que 

el client estava de viatge,  

A l’apartat Annex 2.1.4. es troba la informació de referència d’aquest exemple: 

amb els pressupostos entregats, fotografies, plànols, etc. 
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2.4.6 Preparar pressupost a partir d’una inspecció realitzada: 

 

A partir del quart més s’han realitzat diverses inspeccions en façanes amb operaris 

penjats amb cordes tipus escalador i cadires de treball per tal de treure el risc més imminent 

a via pública i aprofitar a la vegada per valorar aquells punts de la façana que necessiten ser 

reparats, per poder presentar després un pressupost amb la nostra proposta de reparació. 

A la vegada, aprofitem aquestes tirades de cordes, per a que l’operari des de una 

visió més propera faci les fotografies de cada una de les lesions i patologies observades, 

que les localitzarà en un plànol. Així jo després al despatx ho dibuixo en AutoCad, per a que 

el client vegi visualment les patologies observades i  valorades al pressupost de reparació i/o 

rehabilitació.  

Aquesta informació gràfica de la inspecció l’elaboro a partir del plànol facilitat per 

l’arquitecte o per un croquis realitzat per mi. A partir d’una llegenda gràfica de les diferents 

patologies, les dibuixo en les zones localitzades i indico amb un número la referència de la 

fotografia corresponent a aquesta lesió i/o patologia per poder veure-la en un recull de 

fotografies adjuntades. 

A part d’això també s’han realitzat cales o inspeccions més puntuals, ja sigui de 

boneres, cobertes, terrats o conductes d’instal·lacions, realitzant un desplegable en format 

DIN A3, per tal d’explicar el que s’ha observat, amb croquis i fotografies realitzades i 

depenent el cas, adjuntar-ho amb un pressupost de proposta de reparació. 
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EXEMPLE P-51-52-53-54  

Aquestes sol·licituds van lligades de la mà ja que es tracta de 4 finques dels 

mateixos propietaris que volen rehabilitar les façanes principals, ja que es troben en un 

elevat estat de degradació amb símptomes de carbonatació del formigó. Van procedir a 

intervenir a les façanes ja que vàries d’elles van patir despreniments a via pública, que va 

ser quan ens van demanar la instal·lació de viseres longitudinals de forma provisional, fins 

que s’elaborin i s’executin  els projectes de Rehabilitació . 

A part d’aquestes viseres ens van adjudicar la realització d’una inspecció a partir d’un 

pressupost, de les quatre façanes amb dos operaris penjats amb cordes tipus escalador, per 

tal de treure aquells elements en perill de despreniment i enfaixar les zones amb perill. 

Mentre que els operaris realitzaven aquestes tasques van aprofitar per prendre fotografies 

de cada una de les lesions observades i localitzar-les en un croquis que vaig elaborar,  

Aquestes inspeccions van requerir una organització i coordinació amb els operaris, 

per tal de que el resultat sigui correcte. Vaig començar elaborant prèviament els croquis que 

ens faltaven de l’arquitecte, designant una llegenda gràfica de patologies per tal de poder 

detectar-les i localitzar-les,  estipulant un ordre a partir de la tirada de cordes que ells feien, 

per tal de que les fotografies estiguin correlatives i poder ubicar-les en els croquis. Durant 

els dies que es trobaven penjats vaig haver d’anar a la finca per supervisar la presa de 

dades i fotografies,, per poder després fer jo la meva feina. Tot i així, em va resultar bastant 

dificultós ja que eren més de 200 fotografies que havia de localitzar a les quatre façanes, a 

més de fer un informe del que havíem observat a les inspeccions. 

Juntament, amb aquest informe vam adjuntar la nostra proposta de reparació a partir 

del que havíem observat. Aquest  va ser un dels motius per el qual ens van demanar 

aquesta inspecció, ja que la opció de Rehabilitació de l’Arquitecte era una Rehabilitació 

Integral de les façanes, on es substituïa tota la pedra artificial per unes de nova fetes de 

taller.  Aquest pressupost pujava els voltants dels 500.000€-600.000€ i nosaltres vam 

proposar una proposta de reparacions d’aquelles parts que es podien mantenir i substituir 

aquelles que estaven pitjor, essent un pressupost més reduït. 

Tots ens vam involucrar bastant amb aquestes 4 sol·licituds, ja que entre les 

inspeccions, la valoració d’aquesta i posteriorment la valoració del Projecte de l’Arquitecte, 

podria dir que vam trigar entre unes coses i d’altres 3-4 setmanes, molt intenses de treball. 

Ja que vèiem la possibilitat de poder fer aquesta obra, tot i que, al final no ens vam sortir 

amb la nostra, tot i que la nostra proposta era ajustada. 

A l’apartat Annex 2.1.6., es presenta la documentació referent a aquestes sol·licituds. 

Degut a la gran quantitat de fotografies preses a les inspeccions només he adjuntat 

fotografies d’una de les façanes, per veure la metodologia de treball, així com el pressupost 

del mateix, ja que a la resta es repetia. 
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2.4.7 Modificar pressupostos: 

 

Quan hem entregat un pressupost ja valorat  i ens demanen adaptar-lo amb una 

sèrie de modificacions. M’he trobat amb diferents casos: 

 

- Quan hem valorat un pressupost realitzat a partir del nostre diagnòstic de la visita 

realitzada a la finca i ens retornen una memòria de pressupost, projecte o plànols 

realitzat per un arquitecte per tal de fer els canvis pertinents per adaptar-nos a la 

nova informació. 

Aquest tipus de modificació és sovint en casos que hem fet una valoració estimativa i 

es necessita d’una més definida per tal de poder executar-ho i han demanat a un 

arquitecte per a que ho defineixi correctament par tal de demanar preus a diferents 

constructores i poder comparar preus. Generalment, això passa quan hem valorat 

pressupostos estimatius que pugen els 50.000€. Això seria fer, com un pressupost 

de zero, però no és així ja que hi ha moltes partides que les podem aprofitar del 

nostre pressupost anterior, i és per això molt important agafar com a referència l’antic 

per a que els preus unitaris siguin els mateixos.  

Sovint passa que els nostres pressupostos inicials són més barats, ja que proposem 

intervencions més puntuals, en front a una memòria de pressupost realitzat per un 

arquitecte, que sempre miren per la Rehabilitació general i no puntual. Així com 

nosaltres pressupostem penjar-nos amb cordes per reparar puntualment i ells 

directament fiquen bastida per tal de reparar de forma general, suposant un 

increment de preu del pressupost. 

 

- Quan hem valorat un pressupost realitzat a partir d’una memòria, i ens modifiquen 

partides, materials, etc., o ens demanen valorar altres alternatives i/o opcionals. 

Aquestes modificacions poden anar des de modificacions puntuals de poques 

partides on podem donar resposta immediata, fins a més complexes que em de 

tornar a demanar preus i ja quasi seria com tornar a fer un de nou. 

 

- En cas de sol·licituds de reformes interiors d’habitatge i vestíbuls, són sovint casos 

de pressupostos on hem valorat diferents opcions de qualitat d’acabats i/o diferents 

propostes de plànols. 

 

- Rectificació d’un pressupost amb modificacions d’amidaments. 
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2.4.8 Revisar preus: 

 

Per a pressupostos on hi ha una memòria de pressupost a valorar i lluiten vàries 

constructores (entre 3-7 empreses), és sovint trobar-nos amb que hem de revisar preus 

quan estem amb un preu competent i el client està interessat en que ens adjudiquin la obra. 

Aleshores, generalment en facilitin les dades d’aquelles partides que estem per dalt 

i/o per sota, per tal de que revisem els preus i entreguem una proposta més competent. 

En aquests casos, demanem a l’industrial que s’ajusti en el preu i si aquest ja el té 

ajustat, doncs la meva supervisora de feina valorarà si és convenient disminuir el marge 

d’empresa, augmentat el risc que aquest suposa, per aquelles partides que estem cars, i un 

cop, ens adjudiquin la feina, doncs valorarem si el nostre industrial és capaç d’assumir la 

feina, o hem de buscar un de nou. 

 

2.4.9 Fer tasques concretes d’un pressupost: 

 

Quan em demanen puntualment alguna o vàries de les tasques que pot requerir fer 

un pressupost, que l’està realitzant un altre i necessita puntualment la meva ajuda. 

Aquestes tasques poden anar des de: 

- Passar memòries de pressupost a Presto, etc.  

- Passar arxius d’Autocad en PDF, així com reduir escales, per exemple d’un DIN-A0 

passar-ho a un DIN-A3. 

- Fer algun croquis amb Autocad per tal de treure superfícies complexes de cobertes, 

o paviments de vestíbul. 

- Buscar per el cadastre mides puntuals, així com fer algun amidament puntual per tal 

de comprovar si el resultat és el mateix, etc. 

- Demanar preus a industrials. 

- Buscar preus per Internet. 

- Buscar algun industrial o empresa que necessitem per Internet i demanar-li preu. 

- Reclamar pressupostos. 

- Altres. 
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2.4.10 Elaborar la documentació gràfica d’un pressu post: 

 

Com a punt innovador, em va proposar des dels inicis, fer uns desplegables en 

format DIN A3, amb el disseny d’una caràtula per tal d’afegir a l’entrega dels pressupostos, 

amb la finalitat d’explicar les actuacions a realitzar de forma simplificada i resumida. 

Els desplegables de forma general han estat ben rebuts i gratificats per part dels 

clients, ja que és una feina extra i útil que ajuda a entendre el pressupost, ja que sovint es 

realitzen moltes partides i s’acaben generant moltes pàgines i amb aquesta forma tenim tota 

la informació resumida en un full amb fotografies i gràfics. Aquest també és una forma 

d’atraure l’atenció i de donar un millor servei, per tal de diferenciar-nos de la competència. 
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EXEMPLE P-10 

Aquesta sol·licitud portava des de el 2009 en procés de valoració d’un Projecte 

d’Execució, on s’han entregat diverses ofertes abans de la meva incorporació. 

Em van encomanar fer el desplegable en format A3, per tal de millorar la 

presentació del pressupost , destacant d’alguna forma a la competència i per a que vegin 

que ens em estudiar la sol·licitud , ja que es tractava d’una sol·licitud que pujava bastant 

el preu venta i ens interessava guanyar-ho. 

Va ser dels primers treballs que vaig realitzar, a partir de la realització d’una visita 

a la finca amb la meva directora de feina, per tal de comprovar el pressupost valorat a 

partir del projecte per si havíem de tenir present algun aspecte important, i comprovar 

que el que s’havia valorat era el correcte. A més de prendre alguna mida i fer les 

fotografies per poder fer la Documentació Gràfica, i plasmar la informació de les 

actuacions valorades en el pressupost. 

A l’apartat Annex 2.1.5. es troba la informació de referència d’aquest exemple: 

amb els pressupostos entregats  ( el primer estimatiu i el resum del definitiu), així 

com la Documentació Gràfica que vaig realitzar, d’aquest pressupost.. 
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3.1 CONCEPTES GENERALS. 

3.1.1 Definició de pressupost. 

El pressupost és l'expressió valorada d'un programa tècnic, és l'estudi econòmic d'un 

projecte, i un dels documents de major importància.  

El seu objectiu és la determinació del cost anticipat de totes i cadascuna de les parts 

que constitueixen una obra, amb especificació dels materials i treballs que s'han de realitzar. 

Sempre, abans d'iniciar una obra, s'haurà de realitzar un estudi del cost de la 

mateixa, mitjançant el Pressupost, que a més de donar-nos el cost de l'obra projectada, ens 

defineix altres paràmetres: 

 

- Fixa les unitats d'obra en què es divideix la construcció 

- Defineix la unitat de mesura da cada partida 

- Implanta criteris de mesurament. 

- Serveix de guia per a la confecció de nous preus o preus contradictoris. 

- S'utilitza com a pauta a les Certificacions. 

- Facilita les dades per a la seva possible finançament. 

- Facilita les dades per a la seva rendibilitat d'inversió. 

 

3.1.2 Condicions bàsiques d’un pressupost.  

Per a que un pressupost ens pugui donar la màxima informació possible i poder 

aprofitar-lo amb la seva màxima rendibilitat, ha de complir les condicions bàsiques següents: 

 

- Facilitar el ràpid troballa de les partides que el componen i la detecció d'errors o 

omissions. 

- Facilitar el mesurament i preus de les parts de l'obra realitzades, necessàries per a la 

redacció de les Certificacions parcials i de la liquidació final. 

- Facilitar el càlcul de la quantitat de materials, mà d'obra i maquinària necessaris per 

a l'execució de l'obra. 

- Facilitar les dades necessàries per establir la Planificació de l'obra, amb la seva 

previsió de temps i previsió d'inversió. 

- Facilitar les dades necessàries per dur a terme el control pressupostari. 
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3.1.3 Condicions essencials d’un pressupost.  

Per altra banda, hi ha unes condicions essencials que no ens podem deixar de banda 

a l’hora d’elaborar els pressupostos de forma satisfactòria, que són les següents: 

 

- Seguir un ordre  de redacció, a ser possible segons l’ordre d’execució dels treballs, 

per a la mida del possible no oblidar-nos d’unitats d’obra i poder facilitar la detecció 

d’errors. Sovint s’utilitzen guies codificades, quadres de preus o manuals de consulta 

per establir aquest ordre de forma metòdica i sistemàtica. 

 

- Claredat d’expressió  a l’hora de redactar cada una de les partides, recollint la unitat 

d’amidament, el concepte, la qualitat a emprar, la forma d’execució i la qualitat 

d’acabat. Sense tenir definits aquests paràmetres ens dificulta bastant a l’hora de 

poder realitzar una correcta valoració i és aquest un signe d’identitat de la 

professionalitat i experiència del tècnic que redacta el pressupost. 

 

- El pressupost ha de ser en la mida del possible, el més exacte , ja que així ens 

podem evitar en el procés d’execució de l’obra la creació d’annexes o variacions 

sensibles del import previst de l’obra, ja que pot ocasionar problemes de finançament 

de l’obra, a més d’enfrontaments amb la Comunitat de Propietaris o Propietari. 

 

3.1.4 Documentació necessària per fer un pressupost .  

Per tal de poder valorar una actuació en Rehabilitació, Restauració i Manteniment 

d’Edificis, amb  una bona execució d’obra, ràpid desenvolupament i un encertat cost final de 

l’obra, és imprescindible una bona definició del Projecte Executiu per poder redactar el 

pressupost a càrrec d’un Arquitecte Tècnic. 

És imprescindible que aquest projecte estigui elaborat amb la màxima exactitud i 

precisió, amb el contingut següent: 

- Memòria: justificant les solucions adoptades. 

- Plànols: en la seva totalitat per a que l’obra es pugui portar a terme, realitzats a 

escala 1/50 i plànols de detalls constructius a 1/20 ó 1/10. 

- Plec de Condicions. 

- Pressupost Valoratiu Detallat, per tal de que les diferents constructores puguin 

valorar les diferents partides d’obra i donar un preu final. 
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3.2 LA REALITAT DELS PRESSUPOSTOS DES D’UNA PETITA 

EMPRESA CONSTRUCTORA. 

Al tractar-se d’una petita empresa Constructora en el sector de la Rehabilitació, 

d’àmbit comarcal, ens  trobem amb una empresa que dona servei a una gran varietat de 

pressupostos, en front a empreses grans que exclusivament valoren projectes de grans 

dimensions. 

Ens trobem valorant pressupostos d’una forma personalitzada, a partir del que ens 

demanin i de la informació facilitada, donant resposta a qualsevol de les sol·licituds, a 

excepció d’aquelles més complexes que no hi ha projecte elaborat i que seria necessari.  

Ens trobem amb bastants casos d’aquest tipus, on volen estalviar-se el cost que 

suposa fer un projecte d’execució, sense  valorar que això podria ser una inversió, a l’hora 

d’evitar la creació d’annexes durant l’execució d’obra. 

Cada cop són més els serveis que donem resposta per tal de fer el nombre màxim de 

pressupostos per a que així segon estadística algun ens hauran d’acceptar. Aquests els 

podem classificar en: 

- Pressupostos entre 150-300€: anirien els pressupostos de cales, proves 

d’estanqueïtat, etc. 

- Pressupostos de 900-3.000€; inspeccions amb sistemes de treballs verticals, 

reparacions molt puntuals d’un element en concret, així com impermeabilització de 

balcons, terrasses, etc. 

- Pressupostos de 3.000-15.000€: serien pressupostos de reparacions de cobertes, 

incloent la impermeabilització. 

- Pressupostos de 15.000-60.000€: serien pressupostos de reformes d’interiors, 

vestíbuls, façanes, patis, que dependrien de la qualitat d’aquests i del grau 

d’intervenció. 

- Pressupostos de >60.000€: són aquells que s’intervenen en més d’un element, o per 

a zones de grans dimensions. 
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3.2.1 Diferències entre la teoria i la pràctica de valorar pressupostos 

He hagut de partir de zero per aprendre la forma de treballar de l’empresa en la 

redacció d’aquests pressupostos ja que la metodologia emprada és molt diferent a l’aprés a 

l’assignatura de pressupostos. Tot i així, sí que hi han hagut eines i conceptes de 

l’assignatura que m’han ajudat molt a desenvolupar les meves tasques, que si no les hagués 

aprés m’hauria costat més el meu desenvolupament i el meu enteniment per aprendre les 

bases dels pressupostos. 

Amb la meva experiència viscuda durant les pràctiques d’empresa  he pogut extreure 

inconvenients i avantatges a l’hora de fer els pressupostos des de una empresa 

constructora, agafant els pressupostos realitzats a la Universitat com a model idoni.  

Les principals diferències que podem trobar, són les següents: 

PRESSUPOST TEÒRIC PRESSUPOST PRÀCTIC 

Pressupost Valoratiu Detallat Pressupost Valoratiu Simple i Estimatius 

Preus unitaris descompostos Preus unitaris tarifaris i de subcontractistes 

Amidaments exactes, descompostos Amidaments aproximats, estimatius 

Pressupost més exacte i menys risc Pressupost menys exacte i més risc 

Pressupost segons projecte definit Pressupostos segons la informació rebuda. 

 

DIFERÈNCIA EN LA TIPOLOGIA DE PRESSUPOST: 

A partir de les pràctiques d’empresa puc dir que es realitzen Pressupostos Valoratius 

Simples i Pressupostos Estimatius. Pràcticament no es realitza cap Pressupost Valoratiu 

Detallat, com els practicats a la assignatura de Pressupostos. La diferència entre les 

diferents classes de pressupostos són les següents: 

- Pressupost Valoratiu Simple: quan apliquem a cada unitat d’obra  un preu unitari, que 

pot provenir directament d'ofertes comercials o de bases de preus, sense especificar 

el cost corresponent de materials, mà d’obra, etc.  

- Pressupost Estimatiu: quan apliquem certs paràmetres com el cost per m2 construït, 

que dependrà de la qualitat de construcció, de la seva finalitat i lloc d’ubicació. Són 

pressupostos que avancen el preu a un pressupost definitiu, per donar el cost 

aproximat d’una obra.. Aquesta tipologia de pressupost depèn de l’experiència del 

tècnic que el realitza, i s’ha de tenir en compte que intervenen grans marges d’error. 

- Pressupost Valoratiu Detallat: é l’únic que compleix totes les condicions bàsiques 

d’un pressupost, amb preus unitaris descompostos, detallant la distribució del cost 

amb la part corresponent a materials, mà d’obra, costos indirectes. Aquesta tipologia 

presenta grans avantatges, no solament perquè pot admetre possibles revisions, si 

no també per la redacció de preus contradictoris que apareguin, ja que els preus 

unitaris descompostos els prenem com a base. 
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DIFERÈNCIA EN ELS PREUS UNITARIS  

A l’empresa de forma general es realitzen Pressupostos Valoratius Simples, perquè 

permet l’elaboració de pressupostos de forma ràpida a partir de preus tarifaris de l’empresa 

fruits de l’experiència de fer obra i del coneixement dels preus de la competència.  

Per altra banda, per aquells preus que requereixen una actuació més tècnica o 

calcular un preu més detallat, es demana pressupost a aquells industrials que 

subcontractarem, i ens encarregarem de repercutir aquests preus a la partida corresponent.  

No obstant, han hagut partides on he descompost el preu de forma detallada , a partir 

d’una previsió de dies de treball, cost de material i altres despeses, sobretot per aquelles 

partides on el factor experiència no el podem aplicar. 

L’inconvenient de fer pressupostos d’aquesta forma, és que ens trobem amb la 

dificultat alhora d’ajustar els preus quan es produeixen canvis en el pressupost o durant 

l'execució de l'obra. Per atendre aquestes eventualitats cal un pressupost més detallat, ja 

que, en el nostre cas, hem de tornar a demanar preus unitaris globals de les partides 

modificades. Ens pot passar que quan ens modifiquen considerablement el pressupost 

inicial, per nosaltres és com tornar a realitzar un de nou. 

Els preus tarifaris estipulats per l’experiència i els preus que  demanem als 

subcontractistes, són preus que per una banda ens hem de fiar, aleshores podem dir que no 

són completament exactes, ja que no els tenim justificats. Aquesta forma de treballar, per 

una banda ens agilitza la feina i la rapidesa de fer pressupostos, però per l’altre banda, 

estem sotmesos a un major risc, que si el féssim més detallat. 

Els preus tarifaris són preus estipulats a partir d’una mitja i no els trobem justificats ni 

tenim desglossats, aleshores se’ns dificulta la feina per actualitzar-los i per adaptar-los a les 

qualitats que ens demanen. Aquests preus sempre els tenim dintre d’un rang que variarà 

depenent de les característiques constructives, dimensions, qualitats, grau de dificultat de la 

intervenció, amidaments, etc.  

Si es dona el cas de que a l’obra ens trobem, amb un preu unitari molt ajustat, serem 

nosaltres o l’empresa subcontractada qui assumirà la despesa. Hi han hagut obres on el 

marge carregat d’empresa  s’ha vist afectat, degut a imprevistos. És freqüent trobar-nos en 

l’última etapa de remats i acabats amb els veïns reclamant reparar elements que 

suposadament els hem fet malament, però cada cop veiem més clar la necessitat de fer 

informes de l’estat de les coses abans d’iniciar les obres, per tal de després poder justificar-

nos i evitar aquestes despeses que en molts casos posem en dubte. 
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INCONVENIENTS EN ELS AMIDAMENTS  

Altre aspecte molt important alhora de fer pressupostos és tenir un estat 

d’amidaments definit, exacte i correcte, per després no tenir ensurts durant el procés 

d’execució de l’obra. Aquesta feina no és freqüent trobar-nos-la feta, ja que segons l’anàlisi 

estadístic dels pressupostos realitzats durant el període de pràctiques, el % de pressupostos 

on tenim els amidaments definits és del 34% (veure Figura 3.2.2.3) El fet de no tenir un estat 

d’amidament correcte,  ens obliga a basant-nos en una previsió feta a ull o  partir d’una mida 

i regles de proporcionalitat. Aquest fet fa disminuir l’exactitud del pressupost i augmentar el 

risc d’executar l’obra, amb la possibilitat de tenir alteració amb el pressupost inicial, no 

desitjades. 

 

L’ORDRE DELS PRESSUPOSTOS.  

A diferència de la teoria on es seguia un ordre a partir d’una guia de pressupost amb 

una codificació estipulada, a la realitat, des de l’empresa constructora, l’únic ordre que es 

aquell que faciliti un millor enteniment  de cara al client, en el cas de no tenir la memòria del 

pressupost. De forma general ordenem les partides de pressupost de la forma següent: 

- Els capítols els ordenem per zones d’actuació: Façana principal, façana posterior, 

patis, cobertes, estructura, vestíbuls, escales, interiors , etc.  

- Els subcapítols: Mitjans auxiliars, enderrocs, reparacions, construccions, acabats.  

En els casos on trobem pressupostos amb moltes partides, ens podem trobar més o 

menys subcapítols, segons sigui cada cas, amb l’única finalitat de que el pressupost quedi el 

mes ordenat i comprensible possible de cara al client. 

En els casos on rebem l’estat d’amidament d’un pressupost definit, serà aquest 

l’única guia que seguirem sense admetre cap modificació, ja que aquesta permetrà que 

diverses constructores presentin els seus pressupostos per tal de després poder comparar-

los, i si no es segueix serà molt probable que ens descartin. 

Molt cops emprem com a guia per ordenar el pressupost les anotacions o 

observacions que ens poden passar per e-mail o les que prenem durant la visita, ja que així 

ens assegurem a entregar allò que el client ens demana, a més d’afegir les partides que 

creiem que són necessàries, segons sigui el tipus de client i cada cas.  
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LA CLAREDAT I L’EXACTITUD DELS PRESSUPOSTOS. 

En el camp de la Rehabilitació és quasi impossible realitzar els pressupostos tan 

exactes ja que a la Universitat pressupostàvem partides d’obra nova a partir de projectes 

molt elaborats i definits amb totes les dades necessàries: mitjans auxiliars, definició del 

concepte a reparar, amidaments, qualitats de materials i acabats, formes d’execució, etc. 

A partir de projectes d’obra nova podem fer  càlculs més exactes del cost de l’obra, 

però a la realitat és una altra història, ja que depenem de la informació rebuda, que quasi 

sempre la trobem insuficient, a més de trobar-nos altres aspectes que poden interferir en 

l’exactitud d’un pressupost, que serien els següent: 

- Preveure intervencions a partir de l’experiència que després a la realitat és una altra 

cosa i el import que suposaria la seva reparació és molt més elevada que la previsió 

inicial. 

- Que apareguin patologies ocultes que no s’han pogut identificar amb la inspecció 

visual. 

- Informació poc detallada per valorar acuradament el pressupost, ja sigui en 

definicions d’intervencions, amidaments amb partides alçades, omissió de certes 

actuacions, etc. 
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3.2.2 La definició de la informació a valorar.  

Una dels aspectes per els quals ens dificulta la valoració d’un pressupost de la forma 

més exacte possible, és la dificultat per trobar-nos amb sol·licituds de pressupostos amb 

definicions complertes i amb tota la documentació corresponent, segons la necessitat de 

cada cas: 

- Memòria: justificant les solucions adoptades. 

- Plànols: en la seva totalitat per a que l’obra es pugui portar a terme, realitzats a 

escala 1/50 i plànols de detalls constructius a 1/20 ó 1/10. 

- Plec de Condicions. 

- Memòria de pressupost amb cada una de les partides i amb els seu corresponent 

amidament, per tal de poder valorar-la correctament. 

 

Sovint ens trobem amb anotacions, certificats de seguretat, informes i ITES, sense 

definir les partides a pressupostar ni els amidaments. Així com també m’he trobat amb la 

memòria de pressupost definida però sense el seu amidament corresponen,. Es tracta d’una 

feina que ens adjudiquen indirectament a nosaltres, ja que si no serà una altra empresa qui 

la faci. A continuació presento els gràfics corresponents als diferents documents que he 

rebut per cada una de les sol·licituds treballades. A l’apartat Annex 1, es troba la base de 

dades de pressupostos i les taules de càlcul referent a aquests gràfics. 

 

Figura 3.2.2.1.Tipologia de documentació rebuda 
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Figura 3.2.2.2. Grau de definició de la documentació rebuda 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.2.3. % de documentació que rebem amb els amidaments definits 
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3.2.3 La cooperació amb els industrials. 

 

Per aquesta tipologia d’empresa petita, on la majoria dels equips de treballs són 

subcontractats, és molt important disposar d’equips qualificats i de tots els necessaris per 

executar els treballs que l’empresa presta servei. 

Les condicions principals per aquests equips són, el bon treball, la professionalitat, 

preus competents, estar disponibles, ja que aquests equips són els pilars principals de 

l’empresa ja que són els que directament fan la feina d’execució de les obres. 

A part d’això en aquest apartat volia destacar el paper que realitzen en el meu 

Departament, perquè a part de fer la feina que els hi assignem ens han de valorar les 

diferents feines que podrien arribar a fer. Això sí, sempre i quan ens acceptin el pressupost 

que s’està valorant des d meu Departament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                

3.3 PARÀMETRES QUE INTERVENEN EN LA VALORACIÓ D’UN 

PRESSUPOST. 

 

Amb la meva experiència adquirida durant les pràctiques he pogu

diferents  paràmetres que s’han de tenir en compte a l’hora de fer pressupostos,

Per cada pressupost és necessari saber quins dels paràmetres que comentaré a 

continuació intervenen en el pressupost a valorar

compte uns aspectes o uns altres.

En aquest apartat definiré cada un d’aquests paràmetres, així com la meva 

experiència viscuda, amb anècdotes, exemples, avantatges i/o inconvenients que m’he 

trobat al llarg de les pràctiques d’empresa.

 

 

Figura 3.3.1. Esquema resum de

pressupost.. 
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PARÀMETRES QUE INTERVENEN EN LA VALORACIÓ D’UN 

Amb la meva experiència adquirida durant les pràctiques he pogut diferenciar 

que s’han de tenir en compte a l’hora de fer pressupostos, 

Per cada pressupost és necessari saber quins dels paràmetres que comentaré a 

, ja que depenent d’aquest tindrem en 

En aquest apartat definiré cada un d’aquests paràmetres, així com la meva 

, amb anècdotes, exemples, avantatges i/o inconvenients que m’he 

ls paràmetres a tenir en compte alhora de valorar un 

Memòria de pressupost amb 
amidaments.

Memòria pressupost sense 
amidaments

Sense memòria

Façanes/Mitgeres

Cobertes/Terrasses

Patis

Vestíbuls/Escales 

Interiors

Neteges

Enderrocs /Reparacions

Impermeabilitzacions

Instal·lacions

Fusteria/Serralleria
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3.3.1 Tipologia de client:  

En règim de propietat horitzontal: 

Es tracta d’una tipologia de client format per propietaris de les diferents vivendes i 

locals que conformen l’edifici amb un percentatge de propietat sobre els elements comuns, 

de forma general es nomena a un president de la comunitat en representació a tots els 

veïns, per dur a terme les gestions que calguin. Aquesta informació és necessària per saber 

quin és el % de IVA corresponent segons la normativa aplicable. 

A més, és molt important tenir present a l’hora de fer el pressupost si aquesta 

propietat tenen dipositats els diners que pot suposar la obra o si no de la major part, ja que 

estaríem parlant d’un pressupost que ens interessa i és viable, donant prioritat a aquest tipus 

de pressupostos a als que no tenen els diners estalviats. A part d’això, si podem aconseguir 

la xifra aproximada sobre els estalvis que disposen. ens pot ser molt útil per saber sobre 

entorn a quin preu final ha de ser el pressupost, ja que quan més ens ajustem a aquests 

estalvis més possibilitats tenim que ens acabin acceptant el pressupost.  

Per altra banda, aquesta informació ens proporciona les bases a l’hora de fer el 

pressupost, ja que per concertar visita hauríem de contactar amb el President de la 

Comunitat per tal de poder veure aquells aspectes que calen pressupostar, i per altra banda 

quan redactem el pressupost hem d’evitar el màxim possible l’afectació de les obres als 

interiors de les vivendes així com prioritzar els accessos per espais comuns o per els 

exteriors en comptes de utilitzar una vivenda per poder accedir a la zona de treball. 

En règim de propietat vertical: 

Quan el client disposa d’un edifici amb més d'un habitatge i sigui propietat d'una o 

més persones -físiques o jurídiques-, i no s’ha adjudicat a cada propietari un habitatge amb 

caràcter privatiu, aleshores s’aplicaria un IVA diferent segons la normativa aplicable. 

Sempre és interessant saber quines quantitats de diners estan disposats a gastar  

per a realitzar qualsevol tipus d’intervenció, per tal de poder fer una proposta de màxims o 

mínims, encara que no sempre ens faciliten aquest tipus d’informació. 

Normalment, quan parlem de propietat vertical, ens trobem amb un edifici amb pisos 

en lloguer i en molts dels casos trobem pisos buits que hem pogut aprofitar per fer la visita 

sense molestar als altres, i en els casos que tenim porter, ha estat ell qui ens ha facilitat 

l’accés als diferents punts a visitar, això és un avantatge ja que pots fer la visita quan vulguis 

dins de l’horari de porteria. En els casos d’edificis on no hi tenim porter, de forma general es 

queda directament amb els pisos d’arrendataris, i aquests normalment no ens dificulten 

l’accessibilitat ja que ells estan disposats a qualsevol millora, ja que no assumiran el cost de 

la intervenció. 
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3.3.2 Tipologia de prescriptor: 

Administrador de Finques: 

Empresa especialitzada en gestionar en aquest cas el procés per tal de fer les 

actuacions que pertoquin a la finca per tal de preservar el manteniment de l’edifici. De forma 

general ens donen una idea del que volen realitzar ja que hi ha hagut un conjunt de reunions 

i acords previs per els quals ens han demanat pressupost, i els Administradors per la seva 

experiència poden donar un assessorament a la Comunitat de Propietaris.  

Alguns Administradors disposen d’un arquitecte intern que analitza l’estat de les 

finques i la necessitat d’intervenir, és per això que molts casos ja ens donen de forma 

explícita el que volen reparar i de quina forma i només ens cal dir definir les partides amb els 

materials i ficar-li preu. Altres casos, tenim obert el camp per proposar la nostra intervenció 

en aquelles sol·licituds que creiem que no es necessari l’estudi o projecte d’un arquitecte, en 

cas contrari, li recomanem arquitectes. 

Arquitectes:  

Parlem que un arquitecte és prescriptor, quan el client que vol fer la intervenció es 

posa directament en contacte amb un arquitecte per elaborar un projecte i és aquest qui ens 

recomana per tal de presentar la nostra proposta 

Sense prescriptor: 

No tenim prescriptor quan el client, comunitats de propietaris o propietari/s, es posen 

directament en contacte amb nosaltres per tal de donar una proposta o pressupost d’allò que 

volen realitzar, això sí sempre i quan la intervenció a realitzar no creiem que sigui necessari 

la realització de cap projecte, en cas contrari, els recomanem arquitectes de referència. 

3.3.3 Tècnics participants: 

Amb arquitecte/ Arquitecte Tècnic: 

Quan disposem d’un arquitecte/arquitecte tècnic que ha elaborat una proposta 

d’intervenció segons el seu criteri tècnic, ens hem de regir exclusivament per que dicta la 

seva proposta i per qualsevol dubte, objecció o aclariment en hem de posar en contacte amb 

ell. L’arquitecte serà sempre qui ens marca les pautes a l’hora de realitzar el pressupost ja 

que és ell qui s’ha estudiat l’edifici. 

Sense arquitecte: 

No cal arquitecte quan es tracta d’intervencions senzilles on no cal la realització d’un 

projecte, com els casos de reparació de revestiments, pintures, etc. Però passaria a 

intervenir en aquells casos on es demanen llicències d’obres. 
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3.3.4 Documentació aportada: 

Projecte Basic i/o Executiu:  

Pot incloure: memòria, l’estat d’amidaments, plec de condicions tècniques, plànols i 

fotografies. 

Amb el projecte tenim les intervencions molt definides i pràcticament no hem de 

valorar cap altra cosa que el que es detalla en el projecte, a no ser que se’ns encomani 

expressament. Sovint aquests projectes es recolzen amb plànols per tal de poder valorar les 

actuacions segons el tipus d’edifici. 

Informes o certificacions de l’estat de conservació: 

Rebem un petit informe explicatiu de les patologies observades per un arquitecte, 

normalment acompanyades de fotografies, per tal de valorar el que es detalla en aquest. 

Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE): 

  Valorem les partides assignades com a greus i les lleus les valorem com Opcionals. 

Aquest document en comptades ocasions van adjuntat l’estat d’amidaments, si no que de 

forma general, som nosaltres qui definim la proposta d’intervenció. 

Quan un arquitecte ha realitzat una ITE amb cada una de les patologies observades i 

nosaltres hem de valorar només aquelles classificades com a greus, ja que són les més 

urgents i l’arquitecte ha detallat els mesos per els quals la patologia, obligatòriament, ha 

d’estar reparada i solucionada. 

Anotacions: 

Via e-mail, apunts telefònics o anotacions preses durant la visita, on ens detallen les 

intervencions que hem de valorar com a base i, a partir d’aquí, podem incloure partides que 

creiem necessàries.  

Llistat guia per elaborar les diferents partides i seguir un ordre estipulat de 

pressupost, amb breu descripció de la intervenció. 

Altres: 

La informació pot anar o no acompanyada de fotografies, croquis, plànols a escala, 

perspectives en 3D, etc. 
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3.3.5 Grau de definició de la intervenció: 

A continuació s’exposen els diferents pressupostos que he realitzat segons la 

tipologia de documentació rebuda, ja que segons aquesta ens pot facilitar la feina per definir 

les actuacions que es volen realitzar. 

Memòria de pressupost sense estat d’amidaments: 

De forma general quan tenim un arquitecte que ha elaborat una proposta 

d’intervenció a partir del seu criteri tècnic, aquest elabora una memòria de pressupost amb 

cada una de les partides a pressupostar per diferents empreses constructores que hauran 

de respectar la codificació i el contingut d’aquest per facilitar la comparació dels 

pressupostos oferts per les diferents empreses i així poder adjudicar la obra a una d’elles.  

Sovint ens trobem amb poques memòries que en facilitin un correcte enteniment, ja 

que sovint només ens envien aquest document, en comptes de tot el projecte sencer i la 

majoria de casos les memòries les trobem incomplertes o els arquitectes ho deixen bastant 

obert i som nosaltres qui a partir de notes explicatives acabem de deixar definides les 

partides, per tal de que a l’obra, no ens exigeixin més del que hem pressupostat, s’ha de 

tenir molta cura en deixar tot bastant clar i tancat, per evitar que hagin confusions o 

enteniments diferents. En el cas de voler fer alguna modificació o opcionals, a petició del 

client o per voluntat pròpia, s’afegirà al pressupost en partides opcionals que no sumen i 

amb una codificació que no alteri la establerta, normalment és solen posar al final de les 

partides definides o numerar-la de forma diferent. 

Molts casos no tenim la medició definida, segurament perquè l’arquitecte no els hi ha 

cobra, ens toca a nosaltres extreure-la, però no podem perdre molt de temps en fer una 

medició exacta ja que nosaltres no cobrem per això, aleshores aquests amidaments seran 

aproximats, que provocarà després a l’obra més variacions sobre la quantitat 

pressupostada. 

De forma general la medició la traiem a partir de l’Arxiu Electrònic del Cadastre per 

els contorns del perímetre de l’edifici, els perímetres dels patis i de la caixa d’escala, així 

com superfícies de coberta comunitària o terrasses dels pisos àtic o sobreàtics i a partir 

d’aquí, podem extreure altres mides fent regles de proporció. Així a la visita només  ens 

dediquem a prendre mides o notes d’allò que no ha estat possible fer des de l’Arxiu, així com 

el nº de plantes, nº de balcons i el seu voladís, etc. 

Quan ha estat impossible determinar alguna mida, hem de ficar notes aclarint que la 

medició pressupostada és una previsió i que es comprovarà a obra. Altra alternativa és fer 

una partida alçada amb el temps que es preveu per al realització de la partida sense deixar 

definida la medició, aleshores després a l’obra no hi hauran conflictes amb la medició. 
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Memòria de pressupost amb estat d’amidaments definits: 

Aquest és el millor dels casos que ens podem trobar, una memòria amb les partides 

definides i amb els seus amidaments corresponents, així només ens dediquem a ficar els 

preus corresponents, però tot i així si no ens diuen lo contrari, no ens absenti’m a fer la visita 

per comprovar la memòria de l’arquitecte i els amidaments amb el nostre criteri.  

Sovint també ens trobem molts pressupostos on moltes partides les trobem com a 

partides alçades on el seu amidament és 1, i aleshores ens toca un altre cop fer una 

estimació del seu cost, amb el pitjor dels casos que ens hem trobar de forma puntual,  amb 

arquitectes que no ens han deixat fer visites, per motius desconeguts, on ens deien que ens 

havíem de conformar amb la informació rebuda i com aquesta no estava ben definida 

havíem de ficar notes  per tal de deixar clar i definit el criteri que ens hem basat per ficar 

preu. 

Sense memòria: 

Són molts els pressupostos que rebem sense cap tipus d’informació, i els trobem des 

dels més simples fins els més complexes, aquí és quan he hagut d’ordenar totes les 

actuacions a fer per partides i extreure una medició la més aproximada a la realitat.  

És en aquest tipus de pressupost on he hagut de recolzar-me amb la base de dades 

de l’empresa i per les actuacions més particulars haver de preguntar i informar-me, ja sigui a 

alguna de les meves Directores o algun industrial que sàpiga aconsellar-me. 

 

3.3.6 Zona d’actuació: 

Per cada zona d’actuació ( Façanes, Mitgeres, Cobertes, Patis, Vestíbul, Escales, 

Interiors i Estructura) s’han de tenir en compte  principalment els següents paràmetres, 

explicats més detalladament al capítol 3.4: 

- Diagnòstic de les patologies  i la seva intervenció, exposades en l’apartat 3.4. 

- Accessibilitat 

- Els punts conflictius 

3.3.7 Tipologies d’intervencions: 

Les intervencions més freqüents en Rehabilitació, per cada zona d’actuació  les 

trobem  ordenades en un llistat guia en l’apartat Annex 3, que s’ha elaborat a partir de la 

Base de Dades de l’empresa, agafant aquelles més utilitzades en l’elaboració de 

pressupostos i que m’ha servit com a document guia per ordenar els pressupostos i així no 

deixar-me partides per valorar. Només trobarem l’enunciat de la partida ja que a l’apartat 

3.4, s’explica més detalladament les intervencions que s’acostumen a fer per les patologies i 

lesions més freqüents en Rehabilitació. 
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3.4 PATOLOGIES, LESIONS I INTERVENCIONS MÉS FREQÜENTS 

EN REHABILITACIÓ. 

 

A continuació, exposo les patologies i lesions més comunes en la tipologia d’obres 

que l’empresa presta servei així com les propostes de reparació més comunes per a cada 

cas. Es classifiquen segons les diferents zones d’actuació a una finca, que són principalment 

les següents: Façanes, Mitgeres, Cobertes, Patis, Escales, Vestíbuls, Estructures (forjats i 

plantes soterrani) i Interiors. 

A base de la meva experiència adquirida a les pràctiques i a partir d’haver treballat 

amb un total de 138 sol·licituds de pressupostos, he pogut classificar una sèrie de patologies 

i lesions que es van repetint en molts dels casos pressupostats i que necessiten ser 

reparades per tal d’evitar problemes majors a la llarga, ja que si no la intervenció passaria a 

ser més exhaustiva i complicada. A més, defineixo els diferents mitjans auxiliars que podem 

utilitzar segons cada cas per poder executar les tasques. 

Cal remarcar que tot i que proposo una intervenció per cada tipologia de lesió 

observada, s’ha d’estudiar cada cas de forma individual, ja que tot i que reparem la lesió, si 

no reparem la causa que la origina, la intervenció no serà l’adequada, si no que haurem 

d’intervenir sobre la causa per poder garantir una durabilitat en la intervenció. 

A l’apartat Annex 3, presento un recull en format guia, de les partides de 

pressupostos més comunes en el camp de la Rehabilitació, creada a partir de la base de 

dades de l’empresa i que he anat utilitzant i elaborat a cada un dels pressupostos ja que 

moltes d’aquestes partides es van repetint en molts pressupostos. Aquesta base de dades 

així com el conjunt de memòries pressupostades d’arquitectes, m’ha ajudat a aprendre les 

diferents propostes d’intervenció i els diferents tipus de materials a utilitzar en el camp de la 

Rehabilitació., 

Cal dir també, que gràcies a la ajuda dels diversos components de l’empresa i dels 

diversos equips de treball, també m’han ajudat en el meu aprenentatge. 
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3.4.1 FAÇANES : (PRINCIPAL/POSTERIOR) 

3.4.1.1 MITJANS AUXILIARS  

A continuació, s’exposen els mitjans auxiliats més pressupostats i 

utilitzats per actuacions en Façanes Principals i Posteriors.  

Per a les actuacions a façanes quan aquestes necessiten d’una intervenció general i 

que amb tècniques verticals resultaria dificultós i menys rentable, seria aconsellable optar 

per una bastida tubular fixa, mitjançant el seu subministrament, muntatge, aprofitament i 

desmuntatge. Ha de ser homologada, ancorada a façana amb un mínim d'un ancoratge cada 

20 m2, amb plataformes de treball d'amplada mínima 60 cm, amb sòcols, baranes, escales, i 

resta d'elements homologats segons Normativa vigent.  Així com formació de pòrtic inferior 

protegit pel pas de vianants, de mesures mínimes 90x210 cm, en compliment del Codi 

d'Accessibilitat de Catalunya, senyalització de la bastida a nivell de planta baixa, amb 

abalisaments de colors vistosos, i enllumenat amb lluminàries estanques, segons Normativa. 

Per tal de protegir la via pública o altres zones, d’elements d’obra que puguin desprendre’s, 

Es necessari el subministrament, muntatge, aprofitament i desmuntatge de xarxes de 

protecció embolicant tota la bastida, inclús en el coronament per sobre de l'alçada d'una 

persona situada a l'última plataforma, formades per tela de nylon reforçat tipus mosquitera, 

cosida en tots els seus extrems i lligada a l'estructura tubular de la bastida. El pòrtic inferior, 

s’haurà de protegir per el pas dels vianants, o altres elements a protegir, amb lones o 

taulons, que segons siguin les obres a realitzar tindrà segons quin grau de protecció. Per 

exemple, per tasques de neteges amb aigua es procedirà al subministrament, muntatge, 

aprofitament i desmuntatge de lones d’evacuació de PVC embolicant la primera planta de la 

bastida, amb el subministrament i col·locació de les mànegues d’evacuació, i lligat 

d'aquestes als peus de la bastida, per garantir una evacuació controlada de l'aigua residual 

resultant de la neteja. 

Serà només en aquells casos on les intervencions són menors o més puntuals, i ens 

sortiria més rentable escollir l’execució dels treballs amb tècniques verticals, mitjançant la 

instal·lació, aprofitament i desmuntatge de sistema d'accés a base de cordes tipus escalador 

i cadires de treball, ancorat a elements fixos i resistents del terrat comunitari, amb material 

homologat CE i al corrent de les revisions periòdiques. En cas necessari s’inclouria el  

subministrament, col·locació, aprofitament i desmuntatge de xarxa tipus mosquitera de nylon 

reforçat, cobrint la zona de treball des del coronament, fins la bastida de protecció, en 

compliment de la Normativa Vigent, sobretot en aquells casos on s’actuen a la façana 

principal o elements a protegir de façana posterior, dels possibles despreniments d’obra que 

es puguin ocasionar, així com la instal·lació de lones o taulons al pòrtic inferior. 
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3.4.1.2 PARAMENT GENERAL:  

La causa que ha originat les següents lesions principalment és la falta de 

manteniment que tota façana necessita durant la seva vida útil, degut a la interacció amb 

l’ambient i els agents atmosfèrics. 

a) Brutícia/ enfosquiments de paraments degut a la pol·lució ambiental, així com les 

taques pròpies de les escorrenties d’aigües. 

De forma sovint es freqüentes les neteges de paraments de façanes, que es 

procedirà a fer un cop s’hagin fet les reparacions oportunes, per procedir a fer els acabats 

amb pintures o altres, o si no,cap acabat després de la neteja. 

Les neteges més comunes són amb aigua a pressió i en sec. La primera s’utilitzarà 

en casos de façanes amb brutícia generalitzada deguda a la pol·lució ambiental i la segona 

en aquells paraments que es vulgui aconseguir el material i color original de la façana, 

sobretot per aquells casos de façanes amb moltes aplicacions de revestiments, o en façanes 

on la brutícia es troba molt incrustada i que amb aigua no tindríem la solució desitjada. 

Per a neteges amb aigua es procedirà a la projecció de raig d’aigua a pressió 

controlada sobre paraments o altres elements de façana, i detergents no agressius en casos 

necessaris, fins eliminar la brutícia acumulada, així com esbandit amb aigua tèbia 

Per a neteges en sec, es procedeix a la projecció de silicats d'alumini o d’altre 

tipologia d’àrids, de granulometria determinada segons el cas i a pressió controlada i 

adequada segons la superfície a tractar, amb l'objectiu d'eliminar la brutícia acumulada, així 

com retirada de la pols restant sobre les superfícies netejades mitjançant aspiració. 

Per altra banda, s’utilitzen les neteges manuals, ja sigui amb productes, raspallat o 

buixardat controlat, per actuacions en zones puntuals, amb l’esbandit manual final amb 

aigua. 

 

b) Revestiments en mal estat per humitats, despreniments de material, falta 

d’adherència amb el suport. 

Sanejament puntual d'arrebossats o revestiments en mal estat, amb mitjans manuals 

(sistema de martell i escarpa), en aquells punts que presentin bufaments, humitat retinguda, 

fissures i/o manca d'adherència amb el suport, fins arribar a base ferma. Neteja prèvia i 

manual del parament per garantir l'òptima adherència del revestiment. Aplicació de 

revestiment segons sigui el revestiment existents, podent ser a base morter mixt  de calç i 

ciment tipus Webercal, morter de ciment, o altres materials, segons sigui el cas. També 

s’utilitza el morter monocapa per deixar-ho com a revestiment d’acabat final. 

Terminaríem  amb l’aplicació d'una capa de fons segelladora i una/dues capes  de 

revestiment amb pintures o imprimacions, segons sigui l’aspecte i protecció que li volem 

donar als arrebossat i estucs de façana. 
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En obres on intervé la valoració de Patrimoni Arquitectònic, i tenim estucs de morter  

de calç s’aplicarien de dues mans de pintura de veladures de silicats, formada per pintura 

mineral hidròfuga de sol-silicat en capa fina tipus Restauro-Lasur de Keim, diluïda amb Keim 

Restauro ®-Fixativ com imprimació i diluent. Especialment adequada per a l'aplicació en 

superfícies d’estucs de façana i en casos de superfícies de pedra artificial, s’aplicaria per 

igualar el to de les reparacions puntuals. Aquest revestiment és transpirable, no forma 

pel·lícula i és micro-porosa amb característiques altament hidròfugues. Es tracta d’una 

tècnica que ens exigeixen en obres de Patrimoni i que cada cop són més utilitzades per a 

tractaments de superfícies de pedra artificial que es volen conservar el seu color natural, ja 

que aquestes la pigmentació d’aquestes veladures la formen els pigments naturals minerals 

que la composen. Per exemple,an hagut casos de façanes on s’han hagut de fer neteges en 

sec per descobrir l’estuc original, per després aplicar veladures. 

Serà un pintat amb més opacitat que les veladures, mitjançant l’aplicació d'una capa 

de fons segelladora i dues d'acabat, a base de siloxanos tipus Prosilox de Procolor, o 

similar, impermeable a l'aigua, permeable al vapor d'aigua i amb característiques altament 

hidròfugues. De forma general, les pintures plàstiques tenen una gran adherència al 

parament i s’ha de tenir en compte que la base del pintat ha d’estar en bon estat i adherit al 

suport, per evitar possibles bufaments posteriors. Aquests tipus de pintura està considerada 

de major qualitat que les plàstiques, ja que penetren més al parament amb major protecció i 

durabilitat. Cada cop s’utilitzen menys les resines de Pliolite, tipus Procolite de Procolor, ja 

que al contenir dissolvents, són menys desseables per el medi ambient i menys acceptats 

per l’Ajuntament. 

Altra pintura també utilitzada que forma una pel·lícula sobre el revestiment són les 

pintures plàstiques per exteriors tipus Carrara de Tkrom, o similar, impermeable a l'aigua i 

permeable al vapor d'aigua . Aquest tipus de pintura es pot aplicar directament sobre pintura 

existent sempre i quan aquesta es trobi adherida al suport.  
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c) Deteriorament de paraments amb obra vista per erosions meteorològiques. 

Molts pressupostos de façanes amb intervencions de rehabilitacions generals, ens 

demanen actuar a la obra vista com a manteniment d’aquesta, amb substitució puntual de 

totxos que es troben trencats i rejuntats de les llagues de l’obra vista amb morter de les 

mateixes característiques que l’existent i posterior imprimació protectora amb l’aplicació de 

dues mans d’acabat amb producte hidròfug  incolor mat, a base de siliconats, tipus 

Sikaguard 71W, o similar, impermeable a l'aigua i permeable al vapor d'aigua, aplicat amb 

brotxa o rodet, sobre superfícies d’obra vista. 

d) Presència d’esquerdes i/o fissures.  

Són sovint les reparacions d'esquerdes en 

parament mitjançant el sanejament del 

revestiment en mal estat i obertura de la boca de 

l'esquerda i/o fissura. Subministrament i 

col·locació de grapes encastades en dites 

obertures, de vareta d'acer inoxidable roscada de 

6/8 mm de diàmetre,a raó d'un cada 30 cm, 

preses amb resines sintètiques o de polièster. Reblert de la boca de la fissura amb morter de 

reparació sense retracció. Revestiment de la franja sanejada amb morter de reparació 

additivat amb resines, i malla de fibra de vidre embeguda en aquest gruix , comprenent tota 

l'amplada i longitud de la reparació, acabat similar a l’existent, deixant la superfície 

preparada per rebre el revestiment d'acabat. Per aquestes lesions es aconsellable 

diagnosticar l’origen que ha causat aquesta esquerda i detectar si aquesta es troba inactiva, 

per tal de no procedir a la seva reparació i que amb el temps torni a obrir-se o a aparèixer en 

un altre lloc. A la pràctica és sovint pressupostar reparacions d’esquerdes que 

suposadament estan inactives i sovint es tracten d’esquerdes que han aparegut per el 

trencament del parament degut a oxidacions en els encastaments, o en armats interiors. 

Façana principal amb despreniment del 
morter monocapa 

Façana principal 
amb 
despreniment 
l’alicatat de 
cantells de 
forjat. 
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3.4.1.3 ELEMENTS DE PEDRA ARTIFICIAL-NATURAL / APLACATS:  

La causa que ha originat les següents lesions és la falta de manteniment que tota 

façana necessita durant la seva vida útil, degut a esforços mecànics, la interacció amb 

l’ambient i els agents atmosfèrics; per l’oxidació i/o corrosió dels materials com les 

armadures internes del formigó. Aquest elements són més freqüents a les façanes principals 

dels edificis o façanes posteriors que donin a carrer, per tal de donar-li més prestigi. 

a) Elements trencats, esquerdats, inestables. 

Reparació puntual i superficial d’elements i aplacats de pedra artificial, consistent en 

repàs de fissures existents mitjançant sanejament i reblert amb morter petri, o morter de 

reparació tipus Sika Monotop 612/618/620, segons el gruix a reparar, i repàs de 

despreniments puntuals degut a l'erosió de les peces, realitzant reblerts de morter petri 

acabant amb imitació de la textura original de l'aplacat.  

En cas de recuperar volums perduts es realitzaran encastaments de varetes 

roscades d'acer inoxidable amb resines de polièster o sintètiques, emmotllat i reblert amb 

morter de reparació tipus Sika Monotop 612/618 (respectant gruixos màxims en l'aplicació 

segons fitxa tècnica), i acabant amb morter petri o morter de reparació tipus Sika Monotop 

620, o similar, imitant de la textura original de l'aplacat. 

En cas de que els elements, ornaments o aplacats siguin irrecuperables es procedirà 

al subministrament i col·locació de noves peces d'aplacat, amb formigó fetes de taller, de X 

cm de gruix, sobre parament prèviament regularitzat amb morter de reparació tipus Sika 

Monotop 612, agafades amb morter cola específic per aquest material i la afixació mecànica 

a parament.  

Per aquells casos on les peces es troben en bon estat però presenten un perill de 

despreniment per certa inestabilitat, ja que al colpejar-les el soroll és de buit, es procedirà a 

la afixació contra parament resistent mitjançant l'encastament varetes o cargols mecànics 

d’acer inoxidable mitjançant de tacs químics de resines epoxi, a raó de 2 tacs per peces, 

deixant el cap amagat, i acabat amb reblert de morter de reparació de ciment blanc tipus 

Sika Monotop 620.  

L’acabat de la intervenció de la pedra artificial podria ser amb l’aplicació de dues 

mans d’acabat amb producte hidròfug  incolor mat, a base de siloxans, tipus Sikaguard 70, o 

similar, o amb veladures de silicats, formada per pintura mineral hidròfuga de sol-silicat en 

capa fina tipus Restauro-Lasur de Keim, diluïda amb Keim Restauro ®-Fixativ com 

imprimació i diluent. Tots dos són impermeables a l'aigua i permeable al vapor d'aigua, 

Aquests tipus d’acabat deixa  visibles les reparacions realitzades, essent una tècnica molt 

acceptada per reparacions de la pedra artificial en Rehabilitacions de Patrimoni 

Arquitectònic. 
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 Per a façanes no catalogades com a Patrimoni es poden aplicar revestiments de 

resines de siloxans o pintures acríliques de la mateixa forma que la  exposada a l’apartat 

3.4.1.2. b),  

Cal tenir en compte, que per a qualsevol de les aplicacions d’acabat, el suport haurà 

d’estar preparat per rebre el revestiment, ja sigui amb neteges amb aigua o en sec, amb 

productes químics o neutres, decapats de pintures existents, aplicació de fixadors,etc., 

segon sigui cada cas, serà recomanable veure les fitxes dels materials dels fabricants abans 

de la seva aplicació. 

Quan ens trobem amb una pedra sense cohesió per la pèrdua dels aglutinants per 

l’efecte de la pluja àcida, s’emprarà un producte consolidant de la pedra , a base de silicat 

d'etil, mullat sobre mullat fins a saturació, aplicat amb brotxa o amb pistola de pulverització, 

tipus Consolidante para Piedra de la marca Beissier, o similar 

 

 

 

Passamà de barana balustrada 
completament aixecat. 

Aplacat esquerdat 

Balustre trencat, amb oxidació i corrosió 
d’armadures internes. 

Element ornamental amb esquerdes 
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3.4.1.4 LLOSES DE BALCONS:  

a) Frontals i baixos de balcons amb revestiment en mal estat, eflorescències, humitats i 

verdet, fissures, esquerdes, parts despreses, etc. 

És freqüent trobar-nos amb els frontals dels balcons amb despreniments, esquerdes, 

degut principalment per una falta de protecció de les peces de paviment perimetrals dels 

balcons, sense previsió de trencaaigües. També ens trobem amb rejuntats en mal estat, així 

com la oxidació i/o corrosió de les potes de baranes metàl·liques que van encastades a la 

llosa i trenquen sovint els frontals dels balcons, a més de les peces ceràmiques. Serà 

convenient actuar segons cada cas. 

Es procedirà al sanejament puntual del revestiment en mal estat dels cantells i baixos 

de balcons, amb mitjans manuals (sistema de martell i escarpa), fins arribar a base ferma, 

així com el sanejament de la zona d'ancoratge de la pota de la barana. 

En els casos que quedin armadures, ancoratges, perfils al descobert es procedirà al 

seu raspallat mitjançant fregat amb material abrasiu, i posterior tractament antioxidant a 

base d'aplicació de dues capes de revestiment passivant i pont d'unió amb el morter, tipus 

SikaTop Armatec 110 Epocem, o similar, amb més propietat protectores ja que són en base 

a resines epoxi, i no en base en aigua. 

Posteriorment es repararan les zones sanejades amb morter de reparació 

monocomponent, a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres minerals, tipus 

Sika Monotop 612/618, acabat amb morter de revestiment i regularització a base de ciment, 

resines sintètiques i fum de sílice, tipus Sika Monotop 620, imitant textura original d'acabat. 

En els casos que s’hagin de recuperar volums es procedirà al seu encofrat per tal de 

deixar les arestes amb la mateixa estètica i volumetria original, i connectors encastats amb 

vareta corrugada inoxidable. 

Quan tenim humitats, eflorescències i verdet, la causa principal serà de filtracions 

d’aigua que segurament apareguin per una deficient impermeabilització de les lloses, 

aleshores per tal de poder garantir una durabilitat de les actuacions es recomana procedir a 

Aplacat de cantell de balcó trencat 
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la retirada de solera existent, així com l’extracció de les restes de morter e impureses, 

deixant la superfície apta per la posterior aplicació d’impermeabilització amb emulsió de 

poliuretà tipus SIKAFLOOR 400N ELASTIC, o similar, o làmines de butil EPDM o altre opció 

amb làmina de betum asfàltic soldat en calent com a material per impermeabilització. 

Escollirem la primera opció en casos on no tenim minvell perimetral (façana d’obra vista ) i 

no podem penetrar la tela en regata. Posteriorment es subministrarà i col·locarà nou 

paviment amb rajola ceràmica tipus Molins, de 14x28cm o de gres, amb línia perimetral amb 

trencaaigües, adherida al suport amb morter adhesiu tipus SIKA CERAM 235FLEXIBLE, o 

similar. En cas necessari s’inclourà el minvell perimetral. 

Per altra banda, quant tenim lloses de balcons de pedra natural el procediment 

variarà una mica, consistent en la netejar superfícies de pedra natural, decapant zones 

pintades en cas que n'hi hagi. Es restaurarà la pedra amb morter en base a calç natural, 

sense ciment i pols de pedra, segons sigui el tipus de pedra a reparar. Aquesta reparació 

serà en gruixos no inferiors a 2mm ja que sinó es desprendria del suport, ja que té poca 

adherència. 

En el cas d’haver de recuperar volums de pedra natural prèviament sanejats es 

procedirà a l’encofrat amb morter de calç natural i prèvia fixació d’estructura mitjançant 

armadures d’acer inoxidable o fibres de vidre o carboni.  

En lloses de pedra natural i sobretot en finques catalogades per Patrimoni, sovint la 

superfície superior de la llosa es procedeix, un cop netejada i sanejada la base, a la seva 

impermeabilització mitjançant l’aplicació de revestiment d’alta elasticitat de poliuretà tipus 

SIKALASTIC 450, o similar, amb protecció als raigs UV, sense posterior pavimentat. 

En obres de Patrimoni, generalment la pedra natural no rep cap tractament d’acabat, 

però si que ens hem trobat casos on s’apliquen veladures de silicats de potassa amb 

pigments minerals, per integracions cromàtiques o hidrofugació.  

 
Cantell de balcó amb revestiment en mal estat Sostre de balcó amb revestiment bufat 
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b) Lloses de balcons amb esquerdes longitudinals perpendicular a façana coincidents 

amb les biguetes metàl·liques que per oxidació i/o corrosió d’aquestes han trencat el 

formigó i revestiment, amb perill de despreniments al carrer.  

 

Segons sigui l’estat d’aquestes lloses realitzarà una intervenció reparadora o 

substitutiva de balcons. Primerament es procedirà al sanejament del revestiment de frontals i 

baixos de lloses de balcó, fins arribar a base ferma i descobrir armadures internes, així com 

perfilaria metàl·lica. 

Si ens trobem amb una perfilaria amb oxidació i poca pèrdua de secció, es procedirà 

al raspallat de la superfície al descobert, mitjançant fregat amb material abrasiu, i posterior 

tractament antioxidant a base d'aplicació de dues capes de revestiment passivant i pont 

d'unió amb el morter, tipus SikaTop Armatec 110 Epocem, o similar. 

En el cas de que hi hagi una pèrdua de secció del perfil, però que amb un reforç 

aquesta pot ésser reparada, es soldaran passamans per tal d’augmentar la secció de les 

biguetes i augmentar la capacitat portant de la llosa. 

En els casos on les lloses siguin irrecuperables, es procedirà a l’execució de noves 

lloses de balcons amb biguetes metàl·liques tipus IPN segons càlcul, col·locades cada ≈65-

70 cm, formació d’entrebigat, xapa de compressió de 4 cm amb malla electrosoldada de 

15x30 de 5 mm de diàmetre, i xapa de regularització  superior i formació de pendents cap a 

l'exterior (2%). Lligat de caps de bigueta mitjançant cèrcol encastat en fàbrica i connectat a 

forjat amb esperes de vareta roscada, definit segons detalls de Projecte. 

 

Façana principal amb superfície inferior i cantells de lloses de balcons de pedra natural  amb 
eflorescències i humitat retinguda. 
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c) Paviments de balcons en mal estat.  

Trobem casos on el paviment del balcó així com el trencaaigües perimetral,  el 

trobem aixecat o  trencat, ja sigui per una mala execució, per moviments, o altres causes on 

s’han vist afectats. En aquest cas haurem de procedir a la reposició de les peces si fos 

casos puntuals, o la pavimentació de la totalitat, considerant el cas de tornar a 

impermeabilitzar, de la mateixa forma que la descrita a l’apartat 3.4.1.4. 

 

 

 

Paviment aixecat amb revestiment base 
esquerdat Paviment perimetral trencat 

Esquerda longitudinal en la superfície inferior i cantell de la llosa del balcó 
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3.4.1.5 CORNISA DE CORONAMENT:  

a) Cornisa de coronament de façana amb revestiment en mal estat, eflorescències, 

humitats i verdet, fissures, esquerdes, parts despreses, etc. 

És freqüent trobar-nos amb el revestiment de la cornisa de coronació de façana en 

mal estat, ja que està molt exposada als agents atmosfèrics com la pluja, pol·lució, etc i 

també és sovint la falta de manteniment d’aquesta, degut a una impermeabilització i 

enrajolat superior deficient, amb peces trencades, rejuntats inexistents, que fan que amb el 

pas dels anys es vegi reflectit al revestiment inferior d’aquesta per filtracions d’humitats, És 

per això que en aquests casos s’ha de impermeabilitzar la part superior per tal d’allargar la 

vida útil del revestiment de la superfície inferior. 

La intervenció de forma general consisteix en el sanejament del revestiment en mal 

estat, amb mitjans manuals (sistema de martell i escarpa), fins arribar a base ferma. 

En els casos que quedin armadures al descobert es procedirà al seu raspallat mitjançant 

fregat amb material abrasiu, i posterior tractament antioxidant a base d'aplicació de dues 

capes de revestiment passivant i pont d'unió amb el morter, tipus SikaTop Armatec 110 

Epocem, o similar. 

Posteriorment es repararan les zones sanejades amb morter de reparació 

monocomponent, a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres minerals, tipus 

Sika Monotop 612/618, acabat amb morter de revestiment i regularització a base de ciment, 

resines sintètiques i fum de sílice, tipus Sika Monotop 620, imitant textura original d'acabat. 

En els casos que s’hagin de recuperar volums es procedirà al seu encofrat per tal de deixar 

les arestes amb la mateixa estètica i volumetria original, i connectors encastats amb vareta 

corrugada inoxidable. 

Quan la superfície superior la trobem en mal estat procedirem a la retirada de 

l’existent. Posterior formació de pendents amb gruix de morter i aplicació de dues mans de 

pintura de cautxú natural i acabat amb rajola ceràmica de color vermell tipus Molins, prevista 

de doble trencaaigües, presa al suport amb morter cola tipus Sikaceram 205, o similar, i 

reblertes les juntes amb beurada de ciment pòrtland. 

En els casos on la cornisa sigui irrecuperable (pocs casos) s’haurà d’enderrocar 

l’existent per la reconstrucció de nova cornisa amb la col·locació d'armadura d'acer 

inoxidable encastada amb resina epòxid en paret de façana, a raó d'1 diàmetre 8mm cada 

15 cm formant patilla, i armat longitudinal de 2 diàmetres 10mm correguts lligats als 

connectors. Imprimació de l'estructura metàl·lica amb aplicació d'una capa de revestiment 

antioxidant i pont d'adherència. Encofrat i reblert amb formigó. Inclús formació de pendent en 

la part superior de la cornisa, del 2% per afavorir l’evacuació de l'aigua de pluja, per la 

posterior impermeabilització. 
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3.4.1.6 MURET DE CORONAMENT / AMPITS DE FINESTRES:   

a) Paraments verticals en mal estat, per deficient cobriment superior. 

És freqüent trobar-nos amb el revestiment del muret de coronació de façana així com 

els revestiments verticals dels ampits de finestres, en mal estat de forma general per una 

cobertura superior que protegeix deficientment el revestiment vertical de l’entrada d’aigua i 

que aquest a la llarga presentarà bufaments, fissures, esquerdes, humitats, etc. Aleshores, 

haurem de col·locar un element de cobertura superior que ens garanteixi la durabilitat 

d’aquest revestiment vertical. 

La intervenció consisteix en el sanejament dels paraments de la mateixa forma que la 

exposada a l’apartat 3.4.1.2. b) . I per  garantir aquesta durabilitat es procedirà primerament 

a l’enderroc amb mitjans manuals de les peces existents.  

En el cas de murs de coronament, es regularitzarà el suport amb morter de ciment 

per procedir al seu enrajolat serà amb peces ceràmiques o de pedra artificial previstes de 

doble trencaaigües, preses al suport amb morter 

cola per exteriors. Rejuntat amb beurada de 

ciment pòrtland. 

I per ampit de finestres es procedirà a la 

formació de pendents amb gruix de morter i 

posteriorment el subministrament i la col·locació 

de rajola ceràmica de color vermell, prevista 

amb trencaaigües, presa al suport amb morter 

cola tipus Sikaceram 205, o similar, i reblertes 

les juntes amb beurada de ciment pòrtland.  

 

 

Cornisa de coronament en elevat estat de 
degradació 

Paviment de cornisa de coronament en 
elevat estat de degradació 

Mur coronament amb deficient protecció superior 
i paviment de cornisa deteriorat. 
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3.4.1.7 SERRALLERIA:  

a) Oxidació/ corrosió de baranes/ elements metàl·lics i dels seus encastaments a 

parament de façana.. 

Aquesta és una de les patologies més freqüents ja que les baranes metàl·liques, així 

com altres elements metàl·lics de ferro (jàsseres, llindes, biguetes),  necessiten d’un 

manteniment freqüent a base del seu pintat i de mantenir neta i en bon estat la zona de 

l’ancoratge. Perquè amb  els agents atmosfèrics, aquesta s’oxida provocant un augment de 

la secció, i per tant trencament del formigó o material que l’envolta. En el pitjor dels casos 

pot haver corrosió, amb pèrdua de la secció i per tant de trencament de la barana o altres 

elements. Segons cada cas, seria convenient fer un substitució de baranes d’acer 

inoxidable, o alumini, amb major durabilitat. De moment, no ha arribat sol·licituds de 

substitucions de jàsseres metàl·liques que sovint trobem a les façanes posteriors, ja que 

generalment només s’ha donat el cas de ser tractades contra la oxidació. 

Per l’oxidació, només cal procedir al sanejament superficial amb fregat de paper de 

vidre o raspall de pues d'acer, fins eliminar les capes d'òxid acumulades, inclús massillat 

puntual de petits orificis d'òxid (on no calgui substituir ferro).  

Per la corrosió haurem de substituir el ferro afectat, mitjançant el tall amb radial de la 

zona irrecuperable i subministrament i col·locació de nova peça en acer inoxidable, soldada 

a ferro de mateixes dimensions que l'original, segons el cas. 

Els encastaments que es troben en mal estat, haurem de procedir al sanejament de 

la zona d'ancoratge mitjançant el repicat del revestiment fins arribar a base ferma. En el cas 

de que sigui recuperable es procedirà al desoxidat del ferro intern mitjançant raspallat amb 

material abrasiu fins eliminació de l'òxid. Aplicació de dues capes de revestiment antioxidant 

i pont d’adherència, tipus SikaTop Armatec 110 Epocem, o similar., a la superfície de ferro 

que quedarà de nou encastada. Restitució de l'ancoratge mitjançant reblert amb morter de 

reparació monocomponent a base de ciment millorat amb resines sintètiques, fum de sílice i 

fibres minerals, tipus SIKA MONOTOP 612/618, acabat imitant textura del parament original, 

amb SIKA MONOTOP 620. En el cas de que l’ancoratge sigui irrecuperable es procedirà a la 

substitució d’aquest mitjançant el tall amb radial, traient l’encastament i posterior soldadura 

de passamà d'acer inoxidable de la mateixa geometria que l'existent, encastat contra 

parament i reblert amb morter de reparació tipus Sika Monotop 612/618, o similar. 

L’acabat de la serralleria seria amb l’aplicació d'una capa d'imprimació i dues 

d'acabat de pintura a l'esmalt brillant per a elements metàl·lics. Per aquells elements que es 

troben encastats i estan en desús, es pot procedir a la retirada i posterior reconstrucció de la 

zona sanejada amb morters de reparació 
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Ancoratge de barana oxidat/corroït que a 
trencat el seu embolcall. 

Barana amb presencia d’oxidació superficial 

Sanejament de la 
zona de 
l’ancoratge que es 
trobava en mal 
estat 

Barana amb corrosió puntual, trams 
irrecuperables. 

Oxidació superficial de jàsseres de 
façana posterior. 
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3.4.1.1 FUSTERIES:  

a) Fusteries i elements estructurals de fusta amb erosions físiques superficials pròpies 

de l’envelliment i exposició als agents atmosfèrics . 

El tractament de la fusta tant per els emmarcaments de fusteries de façanes com el 

tractament d’elements estructurals de fusta es procedirà al raspallat superficial i en 

profunditat per eliminar brutícia i descamacions de la fusta, mitjançant el fregat amb paper 

de vidre, fins aconseguir una correcta textura superficial de la fusta i massillat puntual.  

L’acabat pot ser amb l’aplicació d'una capa de fons incolor protector insecticida-

fungicida, i 2 mans de vernís, per a exteriors.  

Altre opció seria amb l’aplicació de capa d'imprimació segelladora i capa d'acabat 

esmalt sintètic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envelliment de la fusteria 
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3.4.2 MITGERES: 

3.4.2.1 MITJANS AUXILIARS:  

Per tal d’escollir el mitjà auxiliar més idoni, per a cada cas, hauríem de comprovar els 

accessos, per tal de valorar quin és el mitjà auxiliar més idoni Per reparacions puntuals, ens 

podríem penjar amb cordes tipus escalador i cadires de treball, ancorats a elements fixos i 

resistents del terrat comunitari. Per a reparacions més integrals, seria més rentable ajudar-

nos amb la instal·lació d’un pont penjat, que aniria instal·lat al terrat comunitari. En el cas de 

que tinguem dificultat d’accés per la coberta de l’edifici i millor accessibilitat des de carrer o 

permisos dels veïns optaríem per instal·lar una bastida tubular 

3.4.2.2 PARAMENT GENERAL:  

a) Revestiments en mal estat , amb d’esquerdes i/o fissures, deficient cobriment 

superior, etc. 

La forma d’intervenir seria la mateixa que la comentada a la intervenció en Façana, 

apartat 3.4.1.2. 

 

b) Mitgeres d’obra vista amb envelliment i deficient confort interior. 

Per a mitgeres que sobresurten poc en alçada de la finca veïa, sovint ens demanen 

pressupostar el seu arrebossat amb morter mixt de ciment i cal, per tal de donar-li certa 

protecció a la intempèrie, amb el seu posterior pintat amb una capa de fons segelladora i 

dues d'acabat, a base de revestiment acrílic siliconat, tipus Proexil de Procolor, o similar, 

impermeable a l'aigua i permeable al vapor d'aigua, de referències segons Estudi Cromàtic. 

Per aquesta tasca empraríem les tècniques verticals com a mitjà auxiliar, ja que es tracta 

d’una actuació de poca superfície. En cas contrari, es valorarien altres opcions. 

Per a mitgeres on tenim molta superfície d’obra vista a la intempèrie, es freqüent fer 

pressupostos d’envans pluvials per millorar l’aïllament tèrmic, acústic, eliminació de ponts 

tèrmics, així com la prevenció de la condensació,etc. Al mercat tenim tota tipologia d’envans 

Deficient cubriment superior de la mitgera 
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pluvials que dependrà dels acabats i les exigències que es vulguin donar. Aquest envà es 

compon de revestiment exterior impermeable sovint de placa de xapa prelacada, aïllament 

tèrmic i acústic que ofereix una àmplia varietat d'opcions: poliestirè expandit (EPS), poliestirè 

extruït (XPS), llana de roca i fibra de vidre i de cantoneres perimetrals de planxa prelacada. 

Per la col·locació dels envans pluvials, s’utilitza de forma general d’un pont penjant, per 

facilitar les tasques, ja que es tracta de planxes de grans longituds. 

 

 

 

 

Mitgera per formació d’encà 
pluvial 

Envà pluvial amb plaques ondulades de fibrociment 
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3.4.3 COBERTES: 

3.4.3.1 MITJANS AUXILIARS:  

De forma general les cobertes a Barcelona estan composades per terrat comunitari 

accessible a peu per la caixa d’escala i només hauríem de tenir en compte la utilització 

d’una petita torreta mòbil, en casos on hem de treballar en alçades de 3m. Quan tenim 

cobertes inclinades de teula, hem d’optar per els sistemes de treballs verticals, valorant la 

possibilitat de ser ancorats a elements fixos d’obra, com conductes d’extracció resistents, 

línies de vida, si no és així, hauríem de proposar la instal·lació d’una línia de vida. 

3.4.3.2 PARAMENT GENERAL:  

La causa que ha originat les següents lesions principalment és la falta de 

manteniment que tota coberta necessita durant la seva vida útil, degut a la interacció amb 

l’ambient i els agents atmosfèrics. 

a) Revestiments en mal estat per humitats, despreniments de material, falta 

d’adherència amb el suport, presència d’esquerdes i/o fissures. 

En cobertes els revestiments en mal estat els trobem principalment en murets 

perimetrals de coberta i badalots d’escala per deficient protecció del coronament superior 

amb peces cubremurs sense trencaaigües amb doble goteró. Esquerdes longitudinals per 

empenta de la coberta sobre els paraments degut a deficient junta de dilatació. 

La proposta de reparació d’aquestes lesions seria la mateixa forma que la explicada 

a l’apartat 3.4.1.2. referència a 3.4.1.5. 3.4.1.6  

 

 

Terrat comunitari amb barana de coronació sense 
peça  cubremurs ni minvell ceràmic, amb el 
revestiment en mal estat. 

Peça de remat cubremurs que no protegeix 
suficientment el revestiment de l’aigua i ha 
accelerat l’envelliment d’aquest.  
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3.4.3.3 SOLERA DE COBERTA:  

a) Filtracions d’aigua o sostres amb humitats provinents de la coberta de l’edifici. 

Les principals causes que originen aquesta problemàtica és la falta de manteniment 

que de forma general no s’acostuma a fer, així com una deficient execució d’obra, un mal ús 

d’aquesta, ja sigui per veïns o per alguna ’obra executada. 

Aquesta és una de les problemàtiques principals de les cobertes, les filtracions 

d’aigua al pisos inferiors, ja sigui de forma puntual, o generalitzada. Sovint ens trobem amb 

Comunitats de Propietaris on només volen fer reparacions puntuals de les possibles zones 

on es produeix la fuita, ja que la reparació de la totalitat, encareix bastant el preu. 

Generalment, es localitzen en boneres de desaigua de coberta a partir de proves 

d’estanqueïtat, i en molt casos acabem reparant-la de forma puntual, entregant correctament 

la tela d’impermeabilització a l’embocadura del baixant. Però això suposa que no podem 

garantir la solució d’aquesta, ja que segons estigui l’estat de la impermeabilització, podem 

trobar-nos amb un paviment en bon estat que per error d’execució la impermeabilització la 

trobem mal solucionada. A més l’execució d’una reparació puntual fa que la làmina 

impermeable nova no es pugui realitzar en el sentit de les aigües provocant a la llarga 

possibles filtracions. 

Per a qualsevol cas de problemes de filtracions, la solució correcte és la proposta 

d’intervenció consistent en l’arrencada de solera d'acabat de coberta formada generalment 

per paviment de rajola ceràmica, morter de presa i impermeabilització (si n'hi ha), inclòs part 

proporcional de minvell ceràmic perimetral, amb mitjans manuals i/o mecànics. Formació de 

regates perimetrals horitzontals a 10-15 cm de la solera, mitjançant tall amb radial, per 

l'encastament de làmines impermeabilitzants. Inclòs neteja i retirada de runa i pols formada 

durant l'execució d'aquesta partida d'obra.  

En cas necessari, es valorarà la opció de formació de pendents mitjançant 

l'abocament de formigó cel·lular o morter pastat amb argila expandida, garantint un pendent 

mínim del 2% cap als punts de desguàs. Suavització d'arestes perimetrals amb mitges 

canyes, preparant les superfícies per la posterior impermeabilització. Si no, es regularitzarà 

la superfície amb l'abocament d'un gruix de morter M-40, de 2 cm, acabat en arremolinat, 

per rebre correctament la tela d'impermeabilització.  

Subministrament i col·locació de làmina de betum asfàltic soldada en calent, 

respectant els solapaments mínims de 8 cm, en el sentit de les aigües, inclòs reforç per 

doblat als minvells, a les juntes i a la zona dels desguassos, on haurà de penetrar la tela a 

l'interior de l'embocadura del baixant.   

Finalment, s’aplicarà d'una capa de morter M-40 de 2 cm de gruix, per protecció de la 

tela d'impermeabilització i regularització del suport. Subministrament i col·locació de 
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paviment d'acabat de terrat amb rajola fina vermella, tipus Piera o similar, de 14x28 cm, de 

1a qualitat, no eflorescible, presa amb morter cola tipus Sikaceram 205, o similar, inclòs part 

proporcional de minvells perimetrals, inclòs reblert de juntes amb beurada de ciment 

pòrtland, retirada de material sobrant i neteja d'obra. 

Sense oblidar-nos de la formació de juntes de dilatació de la solera de coberta, amb 

l’aplicació d’un fons de junts i producte de segellat d’aquesta. 

A la realitat ens trobem amb reparacions puntuals per la dificultat a l’hora de voler 

gastar-se diners per fer tota la coberta sencera. M’he trobat amb casos de pressupostos on 

es realitza escassos m2 de coberta de la possible zona afectada, freqüentment localitzades 

a la bonera, o pressupostar mitja coberta, perquè l’altre mitja ja era nova. Per les 

intervencions en zones puntuals és imprescindible fer una aclariment dient que no es pot 

garantir la reparació d’aquesta. Aquestes reparacions de forma general es tracten 

d’enderrocs i construccions de coberta de la mateixa forma que la comentada si fos sencera, 

però aquest cop, només d’un tram.  

Per a pressupostos més econòmic, ja siguin reparacions puntuals o generals, també 

és sovint aplicar una membrana impermeabilitzant a base de poliuretà resistent als raigs UV, 

sobre el paviment existent, prèviament preparat per rebre Sikalastic 450, o similar, aplicat 

segon indicacions del fabricant i en superfícies que requereixen una major protecció al 

trànsit . En els casos no transitables, però si practicables podem utilitzar una imprimació en 

base a cloro cautxú tipus, Sikafill 200 fibras, o similar.. El paviment haurà d’estar en bon 

estat, si no s’haurà de procedir al seu rejuntat, substitució de peces trencades i segellat de 

juntes, abans de procedir a la impermeabilització. 

Són menys freqüents els casos de substitució de teulades inclinades, ja que són 

menys les cobertes existents d’aquest tipus a Barcelona, però si que m’he trobat 

pressupostant una vessant de coberta, que consistia en  enderrocar les teules existents i 

posterior col·locació de la placa d’aïllament a base de  poliestirè extruït de 40 mm. 

Subministrament i col·locació de placa rígida tipus Onduline, o similar per a facilitar el treball 

de col·locació de noves teules a tota la superfície col·locades amb morter m‐ 40 o escuma 

de poliuretà. 

Per altra banda, en el cas de terrats o cobertes no pavimentades, és a dir, on l’ultima 

capa de la solera, és la membrana impermeabilitzant, freqüentada a les cobertes dels 

badalots d’escala, es procedirà a la retirada de l’existent i preparació del suport per rebre la 

nova impermeabilització, ja sigui amb una capa de morter, formant noves pendents, segellat 

de juntes,etc., segons el cas, La impermeabilització es realitzarà aplicant Sikafill 200 fibres 

com a recobriment  en base a clorocautxú, quan volem donar una durabilitat aproximada de 

10 anys. Si es vol donar una major durabilitat s’optaria per la impermeabilització amb 

làmines de butilo EPDM amb autoprotecció mineral o làmines asfàltiques de superfície 
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autoprotegida, compostes per una armadura recoberta de màstic bituminós de betum 

modificat amb elastòmers (SBS) o de betum polimèric, soldada en calent, respectant els 

solapaments mínims de 8 cm, en el sentit de les aigües, inclòs reforç per doblat als minvells, 

a les juntes i a la zona dels desguassos, on haurà de penetrar la tela a l'interior de 

l'embocadura del baixant.   També ens hem trobat amb casos de badalots d’escala acabats 

amb rajola, on procediríem a reparar-la de la mateixa forma que  la exposada per a cobertes 

pavimentades. 

 

b) Peces ceràmiques trencades, amb humitat, verdet; deficient rejuntat de les peces 

ceràmiques, així com peces despreses del suport, segellat deficient de les juntes, 

minvells en mal estat, etc. 

Aquestes lesions són les típiques que ens podem trobar a una coberta comunitària 

que no tenen filtracions d’aigua però que, tot i així, necessita d’un manteniment per tal 

d’evitar a la llarga que es produeixin filtracions. Aquestes lesions es poden veure agradades 

quan tenim zones més fosques on es dificulta l’evaporació de l’aigua o per escasses de 

pendents que no faciliten l’evacuació, o per  boneres en mal estat o amb brutícia que deixa 

estancada l’aigua. Hi ha casos on tenim cobertes on el paviment ha trencat per una dolenta 

execució d’obra per no preveure la creació de juntes de paviment. 

 Les intervencions de manteniment consistirien en la revisió de les teulades superiors 

de l'edifici,per tal de determinar possibles deterioraments, amb reparació puntual de zones 

afectades, amb reposició de teules i/o rajoles (paviment i minvells), massissats locals, i 

aplicació de pintures impermeabilitzants com Sikalastic 450 o Sikafill 200 fibras, on 

correspongui. Sanejament i reposició de les juntes de paviment en mal estat amb beurada 

elàstica per exteriors. Sanejament de juntes de cobertes, mitjançant l'arrencat d'elements 

elàstics obsolets existents, amb mitjans manuals, inclòs neteja de l'interior de les juntes, 

preparant el suport per rebre el nou rejuntat. Subministrament i col·locació de fons de junta i 

posterior segellat elàstic amb massilla de poliuretà tipus Sikaflex 11 FC, o similar. 

Terrat comunitari sense peces de minvell 
ceràmic, i el revestiment en mal estat que ha 
provocat filtracions d’aigua, afectant al forjat 
de fusta pis inferior. 

Humitats en bigues de fusta del forjat 
sota terrat comunitari amb presència 
de tèrmits i corcs.  
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3.4.3.4 SERRALLERIA:  

a) Oxidació/ corrosió de baranes/ elements metàl·lics i dels seus encastaments a 

parament de coberta. 

Es procedirà a la seva reparació de la mateixa forma que la exposada al Capítol de 

façanes concretament a l’apartat de Serralleria 3.4.1.7.   

 

 

 

Barana de coberta amb ancoratges oxidats /corroïts que afecten al parament del pilaret de coberta.  

Junta de dilatació de coberta amb 
el reblert de junta envellit 

Estancament de l’aigua en època 
de pluges, per deficient evacuació 
d’aquesta i  essent una zona 
d’ombra que dificulta la seva 
evaporació, afectant a la zona, 
amb possibilitat de  filtracions. 
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b) Oxidació/ corrosió d’estructura metàl·lica claraboia,deficient segellat i vidres trencats.  

Es procedirà a la seva reparació de la mateixa forma que la exposada a l’apartat 

3.4.1.7., així com la substitució dels vidres trencats., tenint en compte la instal·lació de 

sistemes d’accés amb cordes tipus escalador. En cas de ser irrecuperables, es procedirà a 

la seva retirada amb mitjans manuals i/mecànics, per el posterior subministrament i 

instal·lació d’estructura metàl·lica a dues aigües, executada amb perfilaria tubular estructural 

i costelles de suport dels vidres de policarbonat, amb perfils en forma de V. Revestiment de 

l'estructura de claraboia amb imprimació antioxidant i dues capes de pintura a l'esmalt per 

elements metàl·lics situats a l'exterior, tipus Procofer de PROCOLOR, o similar. 

 

3.4.3.5 FUSTERIES: 

a) Fusteries de fusta en deficient estat. 

És sovint trobar-nos en edificacions amb la porta d’accés a coberta comunitària i 

finestres de fusta en mal estat, valorant la substitució per una d’acer galvanitzat o alumini, 

incloent premarcs ja que generalment són irrecuperables. En casos de fusteria recuperable, 

es procedirà al seu tractament de la mateixa forma exposada a l’apartat 3.4.1.1. 

 
Badalot d’escala amb paraments i fusteries en deficient estat de conservació.  

Claraboia amb perfilaria en estat d’oxidació i/o 
corrosió 

Claraboia amb perfilaria en estat d’oxidació i/o 
corrosió i vidres trencats, afectant al parament 
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3.4.3.6 ALTRES:  

a) Brutícia/ emmagatzematge generalitzat: 

És sovint trobar-nos amb cobertes on el seu ús és d’emmagatzematge d’objectes 

que no s’utilitzen i que de forma general, haurien d’anar a la deixalleria o contenidor. En cas 

de que ens ho demanin, es preveurà una partida de retirada de tots aquests elements 

segons la previsió d’hores de treball. Però de forma general, això va a càrrec de la propietat, 

ja que seran ells qui decidirà què fer amb aquests elements. 

 

 

b) Instal·lacions obsoletes.  

En edificis antics ens trobem a coberta, dipòsits d’aigua que es troben en desús i són 

de fibrociment. M’he trobat amb molt casos pressupostant la seva retirada mitjançant la 

desconnexió i retirada de dipòsits de fibrociment, per personal autoritzat inscrit al RERA, 

seguint les mesures de seguretat segons Normativa Vigent en matèria de manipulació de 

fibrociment. Inclús desmuntatge i retirada de les estructures de suport dels dipòsits i neteja 

interior de les cambres. 

 

 

Dipòsits antics d’aigua de fibrociment en desús. 

Emmagatzematge a coberta comunitària 
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c) Elements metàl·lics ancorats a paraments en mal estat i obsolets. 

També ens trobem que en edificacions antigues que han hagut d’adaptar-se als 

continus canvis de les noves instal·lacions, i es freqüent  trobar-nos amb ancoratges 

metàl·lics oxidats i corroïts que no s’usen i que afecten als paraments i en el pitjor dels 

casos a les zones interiors, amb filtracions d’aigua, humitats, esquerdes, etc. Aleshores es 

procedirà a l’arrencada de ferros obsolets en paraments verticals de terrat, mitjançant 

obertura dels encastaments, retirada de tot el ferro intern i reblert del volum amb morter de 

reparació tipus Sika Monotop 612/618, o similar.  

En molts, casos també es procedeix a la substitució dels ancoratge d’instal·lacions 

existents amb presència d’oxidació i/o corrosió que comencen a afectar al parament, per uns 

nous accessoris d’acer inoxidable o galvanitzat, com a prevenció i manteniment. 

  
d) Desordre cablejat/instal·lacions 

En moltes comunitats de veïns on s’han realitzat diverses actuacions en instal·lacions 

tant d’antenes, aire condicionat, telefonia, etc., sovint trobem un embolic a coberta de 

cables, essent necessari la reordenació i eliminació d’aquelles instal·lacions obsoletes. 

Aquest desordre, a més de posar en perill a les persones, ens dificulta els treballs a 

realitzar en coberta i els possibles treballs de manteniment que s’hagin de fer. Per això és 

sovint, afegir una partida per ordenacions de cablejats i tubs, on s’inclouen els nous 

accessoris d’ancoratge. També s’han fet valoracions de sistemes amb estructura de perfils 

metàl·lics, més complexes i costosos, amb canals o safates per el pas d’aquestes 

instal·lacions, on ja ha d’intervenir un serraller. 

Ferros obsolets 

Fixacions de les instal·lacions en mal 
estat 

Ferro obsolet 
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3.4.4 PATIS: 

3.4.4.1 MITJANS AUXILIARS.  

Per a actuacions en patis, la majoria de pressupostos realitzats, els hem 

pressupostat amb treballs verticals, tot i que ens arribin projectes amb plantejaments de 

bastides tubulars o bastides penjants, sempre els hi donem aquesta opció, essent bastant 

acceptada, ja que és també més econòmica. Cal tenir en compte que per aquells patis 

coberts per claraboia, es contempla una previsió de treure i col·locar un o varis vidres, amb 

el preu de reposició en cas de trencar-se. 

3.4.4.2 PARAMENTS GENERALS:  

a) Brutícia generalitzada: pols acumulada, escorrenties d’aigua, excrements de coloms, 

etc. 

De forma sovint es freqüentes les neteges dels paraments dels patis com a mida de 

manteniment, ja que per a patis coberts, és una zona on s’acumula molta pols a ampits de 

finestres, cossos sortints i a les instal·lacions. Per aquest cas, pressupostaríem una neteja 

manual o amb aigua, valorant que amb aigua pot saltar la pintura ens segons quines zones. 

Per aquells casos de patis sense cobriment i amb presència d’escorrenties pròpies 

de la barreja entre la pols i l’aigua, així com excrements de coloms, procediríem a una neteja 

amb aigua per extreure la pols existent i al raspallat manual per les escorrenties i els 

excrements de coloms. Sovint aquests casos són patis que es troben en pitjor estat i 

s’hauran de fer altres intervencions. 

S’ha de tenir en compte que per garantir una certa durabilitat de les neteges 

realitzades seria convenient, en el cas de trobar-nos amb problemàtiques dels excrements 

de coloms, trobaríem al solució més idònia segons la forma i situació del pati, per instal·lar ja 

sigui una protecció amb xarxes de polipropilè o sistemes de punxes d’acer inoxidable o altre 

tipus de material. Si es vol donar una certa protecció al pati en front a l’aigua, per donar-li 

una major durabilitat, també són sovint els pressupostos d’instal·lacions de noves 

claraboies. 

La metodologia per realitzar les tasques de neteges amb aigua seria la mateixa que 

la exposada a l’apartat de parament general de façanes 3.4.1.2. a) 
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b) Revestiments en mal estat per humitats, despreniments de material, falta 

d’adherència amb el suport. 

Per a patis coberts, els paraments es troben menys afectats ja que no intervé l’aigua, 

però per aquelles sol·licituds que ens trobem amb actuacions correctores, ens trobem sovint 

amb filtracions d’aigua per claraboies en mal estat, provocant humitats, verdets, inclòs 

trencaments per oxidació i corrosió de l’estructura de la claraboia. Aleshores s’ha de tenir en 

compte que per solucionar aquestes filtracions, s’haurà de reparar/substituir la claraboia, 

segons sigui el seu estat de conservació. 

En patis descoberts,aquestes lesions més pronunciada als últims metres de 

coronació del pati, ja que sovint ens trobem amb peces  cubremurs perimetrals en mal estat. 

Però també ens trobarem amb paraments afectats degut als ancoratges de les instal·lacions, 

estenedors, baranes, que han trencat degut a la oxidació i corrosió del metall a l’interior del 

parament. 

S’ha de tenir en compte que, per procedir a la reparació dels paraments, primer hem 

de solucionar els problemes que han afectat a aquests, així com les reparacions i/o 

Deficient cubriment de paraments verticals i sistema 
anticoloms amb plàstic. 

Pati afectat en el 20% dels paraments amb 
excrements de coloms. 

Pati cobert amb 
pols acumulada de 

forma general 
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substitucions de: cubremurs perimetrals, els encastaments de ferro a parament, reparacions 

de les filtracions de la claraboia. 

La forma de reparació d’aquests paraments serà la mateixa que l’exposada a 

l’apartat de parament generals de façana 3.4.1.2. b), però en aquest cas els materials i 

acabats més emprats són els morters de ciment i mixtos de ciment i calç; amb pintura 

plàstica acrílica per interiors o exteriors. 

 

 

e) Presència d’esquerdes i/o fissures.  

Són freqüents les esquerdes horitzontals a la última tramada, degut a empentes de la 

coberta comunitària, que per tal de poder evitar que tornin a aparèixer, haurem de solucionar 

amb noves juntes de dilatació a coberta. Però sovint es procedeix a reparar l’esquerda, 

sense garantir que torni a aparèixer, deixant-lo remarcat amb una anotació. Les esquerdes 

es repararan de la mateixa forma que la exposada a l’apartat 3.4.1.2. c) per tal de donar una 

continuïtat de treball al parament. 

 

 
Esquerdes per empentes de coberta 

Deficient cobriment 
de parament vertical 
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3.4.4.3 MURET DE CORONAMENT/ AMPITS DE FINESTRES:  

a) Deficient cobriment que afecta al revestiment vertical. 

En els casos de patis descoberts i amb deficient cobriment del muret de coronament i 

ampits de finestres, es procedirà a la substitució de peces puntuals o la totalitat d’elles, de la 

mateixa forma que la exposada a l’apartat 3.4.1.6 

 

3.4.4.4 SOLERA INFERIOR DE PATI:  

a) Paviment de pati en mal estat (trencats, humitat, verdet) i filtracions d’aigua 

provinents de la coberta del pati. 

Sovint ens trobem amb la solera inferior del pati pavimentada amb rajola vermella i 

amb presència d’humitats, brutícia. La forma d’intervenir seria la mateixa que la exposada a 

l’apartat 3.4.3.3, tant per si hem d’enderrocar i fer una sencera, com si hem d’intervenir 

puntualment a boneres, reposició de rajoles, rejuntats, aplicació de imprimació 

impermeabilitzant de poliuretà, etc. 

 

3.4.4.5 SERRALLERIA:  

a) Oxidació/ corrosió de baranes/ elements metàl·lics i dels seus encastaments a 

parament de façana.. 

Ídem apartat 3.4.1.7. a) 

c) Oxidació/ corrosió d’estructura metàl·lica claraboia, així com deficient segellat i vidres 

trencats.  

Ídem apartat 3.4.3.4. b) 

 

 

Deficient cobriment de parament vertical 
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3.4.4.6 FUSTERIES: 

a) Fusteries de fusta en deficient estat. 

És sovint trobar-nos en patis amb finestres de fusta en mal estat, sovint es 

pressuposta el sanejament i pintat d’aquestes de la mateixa forma que la exposada a 

l’apartat 3.4.1.1. En cas d’haver d’envernissar i aquesta no es trobés a la intempèrie podríem 

estalviar-nos el tractament instecticida-fungicida, sempre que no es trobi en ambient humit. 

3.4.4.7 INSTAL·LACIONS:  

a) Substitució de baixants de fibrociments ( total / 

tramades) 

Són molt freqüents les instal·lacions amb 

fibrociment que poden contenir amiant per la tipologia 

d’edificis, essent la seva manipulació perillosa per la 

salut.  Es per això que quan s’ha de procedir a la seva 

substitució ja sigui per fuites o per aprofitar l’actuació als 

patis, s’ha de fer mitjançant el desmuntatge del baixant 

existent per una empresa autoritzada per la junta de 

residus i inscrita al RERA (Registre d’Empreses amb 

Risc d’Amiant); mitjançant mitjans mecànics autoritzats 

pel pla de seguretat corresponent a aquests treballs, 

baixada de totes les runes al contenidor i posterior trasllat a l'abocador gestor de residus 

amb guia dels mateixos per controlar la seva correcta destrucció. Els treballs es realitzaran 

segons la legislació vigent tal com ens indica el pla de treball aprovat pel departament de 

seguretat corresponent. Previament a l'entrada del personal, és necessària la neteja de la 

zona d'actuació on s'executaran els treballs, haurà d'estar lliure de materials i obstacles, que 

no permetin l'accés als treballadors. Caldrà limitar l'accés a la zona de treball per mantenir la 

zona contaminada, aïllada i evitar així l'accés a personal no autoritzat. 

Un cop retirat es procedirà al subministrament i col · locació del baixant nous en 

canonada de PVC rígid UNE-1329 sèrie B amb els accessoris necessaris per la correcta 

execució de la recollida de tots els baixants i aparells sanitaris dels habitatges afectats; 

aquests baixants s'ancoraran a les parets mitjançant brides isofòniques homologades i 

fabricades per a tal fi.  

Sempre recomanem la retirada de la totalitat del baixant, ja que la connexió d’un nou 

tram de PVC, amb el baixant de fibrociment existent, a la llarga pot provocar problemes de 

fuites per diferències de materials que poden alterar el segellat i la connexió, per diferències 

en els coeficients de dilatació entre els materials. Tot i així, es realitzen substitucions per 

tramades, ja que aquesta tipologia d’intervencions són bastant costoses. 

Baixant de fibrociment amb fuites 
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3.4.4.8 ALTRES:  

a) Instal·lacions obsoletes.  

En edificis antics ens trobem sovint amb instal·lacions que no es fan ús, degut a 

noves instal·lacions de pas, realitzades per el pati. On preveuríem una partida per la retirada 

d’aquestes instal·lacions. 

 

b) Elements metàl·lics ancorats a paraments en mal estat i obsolets. 

Sobretot en edificacions antigues que han hagut d’adaptar-se a les noves 

instal·lacions, ens trobem molts ancoratges metàl·lics oxidats i corroïts que no s’estan fent 

ús i a la vegada afecten als paraments. Aleshores es procedirà a l’arrencada de ferros 

obsolets en paraments verticals de terrat, mitjançant obertura dels encastaments, retirada de 

tot el ferro intern i reblert del volum amb morter de reparació tipus Sika Monotop 612/618, o 

similar.  

En molts, casos també es procedeix a la substitució dels ancoratge dels accessoris 

de les instal·lacions existents amb presència d’oxidació i/o corrosió que comencen a afectar 

al parament, per uns nous accessoris d’acer inoxidable o galvanitzat, com a prevenció i 

manteniment. 

  

c) Desordre cablejat/instal·lacions 

En moltes comunitats de veïns on s’han realitzat diverses actuacions en instal·lacions 

tant d’antenes, aire condicionat, telefonia, etc., sovint trobem un embolic al pati essent 

necessari la reordenació d’aquest cablejat. 

 

 

 

 

 

Desordre de cablejat d’insntal·lacions, 
possiblement obsoletes. 
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3.4.5 ESCALES : 

3.4.5.1 PARAMENTS GENERALS:  

a) Enguixats en mal estat per humitats. 

Sovint aquestes humitats les trobem als paraments superiors de l’escala,  degut 

principalment a una deficient impermeabilització de la coberta del badalot d’escala i/o una 

mala estanquitat de la claraboia o lluernari que disposa el badalot d’escala. Per tal de poder 

evitar que tornin a aparèixer aquestes humitats, s’haurà de reparar aquests elements. Un 

cop solucionat aquest problema es procedirà al i posterior aplicació per regularització del 

parament amb “Plaste” en pasta tipus Aguaplast. Terminaríem  amb l’aplicació d'una capa 

de fons segelladora i una/dues capes  de pintura plàstica per interiors. 

En el cas de no solucionar la causa de la humitat s’aplicarà un morter hidròfug, 

impermeable a l’aigua i permeable al vapor d’aigua tipus SikaTop 141 SP, o similar, segons 

indicacions tècniques del fabricant. Sempre dient que no  es garanteix la reparació ja que la 

humitat pot aparèixer a un altre lloc. 

b) Enguixats en mal estat per bufaments de pintura mal adheria al suport i paraments 

irregulars per copejades. 

S’haurà de preparar la base abans del 

pintat, amb el decapat de la pintura mal 

adherida, amb mitjans manuals (rasqueta) i 

posterior massillat dels desperfectes ocasionats 

per cops per regularitzar els paraments, i així, 

procedir al posterior pintat amb una capa de 

fons segelladora i una/dues capes  de pintura 

plàstica per interiors i aplicació de pintura 

plàstica especial anti-taques i antiadherent com 

a franja de protecció fins a 1m d'alçada en el 

buit de l'escala. 

3.4.5.2 PAVIMENTS 

a) Paviments erosionats. 

Es sovint trobar-nos amb paviments erosionats per el trànsit de l’escala No 

s’acostuma a pavimentar tota l’escala, si no que es substitueixen només les peces 

generalment de marbre, que es trobin trencades o molt erosionades, per unes 

similars a les existents, col·locades amb morter adhesiu i posterior rejuntat. 

Paraments de guix amb copejades 
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3.4.5.3 SERRALLERIA:  

a) Envelliment de baranes d’escala, així com reixes de forat d’ascensor i portes 

d’ascensor. 

Decapat de capes successives de pintura de baranes i reixes existents a la caixa de 

l’escala i desoxidat de les zones que ho requereixin, i posterior aplicació d'una capa 

d'imprimació antioxidant i dues d'acabat de pintura a l'esmalt. 

 

3.4.5.4 FUSTERIES: 

a) Envelliment de portes, finestres i passamans de fusta. 

Raspallat superficial i en profunditat per eliminar brutícia i descamacions de la fusta 

de portes, finestres i passamans de fusta mitjançant el fregat amb paper de vidre, fins 

aconseguir una correcta textura superficial de la fusta i massillat puntual. L’acabat pot ser 

amb l’aplicació 1 o 2 capes de vernís o esmalt sintètic.  

 

3.4.5.5 INSTAL·LACIONS:  

a) Instal·lació elèctrica comunitària, amb necessitat de ser actualitzada. 

Són sovint els pressupostos de nova instal·lació elèctrica comunitària alimentada per 

caixa d’escala des de comptadors, normalment situats al vestíbul fins la connexió de la 

instal·lació interior de cada vivenda. En cas de tindre els comptadors als interiors de cada 

vivenda en el seu origen i ser impossible per dimensions de la finca o per preu, la 

centralització dels comptadors, es passarà la Línia General d’Alimentació per la caixa 

d’escala fins cada una de les Caixes Generals de Derivació que es situaran en cada planta, i  

a partir d’aquí discorrerà la Derivació Individual que connectarà a cada vivenda. Tot això a 

partir d’un dimensionat mínim que el determina el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

(2002) 

 

 

Passamans de barana envellit 
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3.4.6 VESTÍBULS : 

3.4.6.1 PAVIMENTS: 

a) Vestíbuls amb dificultat d’accés per a cadira de rodes. 

Són sovint els pressupostos per l’adequació de vestíbuls amb el principal motiu de 

crear rampes que facilitin l’accés a cadires de rodes, per a minusvàlids. A partir d’aquí les 

sol·licituds variaran segons els acabats que els veïns o propietaris li volen donar. 

L’objectiu d’aquestes sol·licituds de pressupostos és eliminar les barreres 

arquitectòniques que sovint les trobem a partir d’esglaons a la porta d’entrada a la finca i  a 

l’interior del vestíbul. 

Aquesta feina és més complicada del que sembla ja que s’ha de dissenyar a partir de 

les normatives actuals, concretament les de Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) SUA-09 

Accessibilitat (2010) i el Codi d’Accessibilitat de Catalunya, agafant les mides mínimes més 

desfavorables. Aquestes mides són molt estrictes per casos de Reformes, ja que no m’he 

trobat cap cas on podem complir al 100%, aquesta normativa. Aleshores es quan a partir 

dels paràmetres que marca la normativa fer la proposta que més s’aproxima al compliment, 

sempre i quan sigui per millora. 

Per la creació d’aquestes rampes es procedirà a la retirada de volums com capes de 

compressió, soleres de formigó no estructurals, esglaons, entrebigats i/o, en el cas contrari, 

formació de volums. 

En el cas que haguem d’enderrocar capes de compressió o soleres de formigó fins a 

una cota inferior, normalment la rampa a realitzar serà mitjançant la formació d’una solera de 

formigó armat amb la pendent corresponent. 

I per a casos on hem enderrocat i hem de formar una rampa amb volum es realitzarà 

amb totxana de 290x140x100 mm i supermaó, col·locada amb morter mixt 1:2:10, amb 

posterior regularització de la base amb una xapa de morter de 2cm de gruix aproximat. 

Després aniria el revestiment d’acabat que pot anar des de peces gres procel·lànic, 

peces de marbre, microciment, segons sigui la qualitat que vulguin donar, amb acabat rugós 

per tal de donar propietats antilliscants per terres de classe 2, amb una resistència al 

lliscament (Rd) entre 35 i 45, tot i que a la pràctica només es mira que tingui un acabat 

rugós, buixardat o amb franges buixardades. 

Com que la finalitat era la formació de rampes, s’ha ‘intervenir també en paviments, 

paraments, ja que amb  aquest tipus d’actuacions es veuen afectats. Així com també es 

poden veure afectades les portes ( de l’entrada a la finca, com armaris, etc.) , amb nous 

sentits de pas, noves alçades, etc. Per això, sovint s’aprofita i es decideix reformar tot el 

vestíbul. 
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També han hagut casos de només de formació de rampes sense haver d’actuar a tot 

el vestíbul, però nomes en aquells casos de solucions més senzilles i que la geometria ho 

permet. 

 

 

 

Imatge 3.4.6.1.1. Exemple P-127. Proposta amb plànols creat per arquitecte. 
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b) Homogeneïtzació del paviment per efecte de la creació de rampes.  

Els material més freqüents per a paviment del vestíbul és el gres  o el gres 

porcel·lànic mitjançant el subministrament i col · locació de paviment escollit per l'interior del 

vestíbul de dimensions, qualitat, i color escollits, amb el subministrament i col · locació de 

sòcols, si es vol, pres amb morter adhesiu p.p. de sòcol i borada de juntes. 

 

3.4.6.2 PARAMENTS GENERALS:  

a) Enguixats en mal estat per humitats. 

Sovint aquestes humitats les trobem 

en els paraments inferiors del vestíbul. Quan 

la presència d’aquests paraments són 

constants en tota la paret a una alçada 

regular, es tractarien d’humitats provinents 

del subsòl per capil·laritat, ja sigui per una 

fuita d’instal·lacions generals ensorrades o 

per l’existència d’una capa freàtica. Aquesta 

tipologia d’humitats es manifesten ja que no 

es va impermeabilitzar l’estructura o aïllar els elements de l’edifici en contacte amb el 

terreny. 

Aquestes patologia són de les considerades com costoses i sovint es recorre a la 

reparació continuada de la superfície mitjançant  sanejaments amb morters especials i 

pintura permeable. Es tracta d’un morter microporós d'acabat fi tipus Draining, o similar, que 

absorbeix i extreu les humitats del mur evaporant i expulsant-les a l'exterior. 

Aquest morter s'aplica substituint l’arrebossat existent que està degradat i d'aquesta manera 

s'eliminen les humitats en parets i murs. Es pot aplicar sobre pedra, maó, formigó o 

Al canviar de lloc la rampa i ampliar la seva longitud 
els paviments i paraments es veuran afectats 

Eliminació d’esglaó entrada amb modificació de morta 
accés el paviment i paraments es veuran afectat 

Humitats contínues que sobrepassen l’arrambador 
de marbre 



          Studies Department for Rehabilitation      

 

110 

qualsevol superfície que no sigui morter de calç, guix o ciment. Conté sílice en granulometria 

molt fina que permet deixar l'arrebossat amb un acabat semblant al enguixat, i finalment es 

procediria al seu pintat dues setmanes després de l'aplicació, sempre amb pintura 

transpirable amb una capa d’imprimació segelladora i dues d’acabat amb pintura de silicats 

potàssics tipus Quarzil de KEIM, o similar 

Sovint quant es proposen tècniques de reparacions duradores i més eficients 

d’aquestes humitats, i veuen el preu, sovint tiren per la tipologia d’actuació comentada. Però 

també existeixen d’altres, com la formació de trasdossats ventilats, la electroosmosis, 

injecció de resines que formen una barrera horitzontal,etc. 

 

b) Enguixats en mal estat per bufaments de pintura mal adheria al suport i paraments 

irregulars per copejades. 

En el cas de no solucionar la causa de la humitat s’aplicarà un morter hidròfug, 

impermeable a l’aigua i permeable al vapor d’aigua tipus SikaTop 141 SP, o similar, segons 

indicacions tècniques del fabricant. Sempre dient que no  es garanteix la reparació ja que la 

humitat pot aparèixer a un altre lloc. 

 

c) Homogeneïtzació de paraments verticals en reformes de vestíbul. 

Els materials més utilitzats com a revestiment de vestíbuls, són el gres porcel·lànic 

en formats grans 60x100cm, revestiments de lames de fusta, miralls, etc. 

 

d) Homogeneïtzació de paraments horitzontals en reformes de vestíbul (sostres) 

Sovint es col·loquen falsos sostres de plaques de cartró-guix, tipus Pladur, o similar, 

per aprofitar el pas de les noves instal·lacions. 

 

 

Paraments de guix amb copejades 
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3.4.6.3 SERRALLERIA:   

a) Adequació de les noves zones de pas, amb baranes  i passamans.  

Sovint es pressuposten noves baranes de mides segons estableix la normativa ( 

CTE-SUA-9 i Codi d’Accessibilitat), d’acer inoxidable o de ferro, per tal d’adaptar les noves 

zones de pas així com passamans subjectats a parament i baranes subjectades al paviment, 

tant a rampes com a escales. 

b) Manteniment de baranes del vestíbul, així com reixes i portes d’ascensor a 

conservar. 

Ídem 3.4.5.3. a) 

c) Substitució de bústies. 

Degut a aquests canvis d’espais de vestíbuls, sovint es modifiquen de lloc les 

bústies, i s’aprofita per eliminar-les i ficar unes de noves, generalment metàl·liques, en 

inoxidable. 

d) Substitució de porta accés. 

També al salvar el desnivell que trobàvem amb un o varis esglaons a la mateixa 

porta d’accés, sovint es pressuposta la substitució de la porta d’accés a la finca amb una 

nova de forja i vidre, del tipus Tarraco del fabricant MOSI, o similar.  

En l’exemple exposat amb plànols Imatge 3.4.6.1.1, es va pressupostar la retirada i 

posterior col·locació de la mateixa porta, afegint nous marcs per tal d’ajustar-la a les noves 

cotes, ja que es tractava d’una porta recentment nova. 

 

3.4.6.4 FUSTERIES FUSTA:  

a) Manteniment de portes, finestres i passamans de fusta. 

Ídem 3.4.5.4. a)  

3.4.6.5 INSTAL·LACIONS:  

a) Instal·lació elèctrica comunitària, amb necessitat de ser actualitzada. 

Són sovint els pressupostos de nova instal·lació elèctrica comunitària des de 

escomesa fins els comptadors, passnt per nova CGP, a partir d’un dimensionat mínim que el 

determina el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (2002) 

b) Noves línies elèctriques i lluminàries a vestíbul segons la nova distribució. 

També s’aprofita per realitzar noves línies de llum amb captadors de presència, 

sovint instal·lades per el fals sostre. 
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3.4.7 ESTRUCTURES: 

3.4.7.1 PLANTES BAIXES I SOTERRANI  

a) Revestiments en mal estat per humitats. 

Sovint ens trobem a les plantes baixes i soterrani (pàrquing), humitats en els murs 

degut principalment a filtracions d’aigua provinents del subsòl, ja sigui per una fuita 

d’instal·lacions generals ensorrades o per l’existència d’una capa freàtica.. Aquesta tipologia 

d’humitats es manifesten ja que no es va impermeabilitzar o aïllar l’estructura o elements de 

l’edifici en contacte amb el terreny. Per poder reparar aquests humitats en els murs hauríem 

de solucionar la causa, que depenen del cas pot ser més o menys complex. De moment, no 

m’he trobat cap sol·licitud amb un projecte d’una correcta execució per tal de reparar la 

humitat des de el seu origen.  

Si l’origen són fuites de xarxes i instal·lacions ensorrades, només amb la seva 

reparació es solucionaria el problema, la qüestió d’aquest tema és esbrinar quina és la que 

la causant. Hi ha sistemes amb micro-càmares per fer inspeccions on es pot veure l’estat del 

conducte pel seu interior. Com per exemple, una inspecció que es va realitzar a les 

fotografies següents, arribant a la conclusió que possiblement era degut a una fuita del 

baixant de fibrociment del pati( situat al darrere del quadre lila; fotografia dreta), ja que no es 

va veure cap lesió a la xarxa general ( marcada amb color blau discontinu; fotografia 

esquerra). En aquest cas no va haver proposta d’intervenció. 

 Però si ens trobem amb humitats per capil·laritat, les intervencions seran les 

exposades a l’apartat 3.4.6.2a). En Rehabilitació hauríem d’estudiar la solució correcte 

segons les característiques de l’element i les que l’envolten i es requeriria d’un projecte 

d’execució. 

 

 

 

Humitats interiors que no es sabien 
d’on provenien si del ramal general 
o d’un baixant de la finca 
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b) Esquerdes en mur de Pàrquing amb filtracions d’aigua. 

Sí que m’he trobat amb casos on hem de procedir al tamponament de filtracions 

d’aigua per esquerdes existents en el mur de planta soterrani del Pàrquing amb l’aplicació a 

l’esquerda oberta de morter de ciment Portland tipus CEM-I, barrejat amb accelerant líquid 

tipus SIka A4, o similar, que serveix per tallar filtracions d’aigua, aplicat segons indicacions 

tècniques del fabricant. Sempre tenint present que si no es repara la causa, la filtració pot 

aparèixer a un altre lloc. 

 

3.4.7.2 FORJAT DE COBERTA:  

a)  Bigues de fusta o fibrociment amb pèrdua de capacitat portant.. 

Ens trobem amb aquest cas quan tenim un forjat de coberta en un constant ambient 

humits per filtracions d’aigua que ha provocat una disminució de la capacitat portat del forjat 

format per bigues de fusta afectades per tèrmits, corcs i humitats. 

En altres casos, sobretot en edificis construïts entorn als anys 50-60, amb bigues 

amb ciment aluminós. Aquestes bigues, passats els 10 anys presenten una pèrdua de la 

capacitat portant degut a canvis en l’estructura cristal·lina que pot reduir la seva resistència 

entorn al 20%. Els processos d’envelliment d’aquest tipus de material seran més ràpid amb 

fronts carbonatats i presència d’humtats que pot arribar a la oxidació/corrosió de les 

armadures, disminuint la seva capacitat portant. 

S’han pressupostat per a qualsevol dels dos casos els treballs d'enderroc de secció 

de coberta comunitària executats per seccions i consistents en el repicat de l'actual forjat 

amb sistema de martell elèctric fins deixar al descobert les bigues de fusta i/o prefabricades. 

Retirada de les bigues descobertes prèvia fragmentació. Repicat de les zones 

d'encastament per retirar els caps de biga. Restitució dels orificis amb morter tipus M-80, o 

similar. 

Execució de nou forjat de coberta mitjançant 

la col · locació perfils tipus IPE 140 encastats en 

parets de càrrega i ataconats amb morter expansiu 

SIKA Grout, o similar. Suminsitre i col · locació de 

encadellat ceràmic. S'inclou l'execució d’obertures de 

dimensions aproximades 10x20 cm en els envans 

dels habitatges afectats, per al pas dels perfils IPE 

140. El dimensionat serà segons el Projecte executiu 

de la Direcció Facultativa 

Formació de xapa de compressió en la 

totalitat de coberta comunitària (nou forjat i sobre 

Humitats en bigues de fusta del forjat sota 
terrat comunitari amb presència de tèrmits 
i corcs.  
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paviment de rajoles existents de zona no enderrocada) amb malla electrosoldada de 15x30 

cm de llum de malla i 5 mm de diàmetre i abocament de formigó HA-25 per formar una 

solera de 4 cm, acabada amb les pendents superficials llistes per rebre la nova 

impermeabilització. Aquesta última intervenció es realitzarà de la mateixa forma que la 

exposada a l’apartat 3.4.3.3a) 

 

3.4.7.3 FORJATS DE L’EDIFICI:  

a)  Bigues de fusta amb pèrdua de capacitat portant.. 

En aquests casos , es procedirà al reforç de 

les bigues de fusta existents, per aquells casos on 

trobem una afectació generalitzada de tèrmits, corcs 

i humitats que han fet disminuir considerablement la 

secció resistent de les bigues de fusta i que afecta 

directament a l'estabilitat global de l'edifici. 

Es procedirà primerament a tractament 

contra tèrmits i corcs en la globalitat de les bigues 

de fusta de l'edifici. I posteriorment es procedirà al 

reforç estructural amb perfileria metàl·lica d'acer S-275-JR, per bigues i elements 

d'ancoratge, formats per perfils IPN i UPN plaques d'ancoratge, suports i elements 

d'ancoratge, formats per plaques, platines, passamans i perfils laminats. Inclòs els 

ancoratges i passadors. Protecció final mitjançant una capa d'imprimació antioxidant i 

compatible amb tractaments ignífugs (certificat per laboratori homologat)). Col · locat en obra 

amb soldadura. S'inclou: disposició de les mesures de seguretat i protecció reglamentàries, 

col · locació de bastides i / o apuntalaments necessaris, elevació i col · locació de la 

perfileria, talls, ajustaments, minves, etc.  

Terrat comunitari sense peces de minvell 
ceràmic, i el revestiment en mal estat que ha 
provocat filtracions d’aigua, afectant al forjat 
de fusta pis inferior. 

Humitats en bigues de fusta del forjat 
sota terrat comunitari amb presència 
de tèrmits i corcs.  
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No hi ha una única solució de reforç de forjats, ja que trobem al mercat moltes 

solucions a poder executar, on escollirem aquella més idònea, segons l’alçada que volem 

salvar, l’acabat que lo volem donar, etc. Els sistemes més coneguts són els de HERMS 

(biguetes extensibles), Mecanoviga (Perfil MVJ, MVC i MVV) i sistemes Nou-Bau que són 

els tres que he pressupostat a l’hora de fer reforços en bigues de formigó afectats 

generalment per aluminosis amb pèrdua de la capacitat portant,o depenent del cas, també 

per reforços de forjats amb bigues de formigó i fusta. 

 

 

b) Bigues o vguetes metàl·liques. 

En aquests casos , es procedirà a la obertura de l’entrevigat per tal de descobrir les 

zones afectades procedint a l’apuntalament preventiu. 

Abans de procedir a la subtitució, es valorarà si són recuperables mitjançant el 

sanejament de l'ala inferior de les biguetes metàl·liques, bigues i jàsseres del sostre de 

forjat, afectats per oxidació i/o corrosió. Es realitzarà mitjançant el sanejament superficial 

amb fregat de paper de vidre o raspall de púes d'acer, fins eliminar les capes d'òxid 

acumulades, inclús massillat puntual de petits orificis d'òxid (on no calgui substituir ferro). Es 

procedirà al passivat dels elements metàl·lics al descobert mitjançant Sika Monotop 610 o 

similar, com imprimació antioxidant i pont d'adherència. S'ha d’incloure la reparació dels 

revoltons ceràmics afectats, mitjançant morter de reparació.  

En casos de valorar amb la Direcció Facultativa de la obra, o en fase d’estudi, la seva 

retirada, per ser irrecuperables, es procedirà a la substitució de la biga en mal estat per una 

de catacterístiques semblants amb previ apuntualament de l’entrevigat, així com de les 

plantes inferiors. Segons ens marqui el Projecte. 

Bigues de fusta del forjat flectades per deficient 
capacitat portatnt.  
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Biguetes i bigues metàl·liques molt utilitzades en forjats  tradicionals de revoltons ceràmics, amb 
elevat estat d’oxidació  corrosió.  

Biga sota coberta d’un 
tancament d’obra situat a 
terrat comunitari amb elevat 
estat de corrosió  
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3.4.8 INTERIORS DE VIVENDES/LOCALS: 

3.4.8.1 PARAMENTS INTERIORS:  

a) Presència d’esquerdes i/o fissures.  

Són sovint les ITES que ens trobem amb interiors de vivendes amb esquerdes de 

paraments, segurament per el deficient estat de conservació de la finca amb pèrdues de 

capacitat portant de l’estructura. Quan ens trobem aquests casos, es recomana directament 

a un arquitecte o arquitecte tècnic que elabori un Projecte de Rehabilitació, amb els 

corresponent càlculs estructurals, ja que si intervenim directament a la lesió, possiblement 

ens trobem amb deficiències en l’estructura que necessitaran ser reforçades. 

 

b) Presència d’humitats.  

També són sovint les ITES que ens trobem als interiors de vivendes amb humitats. 

Les més freqüents són les següents: 

Humitat accidental per fuites de les instal·lacions o sistemes constructius en mal 

estat. Aleshores es procedirà a la reparació d’aquests elements per tal de procedir a la 

reparació dels paraments afectats. 

 Humitats per condensació superficial, per l’elevada humitat relativa de l’ambient, ja 

que fa temps que no es ventila l’habitació afectada, i amb una ventilació persistent de la 

zona, es podria solucionar, amb la reparació posterior un cop s’hagi evaporat la humitat 

existent als paraments. 

Les humitats per condensació intersticial, son aquelles que es presenten en forma de 

punts  i en format circulat, i en aquelles zones de difícil aïllament tèrmic de la façana per la 

solució constructiva, con trobades de pilars i forjats. La solució d’aquesta humitat seria amb 

l’aïllament pertinent d’aquest punt i/o col·locant revestiments de menys inèrcia. Tot i que 

aquesta solució seria més costosa, es procedeix a la reparació amb morters permeables i 

pintures transpirables, no garantint la solució d’aquestes. 

Esquerda en paraments interiors, degut estintolaments de murs de càrrega i variacions en el descens de 
càrregues. 
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Les humitats per capil·laritat, freqüentat en edificis antics en vivendes o locals situats 

a la Planta Baixa. La solució seria la comentada a l’apartat 3.4.7.1a) 

Un cop s’hagi solucionat la causa de les humitats existents, es procedirà a la 

reparació dels paraments afectats amb el sanejament fins arribar a la base ferma i posterior 

arrebossat o aplicació de “plaste” o massilla, per a paraments de guix interiors, amb el 

posterior pintat d’una capa de fons i una o dues d’acabat amb pintura plàstica per interiors. 

 

3.4.8.2 LES REFORMES INTERIORS DE PISOS: 

Aquesta és una nova línea que es va voler donar servei i que fa aproximadament 5 

mesos que porta en marxa i són pocs els pressupostos que s’han realitzat de reformes 

d’interiors de vivenda. És per això que tenim una deficient descripció de les partides i les 

tècniques utilitzades. Ja que fins ara no hem rebut cap sol·licitud de pressupost amb unes 

partides molt definides, com les que trobem a la resta de zones d’actuació. També puc dir 

que tampoc hi ha molt que descriure, a l’hora de fer reformes d’interiors, ja que generalment 

amb el títol de l’actuació i la descripció dels materials, models i altres, ja queda ben definit.  

Aquestes reformes sovint es sol·liciten per fer canvis d’usos, enderrocs d’envans, per 

tal d’engrandir habitacions o unificant menjador - cuina, eliminant passadissos i rebedors, 

amb l’objectiu de fer espais més diàfans i lluminosos. 

De la mateixa forma que ens passa quan fem rampes als vestíbuls, en els interiors 

de pisos quan enderroquem envans i adeqüem nous espais, també es veuen afectats els 

paraments, els paviments, les instal·lacions, etc. Aleshores es quan el que seria enderrocar 

dos parets, passaria a suposar una reforma general de la vivenda. On intervindria els 

següents equips de treball: 

- El ram de paleta: per buidats de pisos, enderrocs d’instal·lacions, retirada de 

paviments i alicatats, això com enderrocs de portes, armaris, sanitaris. Així com els 

treballs de construcció de nou envans ja sigui amb obra o Pladur, execució dels nous 

Parament de local amb humitats possiblement de 
capil·laritat.  
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revestiments d’acabat per a paviments i paraments, com per exemple Parquet, Gres, 

Rajola ceràmica, etc. Formació de falsos sostres. Així com execució de plats de duta 

d’obra entre altres actuacions. 

- L’instal·lador: per adequació de les instal·lacions d’electricitat, gas, aigua i connexió 

dels diferents aparells i sanitaris a la xarxa de sanejament. Sovint es pressuposten 

els canvis dels mecanismes elèctrics i la instal·lació de lluminàries tipus downlight. 

Depenent el cas es valorarà les calefaccions de gas, electricitat, aires condicionats o 

bombes de calor. Cal tenir en compte una previsió de treballs de paleta per ajudes a 

l’instal·lador. 

- Fuster: per modificacions de portes, o subministrament i col·locació de noves portes, 

com la instal·lació d’armaris, cuines, revestiments de fusta, segons la petició del 

client. 

- Industrials de tancaments de PVC i/o alumini: per la substitució de finestres i 

balconeres existents per unes de millor confort, amb doble envidramentt i en el millor 

dels casos, amb pont tèrmic. 

- Subministradors d’aparells sanitaris i electrodomèstics: 

- Pintor: Pintar de paraments verticals i horitzontals. 

 

Plànol inferior de l’estat actual i plànol superior amb una proposta més diàfana.  



          Studies Department for Rehabilitation      

 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Departament d’estudis per a la Rehabilitació 121 

CONCLUSIONS / RECOMANACIONS 

 

A partir de tota l’experiència viscuda a les Pràctiques d’empresa puc extreure una 

sèrie de conclusions des de la visió del Departament d’Estudis a una petita empresa 

Constructora. 

Per una banda, els Pressupostos que es realitzen al meu Departament són una eina 

molt important que determinarà, en cas de ser acceptat, el procés d’execució d’obra. 

Aleshores si durant aquesta fase de valoració tant econòmica com tècnica, ens deixem de 

banda segons quins paràmetres, ens podem trobar amb problemes després a la fase d’obra, 

que pot variar el preu inicial pressupostat, ja sigui amb ampliacions amb Annexes o amb 

pèrdues en el marge d’empresa. És per això aquesta feina, d’elevada importància per 

l’empresa. 

Segons informació facilitada, l’empresa executa obra de forma general entorn al 90% 

de pressupostos valorats a partir de Projectes elaborats d’arquitectes o arquitectes tècnics. 

Tot i que, molts casos fem pressupostos de fases prèvies a aquests Projectes, valorant la 

nostra proposta d’intervenció a partir de la visita realitzada i amb  nostre criteri tècnic.  

La majoria dels casos es necessiten llicències d’obra i per tant, la redacció d’un 

Projecte, per tal de poder adjudicar-les. Aleshores intervindria una Direcció Facultativa 

formada per un arquitecte o arquitecte tècnic, que redactarà la seva proposta d’intervenció, i 

que haurem de valorar-la. Serà aquesta memòria de pressupost la que definirà la fase 

d’execució de la obra. 

Podem dir que l’empresa constructora assumeix un risc alhora de valorar 

pressupostos, ja que segons sigui la definició i exactitud d’aquest, serà a  obra quan 

apareguin més o menys problemes, ja siguin per patologies ocultes o no previstes. Per tant, 

depenem en gran mida de la documentació facilitada i de la proposta d’intervenció de la 

Direcció Facultativa. 

Puc dir a partir de l’experiència viscuda, que es necessari l’existència de tècnics o 

personal amb experiència en Rehabilitació, com a integrants dins d’una empresa 

Constructora, ja que aquest grau d’exactitud dels pressupostos dependrà en gran mida dels 

Projectes facilitats . Serà essencial disposar de personal qualificat per tal de poder valorar-

los ja que en molts casos puc considerar aquesta documentació deficient. Serà quan hem 

d’intervenir nosaltres, per tal de definir aquests aspectes, amb amidaments aproximats, 

valoració dels elements a intervenir i valoració de la proposta més idònia ja que hi han casos 

oberts. També hem de determinar la possibilitat de poder executar la seva proposta i en cas 

d’haver una millor opció, s’haurà de negociar amb la Direcció Facultativa. 
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Per la forma de pressupostar i per esser una petita empresa  amb anys d’experiència 

executant obres de Rehabilitació d’Edificis no he pogut aprendre més enllà que els preus 

globals de les partides de pressupostos més utilitzades. Aquesta tipologia de preus com els 

demanats a les empreses de subcontractació no m’ha permès desglossar-los per materials, 

mà d’obra ni maquinària, en la majoria dels casos. Això és degut a la forma de pressupostar 

a partir de preus tarifaris per m i a partir de preus demanats als equips de treball més 

especialitzats. Aquests preus seran els estipulats per els anys d’experiència per el personal 

de l’empresa i  que jo m’hauré de regir.   

Seria recomanables realitzar pressupostos a partir de preus descompostos, ja que 

ens garanteix un major exactitud del cost, però a subcontractar les feines aquest preu no 

seria el real, ja que aquestes empreses també tenen Despeses Generals i Benefici 

Industrial, aleshores tampoc és recomanable fins a cert punt descompondre’ls 

exhaustivament, a més quan són pressupostos que possiblement no ens acabin acceptant, 

aleshores s’ha de valorar fins a quin punt és beneficiós assumir aquests risc. 

Per altre banda, aquestes pràctiques d’empresa m’han permès desenvolupar el meu 

bagatge en diagnosticar les lesions i patologies que es freqüenten en el camp de la 

Rehabilitació, Restauració, Reparació i Manteniment dels edifici, així com aprendre les 

intervencions que s’acostumen a fer per a cada tipologia de lesió. A més, d’un bagatge en la 

redacció i ordenació de pressupostos de tal forma de no deixar-me de banda cap actuació 

rellevant i de deixar-les definides per després no trobar-nos problemes durant l’execució de 

l’obra. Però aquest camp és molt ampli on mai  es termina d’aprendre coses noves, ja que 

ens podem trobar amb casos particulars i molt diferents. Tot i que s’acostuma a utilitzar les 

tècniques tradicionals i el materials de sempre ja que ens dona certa garantia de que  

funcionen correctament per la pràctica. Però tot i així, aquest sector va contínuament 

evolucionat amb la incorporació de nous materials i sistemes per tal d’anar millorant  amb els 

anys, sobretot en temes d’eficiència energètica. 
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Introducció 

El present informe correspon a l'avaluació de les pràctiques professionals 
de l'estudiant Noemí Abajo  Álvarez en el Departament d'Estudis de 
l'empresa Construcció i Rehabilitació 4ARK, S.L., companyia especialitzada 
en Rehabilitació i Restauració d'Edificis 

Objectius Generals i Específics 
assolits en les pràctiques 
 

L'objectiu general que ens vam marcar  des de 4ARK, va ser dotar a 
l'estudiant en pràctiques d'una experiència que li permetés integrar i 
aplicar els coneixements teòrics adquirits durant la carrera. Concretament, 
en els contextos específics de la professió d'Enginyeria de l'Edificació i en 
la seva especialitat de Rehabilitació d'Edificis. D'aquesta manera, s'ha 
pretès fonamentar el desenvolupament de les seves habilitats personals 
per aproximar-ho a la seva incorporació al mercat laboral, de tan difícil 
accés en aquests temps 

 

Els objectius específics que es van marcar van ser els següents: 

• Assentar les bases per dotar a l'estudiant en pràctiques de coneixements 
concrets en l'àmbit de la rehabilitació i restauració d'edificis, en referència 
a: 

o processos constructius,  
o materials específics,  
o elaboració d'informes, de diagnosis de patologies  
o amidaments 
o redacció de pressupostos.  
 

• Aproximar els objectius i continguts de formació universitària amb les 
necessitats reals de les empreses, tot això a través de la pràctica d'aplicar 
una metodologia alhora de realitzar les tasques pròpies del departament 
d’estudis. 

•  Analitzar processos interns de l'empresa per poder aportar millores en el 
departament d'estudis. 

• Experimentar les responsabilitats reals i quotidianes que es viuen al 
realitzar els pressupostos que es sol·liciten, des del inici del procés 
d’elaboració del pressupost, visita a l’edifici, diagnosi prèvia en cas de no 
disposar de memòria tècnica, elaboració d’amidaments amb els temps i les 
eines de que es disposen i la elaboració del pressupost, acurat a les 
necessitats tècniques del edifici i econòmiques del mercat. 

• Contribuir a oferir elements suficients per a identificar les àrees de treball 
que mes li interessin a l'estudiant. 

• Facilitar el desenvolupament d'habilitats de comunicació, interacció 
personal, de presa de decisions i en general de control de situacions 
pròpies de l'entorn laboral. 
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Desenvolupament i Acompliment de 
les pràctiques 
 

L’inici de les pràctiques que va començar a desenvolupar la Noemí  en el 
Departament d'Estudis, van ser realitzant visites per veure diferents tipus d’edificis 
amb diferents tipus de patologies a rehabilitar i necessitat dels clients, per veure la 
realitat de la feina diària del departament  d’estudis, i poder col·laborar en la seva 
formació teòrica per afrontar les tasques d’avaluar i comptabilitzar. 
 
Les primeres vistes les va realitzar conjuntament amb els tècnics o tècnics 
comercials, posteriorment se li va donar una major autonomia. Respecte a la 
redacció i elaboració de pressupostos així com de la diagnosi per part nostre en 
certs casos ha estat tutelada per la Direcció Tècnica de la Empresa. 

Conclusions 
En el meu nom i en el de l’empresa Construcció i Rehabilitació 4ARk, S.L., volem 
deixar constància de la professionalitat, disponibilitat, iniciativa i esforç realitzat per 
la Noemí Abajo per l’assoliment dels seus objectius i activitats programades en les 
practiques. 
Ha experimentat una evident evolució dels  seus coneixements teòrics – pràctics, 
desenvolupant alhora habilitats humanes per l’acompliment del treball Ha 
aconseguit, a través de l'experiència, tenir la capacitat de decisió i de control de 
situacions concretes en un entorn laboral real i en diferents contextos operatius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verónica Giró Ceballos 
Directora Técnica 



 



                                                          Departament d’estudis per a la Rehabilitació 129 

BIBLIOGRAFIA 

 

Andrés, B. i Baringo, P. (1999), Presupuestos de Obra: Analisis y Metodología. Departament  

d'Organització d’Empreses.EPSEB-UPC,p. 1-35. 

 

Casanovas. X i altres. (1993). Manuals de diagnosi-1- Manual de diagnosi i tractament 

d’humitats. Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya. P113-124. 

 

Casanovas. X., Graus. R., Rosell J.R.,(1993). Manuals de diagnosi-2- Manual de diagnosi, i 

intervenció en sostres unidireccionals de formigó i ceràmics. Col·legi d’Aparelladors i 

Arquitectes Tècnics de Catalunya. Capítol 6 

 

Casanovas. X. , Palaia. L, Tampone. G, , i altres. (1995). Manuals de diagnosi-3- Manual de 

diagnosi, patologia i intervenció en estructures de fusta. Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes 

Tècnics de Catalunya. Capítols 6,11,12 i 13. 

 

NORMATIVA: 

 

España. Real Decret 324/2006, del 17 de març, del Codi Tècnic de l’Edificació. Document 

Bàsic Seguretat Utilització i Accessibilitat. Butlletí Oficial de l’Estat 10 de març de 2006, núm. 

74, p.11816. 

 

Catalunya Decret 135/1995, de 24 de març 1995, Codi d’accessibilitat. DOGC, 28 d’Abril de 

1995, num 2043, p. 3369. 

 

DOCUMENTS ELECTRÒNICS: 

 

Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge. Secció d’Accessibilitat. Comparativa del Codi 

Tècnic de l’Edificació amb la normativa d’Accessibilitat de Catalunya [en línea]. Nota 

Técnica. Diputació de Barcelona (5 de Juliol del 2010).Disponible en Xarxa Mobal: 

<http://xarxamobal.diba.cat/XGMSV/cat/normativa/normativa.asp#3 >. 

 

CYPE Ingenieros, S.A. Generadors de preus. Rehabilitació. Base de dades. Disponible en:  

<http://www.generadordepreus.info/rehabilitacio/> 

 



          Studies Department for Rehabilitation      

 

130 

Banc BEDEC de Itec. Banc estructurat de dades d'elements constructius. Base de dades. 

Disponible en: <http://www.itec.es/nouBedec.e/bedec.aspx> 

 

Secretaria d’Estat d’Hisenda. Seu Electrònica del Cadastre. Base de dades. Disponible en: 

<https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA> 

 

ALTRES: 

 

Consulta de catàlegs, fitxes i documentació tècnica de les cases comercials, essent les més 

utilitzades i freqüentades: Sika, Keim, Procolor, Beissier, Roca, Simon, Bticino, SuperStudio, 

d’altres menys freqüentades com Herms, Sistemes de reforç Actiu de NouBau,  

 

Apunts d’assignatures cursades com Instal·lacions I i II, Pressupostos, Història de la 

Construcció (D.A.C), Construccions Arquitectòniques (I-VII) 

 

AGRAÏMENTS 

 

Voldria agrair a la EPSEB (UPC) per la possibilitat que m’ha ofert per aprendre sobre 

La Construcció i La Rehabilitació dels edificis, essent un aprenentatge molt interessant. 

Per altre banda, també agrair la incorporació del D.A.C en Rehabilitació que m’ha 

ofert la possibilitat de fer pràctiques en empresa. 

Finalment, donar les gràcies a Construcció i Rehabilitació 4ARK, S.L: per ajudar-me 

en el meu inici en el sector, confiant en les meves capacitats, essent una experiència molt 

positiva. 



      

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ENGINYERIA D'EDIFICACIÓ 
PROJECTE FINAL DE GRAU 

 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENT D’ESTUDIS TÈCNICS  
PER A LA REHABILITACIÓ 

 
[ANNEXES] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Projectista: Noemí Abajo Álvarez   

  Director/s: Francesc X. Casanovas Boixereu 

  Director/s: Verónica Giró Ceballos  

  Convocatòria: GENER/FEBRER 2013  

 



 



ÍNDEX ANNEXES 
 

ANNEX 1. RECULL DELS PRESSUPOSTOS REALITZATS ....................................................................................... 5 

1.1 BASE DE DADES DE TOTS ELS PRESSUPOSTOS TREBALLATS.  ................................................................ 7 

1.2 TAULES PER CREACIÓ DE GRÀFICS ESTADÍSTICS.  .................................................................................. 9 

ANNEX 2. DOCUMENTACIÓ DELS EXEMPLES PRESSUPOSTOS REALITZATS ......................................................11 

2.1 DOCUMENTACIÓ D’EXEMPLES DE PRESSUPOSTOS REALITZATS A LES PRÀCTIQUES.  ....................... 13 

2.1.1 EXEMPLE P-25  ................................................................................................................................. 13 

2.1.2 EXEMPLE P-26  ................................................................................................................................. 23 

2.1.3 EXEMPLE P-47  ................................................................................................................................. 29 

2.1.4 EXEMPLE P-23 .................................................................................................................................. 37 

2.1.5 EXEMPLE P-51-52-53-54.  ................................................................................................................ 65 

2.1.6 EXEMPLE P-10 ................................................................................................................................ 101 

ANNEX 3. DOCUMENT GUIA CREAT A PARTIR DE LA BASE DE DADES DE L’EMPRESA. .....................................12 

ANNEX 4. DOCUMENTACIÓ: MODALITAT PRÀCTICUM.................................................................................. 121 

4.1 DOCUMENTS DE CORRESPONSABILITAT ESCOLA-EMPRESA SIGNAT I SEGELLAT PER L’EMPRESA .. 123 

4.2 FITXES DE SEGUIMENT MENSUAL. .................................................................................................... 135 

4.3 TRADUCCIÓ DEL CAPÍTOL 1 AL CATALA ............................................................................................. 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEX 1. RECULL DELS PRESSUPOSTOS REALITZATS 

 

1. ÍNDEX CONTINGUT: 

1.1 BASE DE DADES DE TOTS ELS 

PRESSUPOSTOS TREBALLATS. (pàg.7) 

1.2 TAULES PER CREACIÓ DE GRÀFICS 

ESTADÍSTICS. (pàg. 9) 
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Mes N Localització
Any 

construcció
Documentació Plànols Amidaments Desplegable  A3

P- 1 Sant Martí 2002 Projecte x x -

P- 2 Sarrià- Sant Gervasi 1965 Anotacions - - -

P- 3 Ciutat Vella 1936 Projecte x x x

P- 4 Gràcia 1975 Memòria Pressupost x x -

P- 5 Sant Andreu 1936 Memòria Pressupost x x -

P- 6 Gràcia 1900 ITE - - -

P- 7 Eixample 1900 ITE - - -

P- 8 Eixample 1900 ITE - - -

P- 9 Eixample 1975 Informe x x -

P- 10 Eixample 1863 Projecte d'Execució x x x

P- 11 Eixample 1978 Memòria Pressupost x x -

P- 12 Gràcia 1900 Anotacions - - -

P- 13 Eixample 1968 Memòria Pressupost x - -

P- 14 Horta-Guinardó 1968 Certificat de Seguretat - - INSP

P- 15 Sants-Montjuïc 1960 Memòria Pressupost - - -

P- 16 Eixample 1980 Memòria Pressupost x x -

P- 17 Sarrià- Sant Gervasi 1990 Anotacions - - x

P- 18 Gràcia 1930 Anotacions - - x

P- 19 Eixample 1983 Anotacions - - x

P- 20 Sant Andreu 1976 Anotacions - - -

P- 21 Ciutat Vella 1847 Anotacions - - -

P- 22 Gràcia 1936 Memòria Pressupost x x x

P- 23 Les Corts 1964 Anotacions - - -

P- 24 Ciutat Vella 1920 Esquema Pressupost - - -

P- 25 Viladecans 1990 Memòria Pressupost - x x

P- 26 Les Corts 1971 Anotacions - - x

P- 27 Horta-Guinardó 1975 Anotacions - - x

P- 28 Eixample 1936 Memòria Pressupost x x x

P- 29 Gràcia 1900 ITE - - x

P- 30 Gràcia 1936 ITE - - x

P- 31 Sant Martí 1900 ITE - - -

P- 32 Gràcia 1880 Anotacions - - -

P- 33 Sarrià- Sant Gervasi 1974 Memòria Pressupost x - x

P- 34 Eixample 1905 Anotacions - - -

P- 35 Eixample 2006 Anotacions - - -

P- 36 Gràcia 1977 Anotacions - - x

P- 37 Eixample 1975 Anotacions - - x

P- 38 Castellbisbal - Anotacions - - -

P- 39 Eixample 1980 Anotacions - - x

P- 40 Sant Martí 1885 ITE - - -

P- 41 Sarrià- Sant Gervasi 1975 Informe x x x

P- 42 Ciutat Vella 1972 Anotacions - - -

P- 43 Eixample 1930 Projecte x x x

P- 44 Gràcia 1960 Anotacions - - x

P- 45 Gràcia 1976 Anotacions - - x

P- 46 Eixample 1920 ITE x x x

P- 47 Sarrià- Sant Gervasi 1986 Anotacions - - x

P- 48 Horta-Guinardó 1977 Anotacions - - -

P- 49 Sarrià- Sant Gervasi 1973 Informe - x x

P- 50 Gràcia 1999 Anotacions - - -

P- 51 Eixample 1931 Memòria Pressupost x x INSP

P- 52 Eixample 1931 Memòria Pressupost x x INSP

P- 53 Eixample 1931 Memòria Pressupost x x INSP

P- 54 Eixample 1930 Memòria Pressupost x x INSP

P- 55 Eixample 1900 Anotacions - - -

P- 56 Sarrià- Sant Gervasi 1987 Anotacions - - x

P- 57 Eixample 1936 Memòria Pressupost x x -

P- 58 Horta-Guinardó 1966 Anotacions - - -

P- 59 Gràcia 1965 Anotacions - - -

P- 60 Sant Martí 1960 Anotacions - - -

P- 61 Les Corts 1965 Anotacions - - x

P- 62 Sant Martí 1920 Anotacions - - x

P- 63 Esplugues de Ll. 1977 Documentació Tècnica x x x

P- 64 Sant Cugat del V. 1971 Anotacions - - -

P- 65 Sant Cugat del V. 1900 Anotacions - - x

P- 66 Sarrià- Sant Gervasi 1950 Anotacions - - -

P- 67 Sants-Montjuïc 1977 Anotacions - - x

P- 68 Sants-Montjuïc 1978 Memòria Pressupost x x -

P- 69 Sant Martí 1930 Memòria Pressupost - - x

P- 70 Santa Coloma de Gr. 1973 Anotacions - - x

P- 71 Nou Barris 1971 Anotacions - - INSP

1            
17oct   

17nov

2 
17nov 

17des

3 
17des 

17gen

4 
17gen 

17feb

5 
17feb 

17mar

6 
17mar 

17abr

7 
17abr 

17mai
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Mes N Localització
Any 

construcció
Documentació Plànols Amidaments Desplegable  A3

P- 72 Sant Andreu 1935 ITE - - -

P- 73 Sants-Montjuïc 1977 Memòria Pressupost - - -

P- 74 Sant Martí 1960 Anotacions - - -

P- 75 Horta-Guinardó 1967 Informe x - -

P- 76 Eixample 1900 Anotacions - - x

P- 77 Horta-Guinardó 1965 Anotacions - - -

P- 78 Ciutat Vella 1950 Anotacions - - INSP

P- 79 Ciutat Vella 1910 Memòria Pressupost x x x

P- 80 Ciutat Vella 1854 Anotacions - - -

P- 81 Sants-Montjuïc 1936 Anotacions - - -

P- 82 Nou Barris 1984 Anotacions - - -

P- 83 Eixample 1960 Anotacions - - -

P- 84 Ciutat Vella 1900 Anotacions - - -

P- 85 Les Corts 1967 Anotacions - - -

P- 86 L'Hospitalet de Ll. 1956 Anotacions - - -

P- 87 Gràcia 1920 Memòria Pressupost - x x

P- 88 Eixample 1925 ITE - - -

P- 89 Gràcia 1916 Anotacions x x -

P- 90 Sarrià- Sant Gervasi 1967 Anotacions - - -

P- 91 Sarrià- Sant Gervasi 1982 Memòria Pressupost x x -

P- 92 Horta-Guinardó 1971 Anotacions - - x

P- 93 Les Corts 1969 Memòria Pressupost - - INSP

P- 94 Sant Cugat del V. 2003 Anotacions - - -

P- 95 Eixample 1900 Anotacions - - -

P- 96 Sants-Montjuïc 1920 ITE - - x

P- 97 Ciutat Vella 1900 Memòria Pressupost x - -

P- 98 Ciutat Vella 1992 Anotacions - - -

P- 99 Eixample 1900 ITE - - -

P- 100 Eixample 1900 ITE - - -

P- 101 Eixample 1971 Memòria Pressupost - x -

P- 102 Sant Vicenç dels Horts obra nova Projecte x x -

P- 103 Gràcia 1880 Memòria Pressupost - x -

P- 104 Ciutat Vella 1951 Anotacions - - -

P- 105 Gràcia 1964 Projecte x x -

P- 106 Eixample 1948 Memòria Pressupost - x x

P- 107 Eixample 1948 ITE - x x

P- 108 Sarrià- Sant Gervasi 1983 Anotacions x - x

P- 109 Sant Adrià del Besós 1979 Documentació Tècnica x x -

P- 110 Sants-Montjuïc 1970 Anotacions - - -

P- 111 Gràcia 1966 Memòria Pressupost - - -

P- 112 Sarrià- Sant Gervasi 1962 Anotacions x - -

P- 113 Gràcia 1900 Memòria Pressupost - x -

P- 114 Eixample 1976 Memòria Pressupost x x -

P- 115 Sant Andreu 1955 Anotacions - - x

P- 116 Sants-Montjuïc 1936 ITE - - -

P- 117 Eixample 1900 Memòria Pressupost - x -

P- 118 Sants-Montjuïc 1973 Anotacions - - x

P- 119 Ciutat Vella 1924 Anotacions - - -

P- 120 Sants-Montjuïc 1986 Memòria Pressupost x x x

P- 121 Eixample 1931 Anotacions - - -

P- 122 Sarrià- Sant Gervasi 1936 Anotacions x - -

P- 123 Ciutat Vella 1988 Memòria Pressupost - x x

P- 124 Sants-Montjuïc 1965 Memòria Pressupost - - -

P- 125 Horta-Guinardó 1973 Memòria Pressupost - x -

P- 126 Eixample 1871 Memòria Pressupost - x -

P- 127 Eixample 1975 Memòria Pressupost x - -

P- 128 Eixample 1945 Memòria Pressupost x - -

P- 129 Eixample 1975 Projecte x x -

P- 130 Sarrià- Sant Gervasi 1944 ITE - - -

P- 131 Ciutat Vella 1900 Memòria Pressupost x x -

P- 132 Sant Cugat del V. 2001 Anotacions - - -

P- 133 Eixample 1998 Memòria Pressupost - x -

P- 134 Sarrià- Sant Gervasi 1966 Memòria Pressupost - x -

P- 135 Eixample 1964 Anotacions - - -

P- 136 Ciutat Vella 1936 Memòria Pressupost - x -

P- 137 L'Hospitalet de Ll. 1968 Anotacions x x -

P- 138 L'Hospitalet de Ll. 1968 Anotacions x x -
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TAULES PER CREACIÓ DE GRÀFICS ESTADÍSTICS.  

 

Taules de càlcul i gràfic per  l’estudi de l’àmbit d’actuació de 

l’emp resa a partir dels pressupostos realitzats. 

 

Ciutats de la comarca Barcelonés Total sol·licituds 

Barcelona 125 

Castellbisbal 1 

Esplugues de Ll. 1 

L'Hospitalet de Ll. 3 

Sant Adrià del Besós 1 

Sant Cugat del V. 4 

Sant Vicenç dels H. 1 

Santa Coloma de Gr. 1 

Viladecans 1 

TOTAL 138 

 

 

Taules de càlcul i gràfic per l’estudi de la evolució per mesos i del 

rendi ment dels pressupostos realitzats durant les pràctiques. 

 

MES Periodes mensuals Total sol·licituds 
Hores mensuals 

aproximades  

Rendiment 

aproximat 

Rendiment  per 

hores aproximat 

1 17-oct /17-nov 9 100          0,090   11 

2 17-nov/17-des 9 60          0,150   7 

3 17-des/17-gen 9 100          0,090   11 

4 17-gen/17-feb 15 100          0,150   7 

5 17-feb/17-mar 8 100          0,080   13 

6 17-mar/17-abr 10 70          0,143   7 

7 17-abr/17-mai 11 100          0,110   9 

8 17-mai/17-jun 9 100          0,090   11 

9 17-jun/17-jul 6 100          0,060   17 

10 17-jul/17-set 14 130          0,108   9 

11 17set/17oct 18 100          0,180   6 

12 17oct/17nov 11 40          0,275   4 

13 17nov/17des 9 40          0,225   4 

 

Total 138 1140 
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SUMATORI uts  SUMATORI hrs uts/hrs PROMIG hrs/ut 

 

 

Districtes de Barcelona Total sol·licituds 

Ciutat Vella 15 

Eixample 39 

Gràcia 19 

Horta-Guinardó 8 

Les Corts 5 

Nou Barris 2 

Sant Andreu 4 

Sant Martí 7 

Sants-Montjuïc 11 

Sarrià- Sant Gervasi 15 

Total 125 
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Taules de càlcul i gràfic per l’estudi de la tipologia de documents 

que r ebem per valorar les sol·licituds. 

 

Documentació dels Pressupostos 
Documentació 

amb plànols 

Documentació 

amb amidaments 

Total 

sol·licituds 

Anotacions 6 3 67 

Certificat de Seguretat 0 0 1 

Documentació Tècnica 2 2 2 

Informe 3 3 4 

ITE 1 2 16 

Memòria Pressupost 22 30 41 

Projecte 7 7 7 

TOTAL 41 47 138 

 

 

Documentació dels Pressupostos Num. Tot 

Documentació amb amidaments 47 

Documentació sense  amidaments 91 

Total 138 

 

 

Taules de càlcul i gràfic per l’estudi dels pressupostos que s’han 

reali tzat Documentació Gràfica a partir d’un desplegable format A3. 

 

Rangs de l'any de construcció dels 

edificis pressupostats 
Total sol·licituds Percentatge 

Sense desplegable 87 63,04% 

Desplegables A3 de pressupostos 43 31,16% 

Desplegables A3 d'inspeccions 8 5,80% 

Total 138 
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ANNEX 2. DOCUMENTACIÓ DELS EXEMPLES 

PRESSUPOSTOS REALITZATS 

 

 

A continuació, es presenta la documentació referent als pressupostos explicats a la 

memòria del Projecte Final de Grau.  

Per motius d’empresa i de llei de dades, a la següent documentació trobem ocults 

informació de situacions de finques, informació d’empreses, arquitectes, logotips 

d’empresa,etc., així com preus unitaris de cada partida dels pressupostos realitzats.  

Per altra banda, trobarem preus arrodonits dels diferents Capítols generals dels 

pressupostos realitzats. 

 

2. INDEX CONTINGUT: 

2.1 DOCUMENTACIÓ D’EXEMPLES DE 

PRESSUPOSTOS REALITZATS A LES 

PRÀCTIQUES. (pàg. 11) 

2.1.1 EXEMPLE P-25 (pàg. 13) 

2.1.2 EXEMPLE P-26 (pàg. 23) 

2.1.3 EXEMPLE P-47 (pàg. 29) 

2.1.4 EXEMPLE P-23 (pàg. 37) 

2.1.5 EXEMPLE P-51-52-53-54. (pàg. 65) 

2.1.6 EXEMPLE P-10 (pàg. 101) 
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2.1.1. EXEMPLE  P-25.  
 

A continuació es presenta la documentació del pressupost realitzat referent a la 

sol·licitud de rehabilitació de la façana principal de forma urgent per motius de seguretat, ja 

que sinó serien sancionats per una denúncia dels Bombers per caiguda de rajoles de la 

façana a via pública. 

Aquest pressupost es va presentar primerament la nostra proposta a partir de la 

visita realitzada i a continuació, es va modificar segons les anotacions de l’arquitecte qui 

portava l’estudi d’aquest projecte. 

 

INDEX DOCUMENTACIÓ ADJUNTA: 

• PRESSUPOST INICIAL SEGONS VISITA REALITZADA: 

- PRESSUPOST (pàg. 15) 

- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA ADJUNTADA. (pàg. 18) 

• MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST INICIAL A PARTIR DE LES 

ANOTACIONS DE L’ARQUITECTE: 

- PRESSUPOST (pàg. 19) 

- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA ADJUNTADA (pàg. 22) 
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2.1.2. EXEMPLE  P-26.  
 

A continuació es presenta la documentació del pressupost realitzat referent a la 

sol·licitud de les reparació de les filtracions d’humitats existents a interiors d’habitatges de la 

finca, a partir de la visita realitzada. 

 

INDEX DOCUMENTACIÓ ADJUNTA: 

• PRESSUPOST ENTREGAT SEGONS VISITA REALITZADA: 

- PRESSUPOST (pàg. 25) 

- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA ADJUNTADA (pàg. 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES -23-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES -24-



������������	�
��������

���������� ���� ������������ ����������������
�������������� ���� ����������� ���� ������������ ����������������
�������������� ���� ����������� ���� ������������ ����������������
�������������� ���� ����������� ���� ������������ ����������������
�������������� ���� �

����� ����
�� ��� �������� ������ ������ �������� ������� ����� �
�����

����������������������������������
���������������������������������������

������������� ���� ���������	�
	��������	���	�����																																

�����������	
��
�������	������������������������������������	���������

���������
����������������������
�����������������������������	������

��
����� 	
���� �
�� 	�������� �
��������� �
������ �����
��� ���� �����

��������������������
	��������������������������� ���!�����������


���������	�������������

"�	������������#���� ��������� ���� ���
�$��� �� ����� %����� ����� 	���

�����������������
�$�&'����������������������
�$�&(������������������

�
�$���	������	���
��

)����������
�������������������
�������������������*����	�������������

������������������	�����+���������������	
��
��������� 	���
�� �� 	�����

�������������

,�������	���������	������������
�$������	���
��	�+����������
������

	��������������
������������

-./01��2��#�������������� ��
+� ������� ���
�� ��� ������� �� ������ 	����

���������	������������	�������#��34�5��
������	�������������������� ��

������������	�����$�����#������
���������+���������

���� ���� ����

������������� ���� ���������	�
	�������	���	�����																																		

�����������	
��
�������	������������������������������������	���������

���������
����������������������
�����������������������������	������

��
����� 	
���� �
�� 	�������� �
��������� �
������ �����
��� ���� �����

��������������������
	���������������������������� ���!�����������


���������	�������������

,�������������������	������ ��� 	������� � ��� �
�$�� ���� 	���
�� 	�+�����

����
�����	��������������
������������

-./01�2��#����������������
+�����������
��������������������	��������

���	������������	�������#���67�5��	�$��������
������	�����������
�

	��8��������������	�������������������������	��������������
��������

���������������	���

���� ���� ����

������������� ���� ���������	�
	��
�	�����																																									

,�%��������������������������������������	��������	�������������	�������

	����������������������	������������������ ���������� ��� ����� ������� �

���$�������

-./01��������������	�����������#�������%����������������������
�������

��
	�������)����������
��
����	�����������������������
���������
��	�����

�������+���%���������	���

���� ���� ����

�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������ ��������

��������	��
��������� ������ �

������������	�
��������

���������� ���� ������������ ����������������
�������������� ���� ����������� ���� ������������ ����������������
�������������� ���� ����������� ���� ������������ ����������������
�������������� ���� ����������� ���� ������������ ����������������
�������������� ���� �

����� ����
�� ��� �������� ������ ������ �������� ������� ����� �
�����

��������������������� ������
����!��������������������������������������

	������������ ���� ���������	��	����
�	�����������																																	

-��������	�	������������#����������������������������
���������!����

����������
��������	��������������

�
������������������9������������+�����������
�����+�������������������

��������	��������������9��	��������8��������:����������������������������

�;��������!�����<�	����������������%�������������������$�������������
+

���	�������������������������������������
���������$����

-./01�)�����	�������#���	�$�����3�5����=�������(��
�����%��%����+���

����������
�����
������������$������������������
�������
��������)��������

����
�����
����������������+����	����������>4?�

-./01�@��������	�������
�������#����
������
����� 	
��
��� ��� ��� #���

�������������������$��
����������������	
������������������	�������

���#�����

���� ���� ����

������������� 
���������� !	���������	������
	�����"�																												

����������� ���� �%��������� ���� 	���� �
�� ������ ��� ��
� �%��������

���	��������
�����	
��������	�����
��	���������
���������������������

������������������������
�����������������������������	��� ����� ���

��� �� ����� ����� �� �������� ����
��� ��������� "������� ��� 
��� �

����	��������������
����#����"��	������������
��������������������

���<����������������������������
����	����������������������$�����

����������	������������
�����	�������%���������	����%������	������
���

���������������	
����A��B�����	�>64�����������

-������	�%��������
�������	�������	���������#����!	��������������

���� �%���������� 0	�������� ��� �%��������� ��� #����� 	
��
���� �� ����

����������� ��� ����� ��� ������� ��	
�� B�:4�� ������%��� ���� ��
����

���������������A��2���$������	���������#�����$��	��������
�����A��6��

��������������������

,�����������%����������������	����������
�����	�� ��� ����� ����������� �

�
���������������������������������	�����������	
��,�����������,��������

����������	���������������
����	�����������%�	�������
����������� ���

����������$������������������

-./01���������	�������#������*������	������ � �
�� ����	��� �� ��� 	��

����	�����)��	�
�������	�������	��������������1�537?

���� ���� ����

���������������������������������������� ������
����!�������������������������������������������������������������������� ������

��������	��
��������� ������ 

ANNEXES -25-



������������	�
��������

���������� ���� ������������ ����������������
�������������� ���� ����������� ���� ������������ ����������������
�������������� ���� ����������� ���� ������������ ����������������
�������������� ���� ����������� ���� ������������ ����������������
�������������� ���� �

����� ����
�� ��� �������� ������ ������ �������� ������� ����� �
�����

���������"�������������������!����#��������������������������������������

����$

�����������������������������������%�������������&�������� ��'���� ��� ��� ��(

��������'�����������������������������������������������)����������������������(
�� ��
������������*�%���������������)�����'����������
��������������������������(

�����������������������������������
���
�������������������������������������(

�������������%�������������������������������������*�%�����������
���������������

������

�� ���������"���������������������������������("#������������������������������

������������� 
�������
����	������																																																

0������������������������������������������	��	�%��������������

��+��������������	��������	���������#������������=�������(��
�����%�

��� ��������� ���%��������� ����!�� 	��� 	�	�������� ��� ���%���� ��+���

	������������������������
�����������+����������������
����������

	��������������
����#���

���� ���� ����

������������� 
���������������#����	�	��$���
����	�������																						

"��
����#������������
	��8���������������������������������������������

����������������<������������������
���
�$���������B�34�����5����

���������������������	�����������������������������	���������#��

������
������������������9����������� �+����� ��� ���
�� ���+����� �������

�������������	��������������9��	��������8��������:��������������������

�������;��������!�����<�	����������������%�������������	
�����������

0	����������
�����	����������B�34����5��������
�$��	��	����������

������������	���������#���������
����#����������
	�����
��������������

���9������������%���������������������������������������%����������	
�

,�����������������63$5:��������6���
������������������������	�������

������������	
����A������547����������������!�� 	��� 	�	�������� ��

��%�����	������������8���� �$����� ���� ������ 	�%����� ��� ��������;���

����!����������� �
����� ���� ��
����� ��� ������� 	!������� ������� ��

������������������������������

���� ���� ����

�������� ���������"���������������������������������("#����

��������	��
��������� ������ �

������������	�
��������

���������� ���� ������������ ����������������
�������������� ���� ����������� ���� ������������ ����������������
�������������� ���� ����������� ���� ������������ ����������������
�������������� ���� ����������� ���� ������������ ����������������
�������������� ���� �

����� ����
�� ��� �������� ������ ������ �������� ������� ����� �
�����

�� ���������"������������������������������ ��	���(+#��������������������������

������������� 
�������
����	������																																																

0������������������������������������������	��	�%��������������

��+�������������� 	���� �� ��	���������#����� ��������� ����� ����!�� 	��

	�	�������� ��� ���%���� ��+���� 	��������� ���� �������� ���
���� ���

���+����������������
���������	��������������
����#���

���� ���� ����

������������� 
���������������#����	�	��$���
����	�������																						

"��
����#������������
	��8���������������������������������������������

����������������<������������������
���
�$���������B�34�����5����

���������������������	�����������������������������	���������#��

������
������������������9����������� �+����� ��� ���
�� ���+����� �������

�������������	��������������9��	��������8��������:��������������������

�������;��������!�����<�	����������������%�������������	
�����������

0	����������
�����	����������B�34����5��������
�$��	��	����������

������������	���������#���������
����#����������
	�����
��������������

���9������������%���������������������������������������%����������	
�

,�����������������63$5:��������6���
������������������������	�������

������������	
����A������547����������������!�� 	��� 	�	�������� ��

��%�����	������������8���� �$����� ���� ������ 	�%����� ��� ��������;���

����!����������� �
����� ���� ��
����� ��� ������� 	!������� ������� ��

������������������������������

���� ���� ����

������������� ��� %&���&���	��	��
���																																											

�
�����
�����������������������	
����������
+������������	��
��

�����
����������������������%��
���������������$�������

���� ���� ����

�������� ���������"������������������������������ ��	
��(+#��������������������������������������������������������������������������������������������������

��������	��
��������� ������ �

ANNEXES -26-



������������	�
��������

���������� ���� ������������ ����������������
�������������� ���� ����������� ���� ������������ ����������������
�������������� ���� ����������� ���� ������������ ����������������
�������������� ���� ����������� ���� ������������ ����������������
�������������� ���� �

����� ����
�� ��� �������� ������ ������ �������� ������� ����� �
�����

�� ���������"��"����������������������������������������������������������������

������������� 
���'
������	��	������																																														

0������������������������������������������	��	�%��������������

��+�������������� 	���� �� ��	���������#����� ��������� ����� ����!�� 	��

	�	�������� ��� ���%���� ��+���� 	��������� ���� �������� ���
���� ���

���+����������������
���������	��������������
����#���

����� ��� ����� �����������������������������������������������

���� ���� ����� ������������������������������������������������

������ ���� ����

������������� 
���������������#����																																														

"��
����#������������
	��8�������������������������������<������������

�������
���
�$���������B�34�����5��������������������������	����

��������������������������	���������#������ �
������������� �� ���9���

������ ��� �+����� ��� ���
�� ���+����� �������� ��� �������� ��	������� ���

���9��	��������8��������:������������������ ��� ���� ���;���� ����!�� ���<

	����������������%�������������
������������#�������������
������������
�

+����	�������������������������������������
���������$����

����� ��� ����� �����������������������������������������������

���� ���� ����� ������������������������������������������������

������ ���� ����

������������� 
�����$���
����																																																				

0	����������
�����	����������B�34����5��������
�$��	��	����������

������������	���������#���������
����#����������
	�����
��������������

���9�����������	�%��������������������������������������%����������	
�

,�����������������63$5:��������6���
������������������������	�������

������������	
����A������547����������������!�� 	��� 	�	�������� ��

��%����� 	���������� ����!�� ������ ��� �
����� ���� ��
����� ��� ������

	!�����������������������������������������������

����� ��� ����� �����������������������������������������������

���� ���� ����� ������������������������������������������������

������ ���� ����

�������� ���������"��"�������������������������������������

����������������������������"�������������������!����#�������������������������������������������������������������������������� ��"�����

������������������������������������������������������������������������ ��������� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � ��� � � �� � � �� � � �� � � �� � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � ��� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� ��� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � ��� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� ��� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � ��� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� �� "�"�����

��������	��
��������� ������ �

ANNEXES -27-



�
�
�
�
�

�����������	
��	��������	��	�����������������������	�
������
����	����������

������������ !"�##� !�$�#��% �#�&'�(���
)*+��!�#��,�� �% #����"�"�,��#�

�!-!,!�. �,��.!$�
�

������	��	�������	��	�������	��	�������	��	�&&&&���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �

������	��	������	��	������	��	������	��	������������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �

������	��	�/������	��	�/������	��	�/������	��	�/���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �

0	12�

 
����
�

)	
��	��3�

����������	�	
��������� �
�������������

������
�	�	
���������

�
�
����	�	
���������

��  !�����$45�����6�
�

�
�������������

���
���������������� ���
����������������

$��	���7	��3�����������	���1��

ANNEXES -28-



 

 

 

 

 

2.1.3. EXEMPLE  P-47.  
 

A continuació es presenta la documentació del pressupost realitzat referent a la 

sol·licitud de pintura d’una comunitat de veïns, on es van fer acuradament els amidaments 

de totes les tasques de pintura. 

 

INDEX DOCUMENTACIÓ ADJUNTA: 

• PRESSUPOST ENTREGAT SEGONS AMIDAMENTS: 

- PRESSUPOST (pàg. 31) 

- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA ADJUNTADA (pàg. 35) 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

P RE SU PU E ST O  N U M  12441.  PI N T U RA  E SCA L E RAS C/  T U SSE T ,  13.          P RE SU PU E ST O  N U M  12441.  PI N T U RA  E SCA L E RAS C/  T U SSE T ,  13.          P RE SU PU E ST O  N U M  12441.  PI N T U RA  E SCA L E RAS C/  T U SSE T ,  13.          P RE SU PU E ST O  N U M  12441.  PI N T U RA  E SCA L E RAS C/  T U SSE T ,  13.          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ESCALERA EXTERIOR                                               

SUBCAPÍTULO 01.01 VESTÍBULO                                                       

01.01.01     m2  Pintado de puerta entrada finca                                 

Pintado de puerta metálica entrada a finca con esmalte de color negro a

dos caras, con previo cepillado y masillado superficial de capas de pintu-

ra que se encuentren deshaderidas.

4,50 0,00 0,00

01.01.02     ml  Pulido de zócalo de mármol                                      

Pulido de zócalo de mármol.

34,17 0,00 0,00

01.01.03     m2  Pintado de paredes                                              

Pintado de paredes de yeso con pintura al plástico en un tono más claro

(crudo) y molduras blancas, con una capa de fondo selladora y dos de

acabado.

105,38 0,00 0,00

01.01.04     m2  Pintado de techos                                               

Pintado de techos de yeso  con pintura al plástico en un tono más claro

(crudo) y molduras blancas, con una capa de fondo selladora y dos de

acabado.

38,12 0,00 0,00

01.01.05     m2  Pintado de puertas, ventana y vidriera madera                   

Pintado de puertas, ventana y vidriera con previo cepillado superficial de

cara exterior de madera para eliminar la pintura que se encuentre des-

haderida y masillado puntual. Aplicación de capa de imprimación sella-

dora y capa de acabado esmalte sintético satinado, de color similar al

existente. Por una cara, las puertas dek vestíbulo y a doble cara la puer-

ta y ventana del conserje

Puertas 4 0,97 2,07 8,03 1                                               

Ventana 2 1,18 1,05 2,48 1                                               

Vidriera arco 1 1,00 2,24 2,24 1                                               

2,00 2,54 5,08 1                                               

17,83 0,00 0,00

01.01.06     uds Pintado de muebles                                              

Pintado de muebles existentes con previo cepillado superficial de cara

exterior para eliminar la pintura que se encuentre deshaderida y masilla-

do puntual. Aplicación de capa de imprimación selladora y capa de aca-

bado esmalte sintético satinado, de color similar al existente.

2,00 0,00 0,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.07     pa  Pintado de canaletas PVC                                        

Pintado de tubos de PVC y canaletas existentes con pintura plástica de

color a determinar.

1,00 0,00 0,00

01.01.08     m2  Pintado de puerta ascensor                                      

Pintado de puerta ascensor con esmalte color marrón.

1,96 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 VESTÍBULO..............................................

SUBCAPÍTULO 01.02 CUARTO CONSERJE                                                 

01.02.01     m2  Pintado de pared interior                                       

Pintado de paredes de yeso interior con pintura al plástico, de color a de-

terminar, con una capa de fondo selladora y dos de acabado. Incluye el

pintado de tubos

56,68 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CUARTO CONSERJE.................................

SUBCAPÍTULO 01.03 ESCALERA                                                        

01.03.01     m2  Pintado de paredes                                              

Pintado de paredes de caja de escalera hasta la salida a la azotea, de

color a determinar, con una capa de fondo selladora y dos de acabado.

612,80 0,00 0,00

01.03.02     m2  Pintado de techos                                               

Pintado de techos de caja de escalera hasta la salida a la azotea, de co-

lor a determinar, con una capa de fondo selladora y dos de acabado.

151,13 0,00 0,00

01.03.03     m2  Pintado de puertas y ventanas de madera                         

Pintado de puertas, ventanas y vidriera de madera de caja de escalera,

con previo cepillado superficial de cara exterior de madera para eliminar

la pintura que se encuentre deshaderida y masillado puntual. Aplicación

de capa de imprimación selladora y capa de acabado esmalte sintético

color marrón (similar al existente), por una cara.

Puertas 16 1,00 2,30 36,80

Ventanas 9 2,13 1,49 28,56

Vidrieras 9 3,42 1,43 44,02
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

P RE SU PU E ST O  N U M  12441.  PI N T U RA  E SCA L E RAS C/  T U SSE T ,  13.          P RE SU PU E ST O  N U M  12441.  PI N T U RA  E SCA L E RAS C/  T U SSE T ,  13.          P RE SU PU E ST O  N U M  12441.  PI N T U RA  E SCA L E RAS C/  T U SSE T ,  13.          P RE SU PU E ST O  N U M  12441.  PI N T U RA  E SCA L E RAS C/  T U SSE T ,  13.          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

109,38 0,00 0,00

01.03.04     m2  Pintado de puertas ascensor                                     

Pintado de puerta ascensor con esmalte color marrón.

Puertas 9 0,92 2,12 17,55

17,55 0,00 0,00

01.03.05     ml  Barandilla metálica                                             

Previo rascado y massillado superficial de las capas de pintura que se

encuentren deshaderidas de la barandilla metálica de la escalera, para

posterior aplicación de  de una capa de imprimación antioxidante y dos

de acabado de pintura al esmalte de color negro.

80,96 0,00 0,00

01.03.06     ml  Pasamanos y zócalo barandilla de madera                         

Previa limpieza superficial de pasamanos de barandilla de escalera para

el barnizado posterior con dos manos de barniz teñido color similar al

actual. En zócalo de madera cepillado y masillado superficial de aque-

llos puntos que se encuentren con pintura deshaderida, para el posterior

pintado con esmalte color marrón.

80,96 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 ESCALERA...............................................

TOTAL  IVA NO INCLÓSCAPÍTULO 01 ESCALERA EXTERIOR......................................................................................... 27.000,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

P RE SU PU E ST O  N U M  12441.  PI N T U RA  E SCA L E RAS C/  T U SSE T ,  13.          P RE SU PU E ST O  N U M  12441.  PI N T U RA  E SCA L E RAS C/  T U SSE T ,  13.          P RE SU PU E ST O  N U M  12441.  PI N T U RA  E SCA L E RAS C/  T U SSE T ,  13.          P RE SU PU E ST O  N U M  12441.  PI N T U RA  E SCA L E RAS C/  T U SSE T ,  13.          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ZONA PATIO INTERIOR DE LAS COLUMNAS                             

02.01        pa  Reparación puntual de revestimiento paramentos y columnas       

Saneamiento puntual de paramentos de la zona del patio interior,  pare-

des, techos y columnas, con medios manuales (sistema de martillo y es-

carpa), en aquellos puntos que presenten desconchamientos, humedad

retenida, fisuras y / o falta de adherencia con el apoyo, hasta llegar a ba-

se firme. Incluido retirada de escombros y transporte a vertedero. Poste-

rior regularización del paramento mediante el masillado o revestimiento

con yeso de las zonas saneadas.

1,00 0,00 0,00

02.02        m2  Pintado de paredes                                              

Pintado de paredes de yeso con pintura al plástico en un tono más claro

(crudo) y molduras blancas, con una capa de fondo selladora y dos de

acabado.

156,67 0,00 0,00

02.03        m2  Pintado de techos                                               

Pintado de techos de yeso con pintura al plástico en un tono más claro

(crudo) y molduras blancas, con una capa de fondo selladora y dos de

acabado.

16,30 0,00 0,00

E01          m2  Pintado de columnas y pináculo                                  

Pintado de columnas y pináculos centrales con pintura plástica, en un to-

no más claro (crudo), y el pintado de las bases, la coronación de colum-

nas y pináculo de color blanco.

Columnas 6 1,16 2,85 19,84

Base pináculos 2 1,68 0,70 2,35

Pináculos 2 1,26 0,70 1,76

23,95 0,00 0,00

02.04        ml  Tratamiento perfiles de hierro en cantoneras                    

Tratamiento protector antioxidante de las cantoneras de hierro, previo

saneamiento superficial con fregado de lija o cepillo de púas de acero,

hasta eliminar las capas de óxido acumuladas, incluso masillado pun-

tual de pequeños orificios de óxido (donde no sea necesario sustituir

hierro). Posterior aplicación de producto pasivador y protector Sika Mo-

notop 610.

9,60 0,00 0,00

02.05        m2  Pintado de puertas, ventanas y vidrieras                        

Pintado de puertas, ventanas y vidriera con previo cepillado superficial

de cara exterior de madera para eliminar la pintura que se encuentre

deshaderida y masillado puntual. Aplicación de capa de imprimación se-

lladora y capa de acabado esmalte sintético color  similar al existente, a

una cara.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

P RE SU PU E ST O  N U M  12441.  PI N T U RA  E SCA L E RAS C/  T U SSE T ,  13.          P RE SU PU E ST O  N U M  12441.  PI N T U RA  E SCA L E RAS C/  T U SSE T ,  13.          P RE SU PU E ST O  N U M  12441.  PI N T U RA  E SCA L E RAS C/  T U SSE T ,  13.          P RE SU PU E ST O  N U M  12441.  PI N T U RA  E SCA L E RAS C/  T U SSE T ,  13.          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Vidriera arco 2 1,00 2,24 4,48 1                                               

2 2,00 2,54 10,16 1                                               

Puertas laterales 2 1,50 2,46 7,38

Puerta bajo escalera 1 0,80 1,75 1,40

Ventanas laterales 2 1,50 1,47 4,41

Ventana 1 0,97 1,55 1,50

29,33 0,00 0,00

02.06        m2  Pintado de rejas                                                

Cepillado superficial con papel de lija para eliminar incrustaciones y des-

conchamientos de pintura mal adherida en rejas de hierro existentes.

Aplicación de una capa de imprimación y dos de acabado de pintura al

esmalte para elementos metálicos, de color negro.

Ventanas laterales 2 1,50 1,47 4,41

Ventana 1 0,97 1,55 1,50

5,91 0,00 0,00

TOTAL  IVA NO INCLÓSCAPÍTULO 02 ZONA PATIO INTERIOR DE LAS COLUMNAS.......................................................... 5.000,00

22 de enero de 2013 Página 5

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

P RE SU PU E ST O  N U M  12441.  PI N T U RA  E SCA L E RAS C/  T U SSE T ,  13.          P RE SU PU E ST O  N U M  12441.  PI N T U RA  E SCA L E RAS C/  T U SSE T ,  13.          P RE SU PU E ST O  N U M  12441.  PI N T U RA  E SCA L E RAS C/  T U SSE T ,  13.          P RE SU PU E ST O  N U M  12441.  PI N T U RA  E SCA L E RAS C/  T U SSE T ,  13.          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 ESCALERA INTERIOR                                               

Pintura en caja de escalera hasta la planta del piso principal (acceso despacho de REYAN).

03.01        ml  Pintado de zócalo de estuco                                     

Pintado de zócalo de estuco planchado en caliente, con esmalte de un

tono más claro al actual con un constraste de tonos con la pared similar

al existente.

28,45 0,00 0,00

03.02        m2  Pintado de paredes                                              

Pintado de paredes de yeso con pintura al plástico en un tono más claro

(crudo), con una capa de fondo selladora y dos de acabado.

56,32 0,00 0,00

03.03        m2  Pintado de techos                                               

Pintado de techos de yeso con pintura al plástico en un tono más claro

(crudo), con una capa de fondo selladora y dos de acabado.

30,22 0,00 0,00

03.04        pa  Pintado de muebles, canaletas PVC y tubos.                      

Pintado de muebles , canaletas de plástico y tubos existentes con previa

limpieza superficial para garantizar la adherencia del posterior pintado

con pintura plástica, color a determinar, con una capa de fondo sellado-

ra y una de acabado.

1,00 0,00 0,00

03.05        m2  Pintado de puertas y vidrieras de madera                        

Pintado de puertas y vidriera con previo cepillado superficial para elimi-

nar la pintura que se encuentre deshaderida y masillado puntual. Aplica-

ción a una cara de capa de imprimación selladora y capa de acabado es-

malte sintético color marrón, similar al existente.

Puertas 2 1,00 2,30 4,60

Vidriera arco 1 1,00 2,24 2,24 1                                               

1 2,00 2,54 5,08 1                                               

11,92 0,00 0,00

03.06        m2  Pintado de puertas y vidrieras ascensor                         

Pintado de puerta ascensor con esmalte color marrón.

Puertas ascendor, con laterales 2 2,34 2,13 9,97

9,97 0,00 0,00

03.07        ml  Barandilla metálica                                             

Previo rascado y massillado superficial de las capas de pintura que se

encuentren deshaderidas de la barandilla metálica de la escalera, para

posterior aplicación de  de una capa de imprimación antioxidante y dos

de acabado de pintura al esmalte de color negro.

15,06 0,00 0,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

P RE SU PU E ST O  N U M  12441.  PI N T U RA  E SCA L E RAS C/  T U SSE T ,  13.          P RE SU PU E ST O  N U M  12441.  PI N T U RA  E SCA L E RAS C/  T U SSE T ,  13.          P RE SU PU E ST O  N U M  12441.  PI N T U RA  E SCA L E RAS C/  T U SSE T ,  13.          P RE SU PU E ST O  N U M  12441.  PI N T U RA  E SCA L E RAS C/  T U SSE T ,  13.          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.08        ml  Pasamanos y zócalo  barandilla de madera                        

Previa limpieza superficial de pasamanos de barandilla de escalera para

el barnizado posterior con dos manos de barniz teñido color similar al

actual. En zócalo de madera cepillado y masillado superficial de aque-

llos puntos que se encuentren con pintura deshaderida, para el posterior

pintado con esmalte color marrón.

15,06 0,00 0,00

TOTAL  IVA NO INCLÓSCAPÍTULO 03 ESCALERA INTERIOR.......................................................................................... 4.000,00

TOTAL IVA NO INCLÓSTOTAL IVA NO INCLÓSTOTAL IVA NO INCLÓSTOTAL IVA NO INCLÓS ........ . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ... . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . ... .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ... . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . ... .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ... . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. 36.000,00
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2.1.4. EXEMPLE  P-23.  
 

Primera sol·licitud inicial de reparacions puntuals d’un interior d’habitatge al tercer 

mes de les pràctiques, que va quedar en l’aire, fins el mes 12, on ens van demanar del 

mateix habitatge, una reforma integral. Aquest últim pressupost no estava ben definit i ens 

va originar continus canvis i modificacions de partides. A continuació, es presenta la 

documentació treballada i el pressupostos entregats. 

 

INDEX DOCUMENTACIÓ ADJUNTA: 

• PRESSUPOST INICIAL DE REPARACIONS PUNTUALS INTERIOR 

D’HABITATGE: 

- PRESSUPOST (pàg. 38) 

- FOTOGRAFIES (pàg. 39) 

• PRESSUPOST REFORMA INTERIOR DE L’HABITATGE (SEGONS LA 

PRIMERA VISITA): 

- PRESSUPOST (pàg. 41) 

- GUIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ARQUITECTE (pàg. 49) 

- FOTOGRAFIES (pàg. 50) 

- PLÀNOL ESTAT ACTUAL (pàg. 53) 

- PLANOL PROPOSTA 1 (pàg. 54) 

- PLÀNOL PROPOSTA 2 (pàg. 55) 

• MODIFICACIÓ PRESSUPOST REFORMA INTERIOR DE L’HABITATGE 

(SEGONS LA SEGONA VISITA) 

- PRESSUPOST (pàg. 56) 

- PLÀNOL PROPOSTA (pàg. 64) 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

P RE SU PU E ST O  23- (PRIM E R)                                        P RE SU PU E ST O  23- (PRIM E R)                                        P RE SU PU E ST O  23- (PRIM E R)                                        P RE SU PU E ST O  23- (PRIM E R)                                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 REPARACIÓN INTERIOR DE VIVIENDA 6º-3ª                           

01.01        m2  Reparación de paramentos verticales habitación                  

Reparación de los paramentos verticales de la habitación afectada por

humedad de la obra, consistente en el decapado de pintura mediante el

rascado manual, que se encuentre deshaderida al soporte o en mal es-

tado. Enmasillado mediante plaste para interiores de las zonas más

afectadas para la regularización de la superficie. Limpieza previa para

eliminar el polvo acumulado durante la obra y garantizar la óptima adhe-

rencia, para el posterior pintado del paramento vertical de yeso, con pin-

tura plástica tixotrópica, color blanco, permeable al vapor de agua, con

una capa selladora i dos de acabado.

32,00 0,00 0,00

01.02        u   Desmontaje y retirada de armario                                

Retirada del interior del armario empotrado que ha sido afectado por fil-

tración de agua, mediante el desmontaje controlado, incluida la carga y

el transporte a vertedero autorizado.

1,00 0,00 0,00

01.03        u   Armario empotrado habitación                                    

Fabricación, suministro y colocación de nuevo armario empotrado en ha-

bitación de la vivienda 6º-3ª, de las mismas características y dimensio-

nes que el existente en un hueco de 2,76m de ancho por 2m de alto.

Frabricado con madera de pino insignis, para barnizar, las puertas se

respetarán las existentes.

NOTA: el precio del barnizado no está incluido sería de 598,13€, a su-

mar a la partida.

1,00 0,00 0,00

01.04        m2  Reparación de paramentos verticales en baño                     

Reparación de los paramentos verticales del baño afectado por hume-

dad de la obra, consistente en el decapado de pintura mediante el ras-

cado manual, que se encuentre deshaderida al soporte o en mal estado.

Enmasillado mediante plaste para interiores de las zonas para la regula-

rización de la superficie, se incluye los trabajos de enyesado de aquellos

puntos que se han visto más afectados. Limpieza previa para eliminar el

polvo acumulado durante la obra y garantizar la óptima adherencia, para

el posterior pintado del paramento vertical de yeso, con pintura plástica

tixotrópica color blanco, permeable al vapor de agua, con una capa sella-

dora i dos de acabado.

9,60 0,00 0,00

TOTAL  IVA NO INCLÓSCAPÍTULO 01 REPARACIÓN INTERIOR DE VIVIENDA 6º-3ª........................................................ 3.450,00

TOTAL IVA NO INCLÓSTOTAL IVA NO INCLÓSTOTAL IVA NO INCLÓSTOTAL IVA NO INCLÓS ........ . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ... . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . ... .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ... . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . ... .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ... . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. 3.450,00
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FOTOGRAFIES DEL PRIMER PRESSUPOST REATITZAT:  

ARMARI DORMITORI: 

 

 

PARAMENTS BANY: 
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!"#$ %&'(#)$*+,-&#+(#*./0,*1$"+-$-2&*3*

9$:;-(< => 4?@4%%!9A

!"#!" $% %&'()*+,+-&./0,1(,12.,3&4+,+.5&1.67(2+,+'#.

!"#!8 $% 9*/&11)4./&.():2;2,12./&.472*,.,4+7,;#

!"#!< $% %&'2*'+,;=;,42>.2.4?11&-,.(,*7,;./&.17*,./0,5,1&;;'.',*2+,12'.&@2'+&*+'

!"#!A (8 B11&*4,/,./&.1&C&'+2(&*+.C&1+24,;.4&1?(24./&;'.;,C,:)'.2.472*,

!"#!D $% %&'()*+,+-&./&.37'+&12,.2*+&12)1./&.37'+,

!"#!E $% %&'()*+,+-&./&.37'+&12,.&@+&12)1./0,;7(2*2

!"#!F (8 9*/&11)4./0&*C,*'

B!BCD*9CEFB!D

9$:;-(< =6 ECD4B4%FC

!8#!" $% G&524,+H.',*&I,(&*+.2.1&5,1,42>./&.32''71&'.&*.5,1,(&*+.C&1+24,;'.2.6)12+J)*+,;'

!8#!8 (8 G,'4,+.2.',*&I,+./067(2+,+'.&*.;,C,:).-1,*

!8#!< (8 G,'4,+.2.',*&I,+./067(2+,+'.,.;06,:2+,42>./):;&

!8#!A (8 K,1&/>.1&4);J,+./2C2')12./&."!.4(./&.-172@H./&.+)+@,*,./&.8L!@"A!@"!!.((H.M%H.4,+&-)12,.NH.'&-)*'.;,.*)1(,.$O9P

9O.FF"P".H.5&1.,.1&C&'+21H.4);=;)4,+.,(:.()1+&1.(2@+."Q8Q"!

B!BCD*9CEFB!D

9$:;-(< =G @FHFAF!?A*F?B4%F!%A

!<#!" (8 K,1&/>.1&4);J,+./2C2')12./&."!.4(./&.-172@H./&.+)+@,*,./&.8L!@"A!@"!!.((H.M%H.4,+&-)12,.NH.'&-)*'.;,.*)1(,.$O9P

9O.FF"P".H.5&1.,.1&C&'+21H.4);=;)4,+.,(:.()1+&1.(2@+."Q8Q"!

B!BCD*9CEFB!D

9$:;-(< =I %4H4ABFJ4?BA*F*94D*%CA!A

!A#!" (8 R&;.1,'./&.5;,S7&'./&.-72@.;,(2*,+./&."8HD.((./&.-172@.,(:.5&132;&12,./&.5;,*@,./0,4&1.-,;C,*2+J,/,.)47;+,.2.

'7'5&*'2>.,7+),*2C&;;,/)1,./&.:,11,.1)'4,/,.32@,/,.,;.')'+1&.,(:.+,4'H.&*42*+,+.2.&((,''2;;,+./&.I7*+&'#.N*4;)7.;,.

3)1(,42>./0):&1+71&'.5&1.,.3)47'H.5,*+,;;&'H.4,112;'./0,21&H./237'')1'H.&+4#

!A#!8 (8 9*-72@,+.,.:)*,.C2'+,.'):1&.5,1,(&*+.C&1+24,;.2*+&12)1H.,.<H!!.(./0,;T?12,H.4)(.,.(?@2(H.,(:.-72@.U"H.,4,:,+.

;;2'4,+.,(:.-72@.RE

!A#!< (; R);=;)4,42>./&.1,I);,./&.-1&'.5)14&;#;?*24.51&(',+.5);2+H./&.<!@E!.4(H.4);#;)4,/&'.,(:.()1+&1.R;&2*+&@.K;7'./&.

V&@',.).&S72C,;&*+.,5;24,+.,(:.;,.5;,*,./&*+,/,H.5&1.,.&*1,I);,+./&.5,1,(&*+.C&1+24,;#

9$:;-(< =K ECHFJ4?BA

!D#!" W8 K,1S7&+.3;)+,*+.,(:.5)'+'.(7;+24,5,.'2*+X+24'H.4;,''&.8<.Y$O9P9O."<<8LZH./&.""L!.,."[!!.((./&.;;,1-?12,H./&."8!.

,."[!.((./0,(5;?12,H.[.((./&.-172@H.,(:.:,'&./&.+,7;&1./&.32:1&'./0,;+,./&*'2+,+H.,(:.7*2>.5&1.,.&*4);,1H.
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FOTOGRAFIES DE LA PRIMERA VISITA: 
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QUARTOS DE BANY: 
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DORMITORI 2: 

 

 

 

 

DORMITORI 3: 
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2.1.5. EXEMPLE  P-51-52-53-55.  
 

A continuació es presenta la documentació més rellevant d’aquest exemple, amb el 

pressupost inicial de la inspecció que ens van adjudicar, els croquis realitzats, l’informe 

entregat i fotografies referents a una de les façanes. A més de cada un dels plànols de 

l’arquitecte on es van localitzar cada una de les patologies de les quatre façanes. Al final, 

trobem el pressupost realitzat a partir de la inspecció realitzada.  

 

INDEX DOCUMENTACIÓ ADJUNTA: 

• PRESSUPOST DE LA INSPECCIÓ REALITZADA. (pàg. 67) 

• CROQUIS REALITZATS PER LA INSPECCIÓ (pàg. 68) 

• INFORME ENTREGAT DE LA INSPECCIÓ (pàg. 69) 

• PRESSUPOST ENTREGAT (NOSTRA PROPOSTA SEGONS INSPECCIÓ) 

(pàg. 93) 
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1.1.1.1. OBJECTIU DE L’INFORME.OBJECTIU DE L’INFORME.OBJECTIU DE L’INFORME.OBJECTIU DE L’INFORME.    
    
 

El motiu de la redacció del present Informe és la diagnosi de l’estat de conservació 

de la façana principal de les finques situades a Av. Diagonal 327-331 i Pg. Sant Joan, 97 

de Barcelona. 

 

El present Informe Tècnic es redacta després d’haver efectuat una inspecció 

ocular per part de l’equip tècnic de la empresa 4ARK, i realitzant un recull de fotografies 

de cada una de les lesions observades a les quatre façanes.  

Aquesta inspecció s’ha realitzat mitjançant l’accés amb sistema de treballs verticals amb 

cadira i cordes tipus escalador, entre les dates 18 i 23 de Gener de 2012. 

Alhora de realitzar la inspecció s’ha aprofitat per eliminar el perill imminent de 

despreniment d’aquelles zones debilitades que es podien treure amb mitjans manuals, i 

també l’enfaixat d’aquells punts que s’han cregut oportuns, augmentant conjuntament 

amb la marquesina, la seguretat de la façana sobre el risc de caiguda d’elements a via 

pública. 

 

  A partir de la inspecció realitzada, es fa una síntesi sobre les diferents lesions que 

s’han localitzat , per tant, no es respon de vicis ocults o causes sobrevingudes a partir de 

la data de la inspecció de cada façana; que pot ocasionar el  mal ús o falta de 

manteniment, pluges intenses, retard excessiu a l’hora de començar a fer obres, ja que 

les lesions observades es poden incrementar i aparèixer de noves. 

 

Un cop realitzada la síntesi sobre l’estat de conservació de les quatre façanes, 

recomanem no retardar massa la data de l’inici de les obres, per a que aquest informe 

sigui el més aproximat a la realitat a l’hora de realitzar les obres. 
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2.2.2.2. DESCRIPCIÓ D’EDIFICISDESCRIPCIÓ D’EDIFICISDESCRIPCIÓ D’EDIFICISDESCRIPCIÓ D’EDIFICIS    
 

Els quatre edificis presenten les mateixes característiques, són façanes amb 

acabats de pedra artificial.  Aplacat de pedra a planta baixa i elements decoratius a 

façana. Trobem dos tipologies de balcons, una amb barana de pedra artificial formada 

amb balustres i l’altre amb barana metàl·lica.  

Aquests edificis es caracteritzen per la voluptuositat d’elements decoratius de 

pedra artificial, cornises lineals i la majestuositat dels dos templets de la façana d’Av. 

Diagonal 327. 
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3.3.3.3. DIAGNOSIDIAGNOSIDIAGNOSIDIAGNOSI    

A continuació, s’exposaran les patologies observades durant la inspecció realitzada a les 

quatre façanes que es poden unificar en: la formació d’esquerdes i fissures en la pedra artificial 

degut a l’envelliment i manca de reparació que ha derivat a l’oxidació de les armadures internes 

que amb el pas del temps han produït ruptures i despreniments en el pitjor dels casos. Manca de 

rejuntat i deficient subjecció en els aplacats de pedra artificial degut a moviments de les peces que 

originen la obertura de la junta. Fissures en les zones dels emportaments dels passamans de les 

baranes metàl·liques, degut a l’oxidació d’aquests, que produeixen un augment de volum que 

deriva en el trencament d’aquestes zones. 

Un cop analitzades cada una de les lesions de forma individual, i veient la repetició 

d’aquestes, les patologies s’han classificat segons els diferents elements que composen les 

façanes: 

1. APLACATS DE PARAMENTS VERTICALS I ELEMENTS ORNAMENTALS DE PEDRA 

ARTIFICIAL. 

Document 1 

� Fissures, esquerdes, despreniments. 

� Humitats i fongs. 

� Manca de rejuntat i antics rejuntats deteriorats. 

� Deficient subjecció dels aplacats. 

2. CORNISES, IMPOSTES, BALCONS. 

Document 2 

� Fissures, esquerdes, despreniments greus. 

� Humitats. 

3. BARANA DE PEDRA ARTIFICIAL DE BALCONS (BALUSTRES I PASSAMANS) 

Document 3 

� Fissures, esquerdes, despreniments. 

� Humitats. 

� Oxidació armadura. 

� Antigues reparacions en mal estat. 

4. BARANES METÀL·LIQUES I ANCORATGES 

Document 4 

� Oxidació superficial. 

� Oxidació ancoratges. 

5. TEMPLETS 

Document 5 

� Antics reforços de pilars oxidats i trencats 

� Obertura de fissures reparades. 

� Noves fissures. 
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4.4.4.4. PROPOSTA D’INTERVENCIÓPROPOSTA D’INTERVENCIÓPROPOSTA D’INTERVENCIÓPROPOSTA D’INTERVENCIÓ    A A A A DEFINIRDEFINIRDEFINIRDEFINIR    AMB LA DIRECCIÓ FACULTATIVAAMB LA DIRECCIÓ FACULTATIVAAMB LA DIRECCIÓ FACULTATIVAAMB LA DIRECCIÓ FACULTATIVA    
 

1. PARAMENTS VERTICALS D’APLACATS DE PEDRA ARTIFICIAL  

1.1. Neteja: Neteja en sec amb partícules de silicat d'alumini a granulometria i pressió 

adequades. Aquests valors es poden donar a partir d'assajos fets in-situ.  

Eliminació d’eflorescències amb apòsits de polpa de paper i aigua destil·lada. 

1.2. Reparació: Segellat de les fissures amb morter de calç.  

Ancoratge amb cargols d’acer inoxidable de les plaques de pedra partides i/o en 

subjecció insuficient. 

Rejuntat de les plaques de pedra artificial amb morter de calç. 

Acabat mitjançant l’aplicació d’hidrofugants o veladures de silicat de potassi de color 

igual al de la pedra original. 

2. ELEMENTS ORNAMENTALS 

2.1. Neteja: Neteja en sec amb partícules de silicat d'alumini a granulometria i pressió 

adequades. Aquests valors es poden donar a partir d'assajos fets in-situ.  

Eliminació d’eflorescències amb apòsits de polpa de paper i aigua destil·lada. 

2.2. Reparació: Repicat de les zones fissurades, esquerdades i / o en perill de despreniment. 

Tractament de les armadures que quedin al descobert i reforç per noves armadures 

elaborades amb acer inoxidable, en cas de que els gruixos de reparació ho requereixin. 

Reintegració de matèria amb morter sense retracció. 

En cas de que l’element ornamental estigui molt deteriorat, es recomana la substitució 

per un de nou confeccionat a partir de la elaboració de motlles. 

Segellat de les fissures amb resines epoxídiques amb càrrega d'àrid. 

El cas d'elements ornamentals de pedra partits i/o en perill de despreniment, es 

recomana ancorar-les degudament amb varetes d'acer inoxidable de diàmetre a 

determinar segons cada cas.  

Acabat mitjançant l’aplicació d’hidrofugants o veladures de silicat de potassi de color 

igual al de la pedra original. 

3. CORNISES, IMPOSTES I BALCONS 

3.1. Neteja: Neteja en sec amb partícules de silicat d'alumini a granulometria i pressió 

adequades. Aquests valors es poden donar a partir d'assajos fets in-situ.  

Eliminació d’eflorescències amb apòsits de polpa de paper i aigua destil·lada. 

3.2. Reparació: intervenció en cantells i sostres de balcons segons criteri de la direcció 

facultativa. 

Segellat de fissures amb morter de calç. 

Impermeabilització de la llosa. 

Acabat mitjançant l’aplicació d’hidrofugants o veladures de silicat de potassi de color 

igual al de la pedra original 
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4. BARANA DE PEDRA ARTIFICIAL DE BALCONS (BALUSTRES I PASSAMANS) 

4.1. Neteja: Neteja en sec amb partícules de silicat d'alumini a granulometria i pressió 

adequades. Aquests valors es poden donar a partir d'assajos fets in-situ.  

Eliminació d’eflorescències amb apòsits de polpa de paper i aigua destil · lada. 

4.2. Reparació: Sanejat i segellat amb resines epoxídiques de fissures de balustres que es 

trobin en bon estat de conservació, amb càrrega d'àrid.  

Els passamans que es trobin en bon estat de conservació es recomana el repicat de les 

zones fissurades, esquerdades i / o en perill de despreniment.  

Tractament de les armadures que quedin al descobert i reforç per noves armadures 

elaborades amb acer inoxidable, en cas de que els gruixos de reparació ho requereixin.  

La reintegració de matèria es recomana fer-la amb morter sense retracció. 

Substitució dels balustres i passamans que no puguin ser recuperats per nous mitjançant 

l'elaboració d'un motlle. 

Acabat mitjançant l’aplicació d’hidrofugants o veladures de silicat de potassi de color 

igual al de la pedra original. 

5. BARANES METÀL·LIQUES DE BALCONS , FINESTRALS I ANCORATGES 

5.1. Sanejament: Es recomana el tractament dels ancoratges de baranes de balcons i 

finestrals amb el sanejament de la zona d'ancoratge mitjançant el repicat del revestiment 

fins arribar a base ferma. 

5.2. Reparació: Desoxidat del ferro intern de l’ancoratge mitjançant raspallat amb material 

abrasiu fins eliminació de l'òxid. Aplicació de dues capes de revestiment antioxidant i 

pont d’adherència a la superfície de ferro que quedarà de nou encastada. Restitució de la 

zona mitjançant reblert amb morter de reparació monocomponent a base de ciment 

millorat amb resines sintètiques, fum de sílice i fibres minerals, i acabat imitant textura 

del parament original. 

Les baranes que presentin oxidació superficial es recomana el fregat de paper de vidre o 

raspall de pues d'acer, fins eliminar les capes d'òxid acumulades, i massillat puntual de 

petits orificis d'òxid. Per el posterior pintat d’aquestes amb Aplicació d'una capa 

d'imprimació i dues d'acabat de pintura amb partícules fèrriques, de color segons s'indica 

a l'Estudi Cromàtic. 

6. TEMPLETS 

6.1. Reparació: Es recomana reparar els dos templets, per evitar lesions majors amb el temps, 

ja que es considera que el reforç actual és insuficient. 

Seria necessari la realització de càlculs estructurals per part de la Direcció Facultativa per 

tal de determinar la proposta d’intervenció més idònia. 
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5.5.5.5. ANNEXOS.ANNEXOS.ANNEXOS.ANNEXOS.    
 

Es presenta el reportatge fotogràfic que es va dur a terme durant la inspecció 

realitzada per l’equip tècnic. 

Es disposa d’un planell de cada façana amb totes les lesions marcades en vermell 

i amb una númeració que correspon a la fotografia corresponent.  

Com a últim annex, trobem recopilats totes les façanes en un format més gran 

(DIN A-3), per a un millor enteniment. 

 

� ANNEX A.  REPORTATGE FOTOGRÀFIC  

� ANNEX B.  REPORTATGE FOTOGRÀFIC  

� ANNEX C. REPORTATGE FOTOGRÀFIC  

� ANNEX D. REPORTATGE FOTOGRÀFIC  

� ANNEX E. PLÀNOLS FAÇANES A-3. 
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FOTOGRAFIA 01010101    

 
 
FOTOGRAFIA 02020202    
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FOTOGRAFIA 03030303 

 
 
FOTOGRAFIA 04040404 
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FOTOGRAFIA 05050505 

 
 
FOTOGRAFIA 06060606 
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FOTOGRAFIA 07070707 

 
 
FOTOGRAFIA 08080808 
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FOTOGRAFIA 09090909 

 
 
FOTOGRAFIA 10101010 
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FOTOGRAFIA 11111111 

 
 
FOTOGRAFIA 11112222 
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FOTOGRAFIA 11113333 

 
 
FOTOGRAFIA 11114444 
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FOTOGRAFIA 11115555 

 
 

FOTOGRAFIA 11116666 
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FOTOGRAFIA 11117777 

 
 

FOTOGRAFIA 11118888    
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FOTOGRAFIA 11119999 

 
 
FOTOGRAFIA 20202020 
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FOTOGRAFIA 21212121 

 
 
FOTOGRAFIA 22222222 
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FOTOGRAFIA 23232323 

 
 
FOTOGRAFIA 24242424 
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FOTOGRAFIA 25252525 

 
 
FOTOGRAFIA 26262626 
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FOTOGRAFIA 27272727 

 
 
FOTOGRAFIA 28282828 
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FOTOGRAFIA 22229999 

 
 
FOTOGRAFIA 30303030 

 

 
 
 
 

ANNEX C - 15 

FOTOGRAFIA 31313131 

 
 
FOTOGRAFIA 32323232 
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FOTOGRAFIA 33333333 

 
 
FOTOGRAFIA 34343434 
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FOTOGRAFIA 35353535 

 
 
FOTOGRAFIA 36363636 
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FOTOGRAFIA 37373737 

 
 
FOTOGRAFIA 38383838 

 

 
 
 
 

ANNEX C - 19 

FOTOGRAFIA 39393939    

 
 
FOTOGRAFIA 40404040 
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FOTOGRAFIA 41414141 

 
 
FOTOGRAFIA 42424242 
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FOTOGRAFIA 43434343 

 
 
FOTOGRAFIA 44444444 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

P RE SU PU E ST O  51.  N O ST RA P RO PO ST A SE G O N S I N SP E CCI Ó                 P RE SU PU E ST O  51.  N O ST RA P RO PO ST A SE G O N S I N SP E CCI Ó                 P RE SU PU E ST O  51.  N O ST RA P RO PO ST A SE G O N S I N SP E CCI Ó                 P RE SU PU E ST O  51.  N O ST RA P RO PO ST A SE G O N S I N SP E CCI Ó                 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MEDIOS AUXILIARES                                               

01.01        m2  Andamio                                                         

Instalación de andamio homologado en fachada principal del edificio,
consistente en suministro, montaje y desmontaje de entramado tubular
metálico en toda la anchura y altura de la fachada, provisto de platafor-
mas de trabajo metálicas, barandillas dobles con rodapié, y rigidizado
con tirafondos al muro de fachada. Se dispondrán lonas o redes, señali-
zación y visera para protección peatonal, cumpliendo todas las medidas
de seguridad y salud según Normativas vigentes.
Se asegurará la correcta transmisión de cargas verticales del andamio
hasta nivel de calle.
En la medición se considera 1m más de altura para el correcto acceso.

1.069,00 0,00 0,00

01.02        ud  Andamio Planta Ático                                            

Instalación de andamio homologado en planta ático de la fachada princi-
pal del edificio de características similares al de la partida 1.01, desde
las terrazas de los áticos hasta la cubierta.

NOTA: se utilizará torreta móvil.

1,00 0,00 0,00

01.03        m2  Andamio para trabajos en templetes                              

Instalación de andamio tubular homologado en fachada principal en
planta superior para trabajos de rehabilitación en los 2 templetes de co-
ronación de fachada. Características similares al de la partida 1.01,

400,00 0,00 0,00

TOTAL  IVA NO INCLÓSCAPÍTULO 01 MEDIOS AUXILIARES.......................................................................................... 23.500,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 LIMPIEZA                                                        

02.01        m2  Limpieza general de fachada                                     

Limpieza general de paramentos de fachada (aplacado de piedra artifi-
cial), mediante abrasivos especiales para proyección tipo silicato de alu-
minio o vidrio granulado, calibrando la presión de proyección según el
grado de suciedad de la superficie y el material a tratar.
Se incluyen todos los elementos de fachada previamente rehabilitados y
consolidados, a excepción de templetes, esculturas, pináculos y los con-
templados en la partida 02.02 (elementos ornamentales)

1.367,44 0,00 0,00

02.02        pa  Limpieza de elementos ornamentales                              

Limpieza de elementos ornamentales en fachada principal (ménsulas,
frisos, jarras, pináculos, capiteles, etc) mediante abrasivos especiales
para proyección tipo silicato de aluminio o vidrio granulado, calibrando la
presión de proyección según el grado de suciedad de la superficie y el
material a tratar. Dichos trabajos se realizarán en seco sobre los mate-
riales especialmente delicados

Cornisas (incluyendo ménsulas): 98,52 ml
Antepechos de ventanas (sobre y bajo): 31,81 m2
Antepechos de ventanas (frentes): 55,71 m2
Frontones: 52,16 ml
Zócalo barandillas de piedra: 52,96 ml
Pilares barandillas de piedra: 34 ud
Pilares planta entresuelo: 8ud

1,00 0,00 0,00

TOTAL  IVA NO INCLÓSCAPÍTULO 02 LIMPIEZA............................................................................................................ 46.500,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

P RE SU PU E ST O  51.  N O ST RA P RO PO ST A SE G O N S I N SP E CCI Ó                 P RE SU PU E ST O  51.  N O ST RA P RO PO ST A SE G O N S I N SP E CCI Ó                 P RE SU PU E ST O  51.  N O ST RA P RO PO ST A SE G O N S I N SP E CCI Ó                 P RE SU PU E ST O  51.  N O ST RA P RO PO ST A SE G O N S I N SP E CCI Ó                 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 RESTAURACIONES EN FACHADA Y ORNAMENTOS                          

03.01        pa  Restauración de elementos ornamentales de fachada               

Restauración de elementos ornamentales ( frisos y viseras, frontones,
ménsulas, jambas, dinteles, antepechos de ventanas, pilares, excep-
tuando templetes, escultura y pináculos ), consistente en:
- Repicado y saneado de zonas deterioradas o en mal estado.
- Restitución de columentrias originales con mortero Elite 0,1 blanco adi-
tivado con concentrado al silicato modificado FK-26/1, previa aplicación
de imprimación FK-19 como puente de adherencia (Fakolith).
- Si el volumen a reponer fuera excesivo, se anclarán armaduras de ace-
ro.
- Retoques cromáticos con silicato de potassa de Keim o similar.

1,00 0,00 0,00

03.02        ud  Restauración de pináculos, incluida la limpieza                 

Restauración de pináculos consistente en:
- Saneado de zonas deterioradas.
- Limpieza  mediante abrasivos especiales para proyección tipo silicato
de aluminio o vidrio granulado, calibrando la presión de proyección se-
gún el grado de suciedad de la superficie y el material a tratar.
- Consolidación mediante técnica de vacío in-situ aplicando paraloid o si-
licato de etilo como consolidante. De esta manera se logra máxima pe-
netración y una consolidación más efectiva.
- Reconstrucción de zonas afectadas con mortero Elite 0,1 blanco aditi-
vado con concentrado al silicato modificado FK-26/1, previa aplicación
de imprimación FK-19 como puente de adherencia (Fakolith).
- Retoques cromáticos con silicato de potassa de Keim o similar.

Medición:
Pináculo tipo A…………….6,00 ud.
Pináculo tipo B…………….2,00 ud.
Pináculo tipo C…………….8,00 ud.
Pináculo tipo D…………….4,00 ud.

20,00 0,00 0,00

03.03        pa  Reparación del aplacado general y pilastras de plano de fachada 

Se procederá a la substitución del aplacado según criterio de la Direc-
ción Facultativa mediante la extracción por medios manuales y posterior
suministro y colocación de aplacado vertical en mal estado sobre apla-
cado general y/o pilastras de  plano de fachada,  formado por piezas de
piedra artificial en ele de dimensión aproximada 50x70 cm y 4 cm de
grueso.
Incluido transporte de escombros resultantes a vertedero autorizado.

NOTA: se ha previsto una sustitución de 10unidades y una reparación
del 15%.

1,00 0,00 0,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.04        ud  Fijaciones del aplacado                                         

Fijación del aplacado de piedra artificial existente en pilastras o para-
mento general, mediante tacos químicos de acero inoxidable fijados al
soporte. Se realizará un avellanado para dejar rehundido el taco en la
pieza, y se rellenará el hueco con mortero de reparación de color similar
a la pieza.

NOTA: se ha realizado una previsión de 50 fijaciones con tacos quími-
cos.

50,00 0,00 0,00

03.05        ml  Reparación e impermeabilización de cornisa superior             

Rehabilitación de frentes de cornisas en mal estado existentes en facha-
da principal (planta cubierta, planta Àtico y laterales planta C) consisten-
te en:

- Repicado y saneado de frentes de cornisas de piedra artificial.
- Restitución de volumetrías originales en frentes, con mortero Elite 0,1
blanco aditivado con concentrado al silicato modificado FK-26/1, previa
aplicación de imprimación FK-19 como puente de adherencia (Fakolith).
  Si el volumen a reponer es excesivo, se ancorarán armaduras de acero
inoxidable de 6 mm de diámetro.
- Retoques cromáticos con silicatos de potassa de Keim o similar.
- Impermeabilización de la cornisa con una previa regularización de la
superficie con mortero sin retracción tipo SikaMonotop 612 y 620 o si-
milar y aplicación de impermeabilización con Sikafloor 400.

NOTA: Se considera una reparación del 30 % (29,54ml) del total e imper-
meabilización del 100%

99,91 0,00 0,00

03.06        ml  Reparación de grietas en paramentos                             

Repicado, saneado y cosido de grietas y fisuras en fachada.
Colocación de barras de acero inoxidable de  10 mm cada 40 cm y cu-
brición con malla tipo “Mallatex”. Sellado mediante mortero de resinas y
posterior relleno con mortero de reparación sin retracción.
Incluido transporte de escombros a vertedero autorizado.

NOTA: previsión de 15ml de cosido de grietas.

15,00 0,00 0,00

03.07        ml  Reparación de grietas en dinteles                               

Cosido de grietas existentes en extremos dinteles balconeras, mediante
la realización de taladros de 40 cm de profundidad a 45º y posterior in-
troducción de barras corrugadas de acero inoxidable de diámetro 8 mm,
previa inyección de resinas epoxídicas para su fijación en obra. Cada ta-
ladro se considera una unidad.
Sellado de grietas mediante mortero sin retracción.

NOTA: previsión de 5ml de cosido de grietas.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

5,00 0,00 0,00

TOTAL  IVA NO INCLÓSCAPÍTULO 03 RESTAURACIONES EN FACHADA Y ORNAMENTOS............................................... 37.500,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 REHABILITACIÓN DE BALCONES                                      

04.01        ml  Reparación de balaustrada                                       

Reparación de barandillas de piedra artificial, consistente en:

- Repicado puntual y saneado de superficies de piedra artificial en ba-
laustres y barandas.
- Eliminación de armaduras originales que queden expuestas en el pro-
ceso de saneado y sustitución de las mismas por nuevas de acero inoxi-
dable.
- Restitución de volumetrías originales en frentes, con mortero Elite 0,1
blanco aditivado con concentrado al silicato modificado FK-26/1, previa
aplicación de imprimación FK-19 como puente de adherencia (Fako-
lith).Si el volumen a reponer fuera excesivo, se ancorarán armaduras de
acero inoxidable de diámetro a considerar (4mm o 6mm).
- Retoques cromáticos con silicato de potassa de Keim o similar.

En caso de proceder a la sustitución de los balaustres de piedra artificial
se procederá al derribo y eliminación de balaustres existentes para su
sustitución mediante piezas de piedra artificial realizadas en taller, con
anclajes y armado de acero inoxidable, de geometría igual a los origina-
les. Se contempla la fabricación de 2 moldes de silicona para los balaus-
tres.

NOTA: se prevee una reparación del 50% de pasamanos de piedra artifi-
cial y 71 unidades de balaustres. Previsión de sustitución del 50% de pa-
samanos y 40 unidades de balaustres.

96,91 0,00 0,00

04.02        m2  Reparación de superficie inferior de losas balcones.            

Rehabilitación de la superficie inferior losas de balcón consistente en:

- Repicado y saneado de zonas deterioradas en superficie inferior losas
de balcón hasta llegar a base firme.
- Reconstrucción de volumetrías originales, con mortero Elite 0,1 blanco
aditivado con concentrado al silicato modificado FK-26/1, previa aplica-
ción de imprimación FK-19 como puente de adherencia (Fakolith).
- Retoques cromáticos con silicato de potassa de Keim o similar.

61,40 0,00 0,00
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04.03        ml  Reparación de frontales de balcones                             

Reparación de frentes losas de balcones, consistente en:
- Repicado puntual y saneado de superficies de piedra artificial.
- Restitución puntual de volumetrías originales en frentes antepechos,
con mortero Elite 0,1 blanco aditivado con concentrado al silicato modi-
ficado FK-26/1, previa aplicación de imprimación FK-19 como puente
de adherencia (Fakolith).
  Si el volumen a reponer fuera excesivo, se ancorarán armaduras de
acero inoxidable de 6 mm de diámetro.
- Retoques cromáticos con silicato de potassa de Keim o similar.

NOTA: se prevee una reparación del 50% de frentes de losas de balco-
nes.

60,46 0,00 0,00

04.04        m2  Impermeabilización de balcones                                  

Impermeabilización de balcones consistente en:

- Repicado y saneado pavimento existente (mortero) hasta llegar a base
firme.
- Se reparará con mortero sin retracción tipo SikaMonotop 612 y 620 o
similar.
- Aplicación de impermeabilización con Sikafloor 400.

61,40 0,00 0,00

04.06        ud  Saneamiento de anclajes barandillas                             

Saneamiento de la zona de anclaje de barandillas mediante el repicado
del revestimiento hasta llegar a base firme. Desoxidante del hierro inter-
no mediante cepillado con material abrasivo hasta eliminación del óxi-
do. Aplicación de dos capas de revestimiento antioxidante y puente de
aherència, tipo SIKA MONOTOP 610, en la superficie de hierro que que-
dará de nuevo empotrada. Restitución del anclaje mediante relleno con
mortero de reparación monocomponente a base de cemento mejorado
con resinas sintéticas, humo de sílice y fibras minerales, tipo SIKA MO-
NOTOP 612/618, acabado imitando textura del paramento original, con
SIKA MONOTOP 620.

NOTA: en caso de que sea necesario proceder a la substitución de ancla-
jes, el precio unitario será de 38€/ud.

192,00 0,00 0,00
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04.07        ud  Saneamiento de apoyos barandillas                               

Saneamiento de la zona de anclaje de apoyos de barandillas, mediante
el repicado del revestimiento hasta llegar a base firme. Desoxidante del
hierro interno mediante cepillado con material abrasivo hasta elimina-
ción del óxido. Aplicación de dos capas de revestimiento antioxidante y
puente de aherència, tipo SIKA MONOTOP 610, en la superficie de hierro
que quedará de nuevo empotrada. Restitución del anclaje mediante re-
lleno con mortero de reparación monocomponente a base de cemento
mejorado con resinas sintéticas, humo de sílice y fibras minerales, tipo
SIKA MONOTOP 612/618, acabado imitando textura del paramento ori-
ginal, con SIKA MONOTOP 620.

NOTA: en caso de que sea necesario proceder a la substitución de ancla-
jes, el precio unitario será de 38€/ud (sin margen)

118,00 0,00 0,00

04.08        ml  Pintado de barandillas metálicas de balcones                    

Aplicación, previa limpieza y raspado, de pintura anticorrosiva a base de
resinas epoxi y posterior acabado con esmalte de partículas férricas de
grano fino tipo oxiron, sobre barandillas de balcones en fachada princi-
pal, de 0,95 m de alto. Pintado a dos caras.
Color según estudio cromático.

61,91 0,00 0,00

04.09        ml  Pintado de barandillas metálicas de ventanas                    

Aplicación, previa limpieza y raspado, de pintura anticorrosiva a base de
resinas epoxi y posterior acabado con esmalte de partículas férricas de
grano fino tipo oxiron, sobre barandillas de ventanas en fachada princi-
pal, de 0,42 m de alto. Pintado a dos caras.
Color según estudio cromático.

32,58 0,00 0,00

04.10        ml  Pintado de barandillas metálicas planta azotea                  

Aplicación, previa limpieza y raspado, de pintura anticorrosiva a base de
resinas epoxi y posterior acabado con esmalte de partículas férricas de
grano fino tipo oxiron, sobre barandillas de planta azotea en fachada
principal, de 0,51 m de alto. Pintado a dos caras.
Color según estudio cromático.

5,62 0,00 0,00

TOTAL  IVA NO INCLÓSCAPÍTULO 04 REHABILITACIÓN DE BALCONES......................................................................... 43.000,00
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CAPÍTULO 05 RESTAURACIÓN DE ESCULTURA                                       

05.01        pa  OPCIONAL. Trabajos de restauración de escultura coronación      

Trabajos de restauración de escultura con precio estimativo, a justificar
en obra:

- Saneado de zonas deterioradas.
- Anclaje de elementos en peligro de desprenderse con varillas de acero
inoxidable y resinas epoxi.
- Limpieza  mediante abrasivos especiales para proyección tipo silicato
de aluminio o vidrio granulado, calibrando la presión de proyección se-
gún el grado de suciedad de la superficie y el material a tratar.
- Consolidación mediante técnica de vacío in-situ aplicando paraloid o si-
licato de etilo como consolidante. De esta manera se logra máxima pe-
netración y una consolidación más efectiva.
- Reconstrucción de zonas afectadas con mortero de restauración, cal ,
arena y polvo de marmol.
- Aplicación de veladura en las zonas reparadas para igualar color y tex-
tura mediante producto FK-26/1 en puro con pigmentos óxidos mixol
(Fakolith).

1,00 8.000,00 8.000,00

TOTAL  IVA NO INCLÓSCAPÍTULO 05 RESTAURACIÓN DE ESCULTURA......................................................................... 0,00

15 de diciembre de 2012 Página 9

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

P RE SU PU E ST O  51.  N O ST RA P RO PO ST A SE G O N S I N SP E CCI Ó                 P RE SU PU E ST O  51.  N O ST RA P RO PO ST A SE G O N S I N SP E CCI Ó                 P RE SU PU E ST O  51.  N O ST RA P RO PO ST A SE G O N S I N SP E CCI Ó                 P RE SU PU E ST O  51.  N O ST RA P RO PO ST A SE G O N S I N SP E CCI Ó                 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 REPARACIÓN DE TEMPLETES                                         

PARTIDA EN PREVISIÓN

TOTAL  IVA NO INCLÓSCAPÍTULO 06 REPARACIÓN DE TEMPLETES.............................................................................. 0,00
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CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            

07.01        ud  Pintado de carpintería de madera (hojas y marcos)               

Aplicación previa limpieza, raspado y masillado, de una capa de pintura
selladora y dos de acabado al esmalte sobre la carpintería de madera de
la fachada principal (hojas y marcos de balconeras y ventanas). Opera-
ciones a ejecutar sólo en las caras exteriores.
Color según estudio cromático.

67,00 0,00 0,00

07.02        ud  Pintado de carpintería de madera (porticones de librillo)       

Aplicación previa limpieza, raspado y masillado, de una capa de pintura
selladora y dos de acabado al esmalte sobre la carpintería de madera de
la fachada principal (porticones de librillo de ventanas y balconeras).
Operaciones a ejecutar sólo en las caras exteriores.
Color según estudio cromático.

67,00 0,00 0,00

07.03        ud  Pintado de puertas entrada principal                            

Aplicación, previa limpieza y raspado, de pintura anticorrosiva a base de
resinas epoxi y posterior acabado con esmalte de partículas férricas de
grano fino, sobre carpintería de hierro en puerta. Pintado a dos caras.
Color según estudio cromático.

3,00 0,00 0,00

07.04        m2  Pintado de puertas entradas locales comerciales                 

Previsión de partida para trabajos de pintura de puertas entrada locales
comerciales, a justificar en obra.

58,76 0,00 0,00

E01          pa  Repasos de carpintería ( balconeras y porticones de librillo)   

Repasos de carpintería para comprobación del correcto funcionamiento
de balconeras y porticones de librillo sin incluir cambios de herraje.

NOTA: según inspección realizada se observaron escupidores de balco-
neras en mal estado, se ha previsto una sustitución de 10 unidades. En
caso de que se realicen más sustituciones se incrementará el precio de
la partida en 57€ por unidad.

67,00 0,00 0,00

TOTAL  IVA NO INCLÓSCAPÍTULO 07 CARPINTERÍA EXTERIOR..................................................................................... 30.500,00
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CAPÍTULO 08 OPCIONALES. ACABADOS FINALES DE FACHADA                         

08.01        m2  Hidrofugado de fachada y elementos ornamentales                 

Aplicación de producto hidrofugante K-7 en el paramento general de fa-
chada, incluida fachada retranqueada Pl.C y Pl. Ático y en elementos or-
namentales exceptuando templetes y escultura que irá incluido en la
partida de reparación de éstos.

Cornisas: 98,52ml
Ménsulas de cornisas y balcones: 84uds
Antepechos de ventanas (sobre y bajo): 31,81m2
Antepechos de ventanas (frentes): 55,71ml
Frontones: 52,16ml
Zócalo barandillas de piedra: 52,96ml
Pilares barandillas de piedra: 34uds
Balaustres: 274uds
Pasamanos barandillas de piedra: 96,91ml
Frisos y viseras: 158,68ml
Superficie inferior losas de balcón: 61,4m2
Frentes losas de balcón: 120, 91ml
Pináculos: 20uds

1.367,44 0,00 0,00

08.05        m2  Veladura sobre paramento general de fachada                     

Aplicación de veladura sobre paramento general de fachada con una pri-
mera capa son Kein fixativ a modo de consolidante y segunda capa con
Kein Restauro Lasur de color según estudio cromático.

1.367,44 0,00 0,00

08.06        pa  Veladuras sobre elementos ornamentales                          

Aplicación de veladura con producto de silicatos FK-80 (Fakolith) sobre
elementos ornamentales de fachada tales  exceptuando templetes y es-
cultura que irá incluido en la partida de reparación de éstos, mediante
una capa previa de imprimación consolidante con producto FK-16 (Fa-
kolith) como puente de unión y activante de la transpiración.
Color según estudio cromático.

Cornisas: 98,52ml
Ménsulas de cornisas y balcones: 84uds
Antepechos de ventanas (sobre y bajo): 31,81m2
Antepechos de ventanas (frentes): 55,71ml
Frontones: 52,16ml
Zócalo barandillas de piedra: 52,96ml
Pilares barandillas de piedra: 34uds
Balaustres: 274uds
Pasamanos barandillas de piedra: 96,91ml
Frisos y viseras: 158,68ml
Superficie inferior losas de balcón: 61,4m2
Frentes losas de balcón: 120, 91ml
Pináculos: 20uds
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1,00 0,00 0,00

08.09        pa  Encerado  pilares mármol y zócalo planta baja                   

Medición:
18 unidades de pilares de mármol
22,9ml de zócalo Planta Baja.

1,00 0,00 0,00

08.10        m2  Tratamiento anti-graffiti planta baja                           

Tratamiento de protección anti-graffiti, sobre paramentos de piedra en
planta baja, impregnando la superficie con emulsión Macs Fluorosil (Fa-
kolith), impidiendo la penetración de pintadas en la superficie y dejando
transpirar el paramento.

Medición: 45,6 m2 de paramento planta baja.

1,00 0,00 0,00

TOTAL  IVA NO INCLÓSCAPÍTULO 08 OPCIONALES. ACABADOS FINALES DE FACHADA................................................ 0,00

TOTAL IVA NO INCLÓSTOTAL IVA NO INCLÓSTOTAL IVA NO INCLÓSTOTAL IVA NO INCLÓS ........ . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ... . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . ... .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ... . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . ... .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ... . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. 181.000,00
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2.1.6. EXEMPLE  P-10.  
 

Sol·licitud de pressupost que se’m va encomanar la realització d’una Documentació 

Gràfica, a partir d’un pressupost que va realitzar una altre persona segons el Projecte 

d’Execució. Aquesta documentació s’exposen les actuacions a fer a partir d’un recull de 

fotografies preses a la visita que vaig realitzat per tal d’elaborar aquest document.. 

Com es tracta d’un pressupost de moltes pàgines, he adjuntat uns quadres on es 

veuen les diferents partides del pressupost, i la diferenciació de preus per capítols i  total 

dels dos pressupostos que es van realitzar en el seu dia, un estimatiu realitzat a juliol 2011 i 

el definitiu realitzat a l’octubre del 2011, i va ser al gener 2012 quan vaig realitzar els 

desplegables.  

 

INDEX DOCUMENTACIÓ ADJUNTA: 

• DOCUMENTACIÓ GRÀFICA REALITZADA (pàg. 103) 

• COMPARATIVA DELS PRESSUPOSTOS ESTIMATIU I DEFINITIU (pàg.109) 
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PRESSUPOST 10. Pressupost per Capítols Estimatiu i Definitiu

Presupuesto
Código Nat Ud Resumen Pr. ESTIMATIU Pr. DEFINITIU

01           Capítulo REHABILITACIÓN FACHADA PRINCIPAL 187.500,00 € 230.000,00 €

01.01        Capítulo ANDAMIO TUBULAR

01.02        Capítulo LIMPIEZA CON AGUA A PRESIÓN

01.03        Capítulo BARANDILLA ANTEPECHO CUBIERTA

01.04        Capítulo PARAMENTOS VERTICALES (EXTERIOR E INTERIOR)

01.05        Capítulo CORNISA SUPERIOR

01.06        Capítulo PARTE FRONTAL E INFERIOR

01.07        Capítulo MOLDURA ORNAMENTAL ENTRE PLANTAS

01.08        Capítulo PARAMENTOS VERTICALES DE ESTUCO

01.09        Capítulo REPARACIÓN DE GRIETAS EN PAREDES DE FACHADA

01.10        Capítulo LOSA DE BALCONES DE PIEDRA NATURAL

01.11        Capítulo LOSA BALCONES OBRA

01.12        Capítulo DINTELES DE PUERTAS BALCONERAS

01.13        Capítulo EMBOCADURAS DE BALCONES DE ESTUCO

01.14        Capítulo FORMACIÓN DE LA JUNTA DE DILATACIÓN ( LADO IZQ)

01.15        Capítulo BARANDILLAS METÁLICAS Y VIGA SUBEMUEBLES

01.16        Capítulo CARPINTERIA METÁLICA CERRAMIENTO DE BALCONES

01.17        Capítulo CARPINTERIA DE MADERA

01.18        Capítulo EMBOCADURA PIEDRA NATURAL PLANTA BAJA

01.19        Capítulo EXTRACCIÓN DE MÁRMOL DE ZÓCALO EN PLANTA BAJA

01.20        Capítulo PUERTA ENTRADA VESTÍBULO

01.21        Capítulo REPARACIÓN DE DINTELES DE PUERTAS LOCALES COMERCIALES

02           Capítulo REHABILITACIÓN FACHADA POSTERIOR 28.600,00 € 27.500,00 €

02.01        Capítulo ANDAMIO COLGADO O SISTEMA ESCALADORES

02.02        Capítulo LIMPIEZA CON AGUA A PRESIÓN

02.03        Capítulo BARANDILLA ANTEPECHO DE CUBIERTA PLANTA ÁTICO

02.04        Capítulo PARAMENTOS VERTICALES (EXTERIOR E INTERIOR).

02.05        Capítulo PARAMENTOS VERTICALES DE ESTUCO ( INCLUIDO ÁTICOS )

02.06        Capítulo JACENAS METÁLICAS EN FRENTE DE BALCONES-GALERIAS

02.07        Capítulo FRONTALES DE BALCONES - GALERIAS

02.08        Capítulo PARTE FRONTAL E INFERIOR

02.09        Capítulo BAJANTE DE DESGUACE METÁLICO

02.10        Capítulo CARPINTERIA DE MADERA

02.11        Capítulo BARANDILLA METÁLICA

02.12        Capítulo PERSIANAS ENROLLABLES

02.13        Capítulo GALERIA INTERIOR DE ÚLTIMA PLANTA

02.14        Capítulo PARAMENTOS VERTICALES

03           Capítulo REHABILITACIÓN PATIO INTERIOR Nº1 25.700,00 € 23.300,00 €

03.01        Capítulo ANDAMIO COLGADO O SISTEMA ESCALADORES

03.02        Capítulo PARAMENTOS VERTICALES

03.03        Capítulo ANTEPECHOS DE VENTANA

03.04        Capítulo BAJANTES DE DESGUACE

03.05        Capítulo CARPINTERÍAS DE VENTANA

03.06        Capítulo BARANDILLAS METÁLICAS DE VENTANA

03.07        Capítulo PINTURA DE TUBERIAS DE INSTALACIONES EXISTENTES

03.08        Capítulo PAVIMENTO EN ZONA INFERIOR DEL PATIO
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04           Capítulo REHABILITACIÓN PATIO INTERIOR Nº2 27.000,00 € 26.300,00 €

04.01        Capítulo ANDAMIO COLGADO O SISTEMA ESCALADORES

04.02        Capítulo PARAMENTOS VERTICALES

04.03        Capítulo REFUERZO DE GRIETAS VERTICAL EN PAREDES PATIO

04.04        Capítulo ANTEPECHOS DE VENTANA

04.05        Capítulo BAJANTE DE DESAGUE

04.06        Capítulo CARPINTERIA DE VENTANAS

04.07        Capítulo BARANDILLAS METÁLICAS EN VENTANAS

04.08        Capítulo PINTURA DE TUBERIAS DE INSTALACIONES EXISTENTES

04.09        Capítulo PAVIMENTO EN ZONA INFERIOR DE PATIO

05           Capítulo REHABILITACIÓN PATIO INTERIOR Nº3 21.000,00 € 19.000,00 €

05.01        Capítulo ANDAMIO COLGADO O SISTEMA ESCALADORES

05.02        Capítulo PARAMENTOS VERTICALES

05.03        Capítulo ANTEPECHOS DE VENTANA

05.04        Capítulo BAJANTE DE DESGUACE

05.05        Capítulo CARPINTERIA DE VENTANAS

05.06        Capítulo PINTURA DE TUBERÍAS DE INSTALACIONES EXISTENTES

05.07        Capítulo PAVIMENTO EN ZONA INFERIOR DEL PATIO

06           Capítulo REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DEL EDIFICIO, TERRAZAS  ÁTICO Y PPAL 81.300,00 € 78.300,00 €

06.01        Capítulo CUBIERTA PLANA DEL EDIFICIO

06.02        Capítulo PARAMENTOS VERTICALES

06.03        Capítulo CHIMENEAS DE VENTILACIÓN

06.04        Capítulo CUBIERTA PLANA VIVIENDA ÁTICOS

06.05        Capítulo CLARABOIA CAJA DE ESCALERA

06.06        Capítulo TERRAZAS PISOS ÁTICOS

06.07        Capítulo PARAMENTOS VERTICALES

06.08        Capítulo TERRAZAS PLANTA PRINCIPAL

06.09        Capítulo PARAMENTOS VERTICALES

07           Capítulo REHABILITACIÓN DE VESTÍBULO Y ESCALERA EDIFICIO 32.500,00 € 36.700,00 €

07.01        Capítulo PARAMENTOS VERTICALES DE ESTUCO

07.02        Capítulo ARRIMADERO DE MÁRMOL EN PARTE INFERIOR

07.03        Capítulo ZONAS ORNAMENTALES EN TECHOS, PILARES Y

07.04        Capítulo PAVIMENTO DE VESTÍBULO( ZONA DE ENTRADA )

07.05        Capítulo CAJA ESCALERA

07.06        Capítulo REFUERZO DE DINTELES EN PUERTAS VIVIENDA

07.07        Capítulo TECHOS DE ESCALERA Y RELLANOS (VUELTAS A LA

07.08        Capítulo PAVIMENTO DE MOSAICO HIDRAÚLICO EN RELLANOS Y

07.09        Capítulo PAVIMENTO DE MÁRMOL EN RELLANOS Y ESCALERA

07.10        Capítulo PUERTAS DE VIVIENDAS

08           Capítulo SUSTITUCION INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMUNITARIA 0,00 € 21.400,00 €

09           Capítulo IMPREVISTOS DE LA OBRA 0,00 € 0,00 €

TOTAL SIN IVA 403.600,00 € 462.500,00 €
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ANNEX 3. DOCUMENT GUIA CREAT A PARTIR DE LA BASE 

DE DADES DE L’EMPRESA.  

3.  

Aquest document s’han treballat a partir de la base de dades de l’empresa, 

organitzant les partides per capítols segons sigui la zona d’actuació. A més, ha estat 

modificat per mi, ampliant partides i capítols que no hi eren, i amb una ordenació pròpia, per 

tal de trobar millor la informació.  

Pel volum que suposaria aquest document s’hi inclouria la descripció de cada partida, 

però he cregut convenient només imprimir els títols, per tal de fer un document guia a tenir 

en compte a l’hora d’ordenar i elaborar pressupostos així  no deixar-nos partides. Serà  a la 

memòria del present PFG, concretament a l’apartat 3.4. on trobarem la forma d’intervenir de 

les diferent lesions, patologies i actuacions més freqüents a partir del pressupostos 

treballats.  

En aquesta base de dades tindríem els preus tarifaris i l’aproximació del preu que 

suposaria d’un industrial. En aquesta base de dades treballada per mi, vaig haver d’introduir 

molts d’ells ja que quan vaig començar les pràctiques no hi havia cap preu introduït i a base 

de l’experiència i el temps, els he anat recollint. Però per motius d’empresa s’ha cregut 

convenient no donar aquesta informació en el present PFG. 
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ANNEX 4. DOCUMENTACIÓ: MODALITAT PRÀCTICUM 
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1.1 DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA I L’EVOLUCIÓ. 

 

4ARK, és una empresa constructora en el camp de la Rehabilitació d’Edificis, creada 

a l’any 2007 i situada al centre de la ciutat de Barcelona, sent una empresa jove que neix 

amb la voluntat de donar un servei adaptat i personalitzat segons les necessitats dels 

clients, caracteritzant-se per ser pionera en la tècnica de treballs verticals, amb cordes. 

Empresa que es dedica exclusivament a realitzar les tastes d’execució de les obres 

de Rehabilitació, Restauració, Reparació i Manteniment d’Edificis, que són pròpies d’una 

empresa Constructora. Es a dir, no es realitzen funcions pròpies de la Direcció Facultativa, 

així com elaborar projectes, inspeccionar l’execució de la obra, així com aprovar les 

certificacions, entre altres coses. Aquesta empresa exclusivament valora les memòries de 

pressupostos realitzades per Direccions Facultatives externes, tot i així, no ens lliurem  molts 

cops de fer feines que haurien de fer uns altres.  

Fundada per un equip emprenedor i experimentat amb de 10 anys d’experiència en 

el sector, que van decidir agrupar-se i posar en marxa el seu propi negoci per donar servei a 

un mercat i una clientela fidel als seus treballs, que per objectius de l’anterior empresa la 

qual treballaven aquests clients ja no hi serien atesos.  

Aquest equip es consolida, a partir de professionals de diferents branques 

acadèmiques, actualment format per Eva Ferrer, tècnic comercial; Verònica Giró, arquitecte 

tècnica i Toni Moya, cap d’obra, tots tres tenen un pilar en comú que és la Rehabilitació i 

Restauració d’edificis.  

Al llarg d’aquests anys, han anat ampliant les seves capacitats, a partir del boca a 

boca, de les bones referències per el treball ben fet i per la satisfacció de molts clients per el 

servei prestat, com a empresa seria i consolidada en el sector, amb uns creixements anuals 

entorn al 15%.   

Al tractar-se d’una empresa jove, amb ganes de treballar i amb iniciativa per tirar 

endavant, contínuament estan plantejant canvis de millora per tal d’adaptar-se  al mercat i 

ser més competents que la resta, així com oferir cada vegada més i millors serveis. 

Empresa agremiada al Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, 

sent un dels membres, participant en la junta directiva d’aquest. Inscrita en el Registre 

d’empreses acreditades (REA) com a empresa que compleix amb els requisits de capacitat i 

de qualitat en la prevenció de riscos laborals, a més de ser membres del RiME, CONSTa e 

InnoCons. 
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1.2 TIPOLOGIA D’ACTUACIONS EN EDIFICIS. 

 

Aquesta empresa presta servei, de forma general a la Rehabilitació, Restauració, 

Reparació i Manteniment de l’Edificació que generalment són d’’ús residencial en Propietat 

Horitzontal i Vertical, encara que també de forma puntual s’han treballat amb naus 

industrials i edificis d’ús comercial amb la mateixa tipologia constructiva (obra vista, formigó, 

morters,etc.) 

Rehabilitació i Restauració de façanes. 

- Es realitzen diferents intervencions segons l’estil 

arquitectònic dels edificis, aplicant arrebossats, morters 

monocapa, estucs tradicionals, reparacions del formigó.  

- Diferents tipus de neteges.  

- Formació de noves lloses de balcons si s’escau o reparació 

d’aquestes.  

- Acabats amb pintures i veladures.  

- Restauració de motllures i elements ornamentals. 

 

Treballs verticals, intervencions urgents i de difícil accés. 

- Actuacions en edificis amb dificultat d’accés, independentment de la seva magnitud, 

realitzant totes les tècniques de rehabilitació necessàries. 

- Revisions tècniques dels edificis per avaluar el grau d’afectació de les diferents 

patologies, mitjançant la entrega de documentació 

gràfica. 

- Realització de cales, amidaments i mostres.  

- Proteccions d’elements en perill de despreniment.  

- Col·locació de dispositius anti-coloms.  

 

Restauració de patrimoni arquitectònic. 

- Es realitzen restauracions de patrimoni intervenint en elements arquitectònics tals 

com estucs, de pedra natural o artificial i ornaments utilitzant tècniques i personal 

específic per cada intervenció 
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Reforços estructurals i tractament preventiu i curatiu de les estructures. 

- Reforços de forjats, intervencions en bigues de 

fusta per el tractament de termites, corcs i 

fongs.  

- Reforços de forjats amb bigues de ferro o 

formigó o substitució funcional de biguetes. 

 

Rehabilitació de patis i mitgeres. 

- Accés al interior dels patis i mitgeres amb Treballs Verticals o bastides penjades 

segons cada cas.  

- Treballs de pintura, ram de paleta i muntants d’aigua i gas.  

- Substitució de baixants de fibrociment 

segons la normativa vigent de 

manipulació d’amiant.  

- Aplicació de sistemes d’aïllament tèrmic 

en mitgeres, utilitzant els diferents 

sistemes d’accés. 

 

Impermeabilització de cobertes. 

- Extracció dels paviments, 

impermeabilitzacions amb butil, teles 

asfàltiques, revestiments de poliuretà  i 

enrajolats.  

- Reparació o substitució de cobertes de 

pissarra.  

 

Vestíbuls i escales.   

- Reparació, enguixat i massillat de 

paraments d’escala i vestíbuls.  

- Restauració d'estucs, decapats de 

paraments, envernissat de baranes i 

portes, pintura de tot tipus de superfícies.  

- Realització d’estucs al fresc amb personal 

especialitzat. 
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Instal·lacions: aigua, gas, electricitat i xarxa de sanejament. 

- Reparació o substitució de instal·lacions elèctriques, aigua i gas comunitaris.  

- Substitució de baixants incloent-hi la retirada del fibrociment segons normativa vigent 

de manipulació d’amiant. 

- Instal·lació de sortides de fums. 

 

 

Altres serveis. 

- Servei per el qual l’empresa està disponible les 24h, per atendre sol·licituds amb 

caràcter d’urgència, així com incidències en instal·lacions,  enderrocs, 

despreniments, filtracions d’humitats, inundacions, etc.  

- Reformes d’interiors d’habitatges, predominant les modificacions dels espais d’ús, on 

intervé sobretot el ram de paleta i d’instal·lador per adequar la vivenda als nous 

espais.  
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1.3 TIPOLOGIA DE CLIENTS I ÀMBIT D’ACTUACIONS. 

 

Per la tipologia d’actuacions e intervencions que aquesta empresa presta servei i per 

els contactes que disposen degut als anys d’experiència, són majoritàries les sol·licituds de 

pressupostos d’Administradores de Finques que són fidels al seu servei, ja que els hi 

asseguren una certa seguretat i confiança. 

Per altra banda, també disposen d’un llistat d’Arquitectes Tècnics també de confiança 

per els anys en servei, que sovint ens demanen que els hi valorem els seus projectes o 

ITE’s. Així com propietaris en particular  que ens coneixen o a partir de bones referències 

amb el boca a boca. 

Durant els anys d’experiència en el sector, tant en aquesta empresa com en les 

anteriors, ha estat aquest llistat de contactes els que els ha mantingut en actiu però es ara 

quan es comencen a plantejar obrir mercat, ampliar clients i obrir fronteres, donant-se a 

conèixer i no quedar-se només amb el boca a boca, essent una feina gens fàcil. 

Al llarg d’aquests anys, la major part de les actuacions han estat a la ciutat de 

Barcelona, concretament als barris d’Horta - Guinardó, el barri de Gràcia, Sarrià- Sant 

Gervasi i l’Eixample de Barcelona.  

Actualment es comença a actuar a les afores de la ciutat, com a Santa Coloma de 

Gramanet, Hospitalet de Llobregat, Badalona, etc, amb perspectives de voler anar ampliant 

el mercat. 
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1.3.1 Estudi estadístic de zonificació de les sol·licituds d’empresa.

 

A continuació, es presenta un estudi estadístic realitzat 

zonificació de cada una de les sol·licituds 

sol·licituds treballades durant les pràctiques. Amb aquest estudi s’analitza

diagrames de barres, la localització de cada una de les sol·licituds per tal de poder 

representar l’àmbit d’actuació de l

dades i taules estadístiques, per les quals s’han obtingut 

 

A la Figura 1.3.1., Figura 

dispersió de pressupostos realitzats, essent la majoria ala

abundants a la part central, concretament als districtes de l’Eixample, Gràcia i Sarrià

Gervasi. Aquesta imatge i gràfics representen q

sol·licituds de pressupostos d’Administradors de Finques

trobem que funcionen amb  Comunitats de Propietaris que es troben en un mateix districte o 

zona. Per exemple,  tenim varis Administradors, on el seu mercat es t

l’Eixample, altres més concrets al barri de Gràcia i d’altres més  la zona alta, Sarrià

Gervasi.  

 

Figura. 1.6.1. Imatge de dispersió de sol·licitud

cada un dels pressupostos realitzats durant les pràctiques d’empresa
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de zonificació de les sol·licituds d’empresa.

A continuació, es presenta un estudi estadístic realitzat a partir de la localització i 

zonificació de cada una de les sol·licituds de pressupostos, agafant com a mostra les 138 

sol·licituds treballades durant les pràctiques. Amb aquest estudi s’analitza

la localització de cada una de les sol·licituds per tal de poder 

l’àmbit d’actuació de l’empresa. A l’apartat Annexes podem trobar la Base de 

dades i taules estadístiques, per les quals s’han obtingut les figures següents.

Figura 1.3.2.  i Figura 1.3.3.  ens podem fer una idea de la 

alitzats, essent la majoria ala ciutat de Barcelona, i més 

, concretament als districtes de l’Eixample, Gràcia i Sarrià

Gervasi. Aquesta imatge i gràfics representen que de forma general es treballa

sol·licituds de pressupostos d’Administradors de Finques. Aquesta tipologia de client ens 

trobem que funcionen amb  Comunitats de Propietaris que es troben en un mateix districte o 

zona. Per exemple,  tenim varis Administradors, on el seu mercat es troba localitzat a 

l’Eixample, altres més concrets al barri de Gràcia i d’altres més  la zona alta, Sarrià

Imatge de dispersió de sol·licituds a Barcelona a partir de la localització 

cada un dels pressupostos realitzats durant les pràctiques d’empresa. 

 

de zonificació de les sol·licituds d’empresa. . 

de la localització i 

, agafant com a mostra les 138 

sol·licituds treballades durant les pràctiques. Amb aquest estudi s’analitza a partir de 

la localització de cada una de les sol·licituds per tal de poder 

exes podem trobar la Base de 

les figures següents. 

ens podem fer una idea de la 

ciutat de Barcelona, i més 

, concretament als districtes de l’Eixample, Gràcia i Sarrià- Sant 

ue de forma general es treballa amb  

. Aquesta tipologia de client ens 

trobem que funcionen amb  Comunitats de Propietaris que es troben en un mateix districte o 

roba localitzat a 

l’Eixample, altres més concrets al barri de Gràcia i d’altres més  la zona alta, Sarrià- Sant 

 

Barcelona a partir de la localització de 

ANNEXES -158-



                                                          Departament d’estudis per a la Rehabilitació 17 

 

 

Figura. 1.6.2. Sol·licituds de pressupostos realitzades a la Comarca del Barcelonés. 

 

 

Figura. 1.6.3. Sol·licituds de pressupostos realitzats i organitzats per Districtes de Barcelona. 
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1.4 POLÍTICA GENERAL D’EMPRESA. 

 

Durant l’experiència viscuda en aquests mesos de practiques he pogut identificar 

diferents punts o valors que els podem incloure dins de la política d’empresa que a 

continuació es detallen i es classifiquen de la forma següent: 

Satisfacció del client: 

- Resposta ràpida a les peticions dels clients. 

- Entrega de pressupostos segons data establerta amb bona presentació d’aquests, de 

forma personalitzada 

- Realització de les visites necessàries tant per valorar el pressupost com visites 

d’obra. 

- Preus competents. 

- Bona imatge i simpatia amb el client. 

- Mantenir informat al màxim al client. 

- Assessorament tècnic. 

 

Capacitat de resposta immediata a la iniciació d’obra: 

- Capacitat de resposta immediata per a la realització d’intervencions d’urgència. 

 

Solució immediata de conflictes: 

- Primerament, anticipar-se a qualsevol conflicte que es pugui originar, en cas contrari, 

posar-se en contacte amb l’afectat i donar una proposta immediata per tal de 

solucionar-ho. 

 

Forma interna de treballar de l’empresa: 

- Importància en l’organització de la feina, determinant les tasques principals de 

cadascú acceptant variacions en casos puntuals, amb una organització mitjançant 

Departaments. 

- Importància en determinar un ordre de la feina a realitzar segons la seva prioritat, i a 

partir d’aquí determinar qui la pot dur a terme, valorant la disponibilitat i capacitat de 

cadascú segons el seu potencial. 

 

Subcontractació: 

- Subcontractació de la majoria dels equips de treball per tal de tenir una àmplia 

capacitat de recepció d’obres i repartiment de la feina. 
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1.5 GARANTIES D’EMPRESA

 

EL GREMI DE CONSTRUCTORS D’OBRES.

 

Entitat sense ànim de lucre al servei de les empreses constructores, fundada a l’any 

1211 però reconstituïda com a una moderna organització empresarial al 1892. Es 

caracteritza per prestar als seu

assessorament, per poder dotar a les PIMES Constructores d’una sèrie de serveis que són 

de costosa implantació per la reduïda infraestructura empresarial, així s’aconsegueix una 

millora en el seu nivell competitiu, disposant dels mateixos serveis i garanties de les 

empreses que sí disposen d’una major estructura humana i tècnica. 

Entre aquests serveis els més destacats són la informació i assessorament en quan 

a tipus tècnic, legal, fiscal, laboral, adm

formació necessària relacionada amb tots aquells temes vinculats al món empresarial en 

general i al sector constructor en especial.

 

RiMe.  

 

La Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’edificis de Cat

iniciativa conjunta del gremi de Constructors 

Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya

especialitat de la Construcció, 

 

REGISTRE D’EMPRESES 

 

El Registre d'Empreses

empreses que operen en el sector

de qualitat de la prevenció

realització de qualsevol treball en una

contractistes o subcontractistes

certificat d'inscripció. 
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GARANTIES D’EMPRESA . 

EL GREMI DE CONSTRUCTORS D’OBRES.  

Entitat sense ànim de lucre al servei de les empreses constructores, fundada a l’any 

1211 però reconstituïda com a una moderna organització empresarial al 1892. Es 

caracteritza per prestar als seus agremiats tots els serveis d’informació, formació i 

assessorament, per poder dotar a les PIMES Constructores d’una sèrie de serveis que són 

de costosa implantació per la reduïda infraestructura empresarial, així s’aconsegueix una 

competitiu, disposant dels mateixos serveis i garanties de les 

empreses que sí disposen d’una major estructura humana i tècnica.  

Entre aquests serveis els més destacats són la informació i assessorament en quan 

a tipus tècnic, legal, fiscal, laboral, administratiu o en matèria d’instal·lacions, així com la 

formació necessària relacionada amb tots aquells temes vinculats al món empresarial en 

general i al sector constructor en especial. 

La Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’edificis de Catalunya (RiMe) és una 

iniciativa conjunta del gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques

Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya destinada a promoure la qualitat en aquesta 

especialitat de la Construcció,  

STRE D’EMPRESES ACREDITADES (REA):  

d'Empreses Acreditades (REA) té com a objectiu

operen en el sector de la construcció compleixen els requisits

de la prevenció de riscos laborals. Tota empresa que contracti o

treball en una obra, hauran d'acreditar que

o subcontractistes estan inscrites en el Registre, sol · licitant 
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Entitat sense ànim de lucre al servei de les empreses constructores, fundada a l’any 

1211 però reconstituïda com a una moderna organització empresarial al 1892. Es 

s agremiats tots els serveis d’informació, formació i 

assessorament, per poder dotar a les PIMES Constructores d’una sèrie de serveis que són 

de costosa implantació per la reduïda infraestructura empresarial, així s’aconsegueix una 

competitiu, disposant dels mateixos serveis i garanties de les 

Entre aquests serveis els més destacats són la informació i assessorament en quan 

inistratiu o en matèria d’instal·lacions, així com la 

formació necessària relacionada amb tots aquells temes vinculats al món empresarial en 

alunya (RiMe) és una 

d’Obres de Barcelona i Comarques i la Cambra 

destinada a promoure la qualitat en aquesta 

té com a objectiu l'acreditar que les 

requisits de capacitat i 

contracti o subcontracti la 

hauran d'acreditar que les seves empreses 

, sol · licitant per a això un 
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CONSTa:  

 

Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya, és un 

registre que agrupa a aquelles empreses dedicades a la construcció, reforma, manteniment i 

rehabilitació d’habitatges a Catalunya, que tenen en comú la voluntat d’ésser reco

en el mercat per fer bé la seva feina i assumir les seves responsabilitats en matèria tècnica, 

civil, fiscal i laboral. Impulsat pel Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i 

la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, 

recolzament del Departament de Medi Ambient i Habitatge de La Generalitat

 

 

InnoCons 

 

És un programa que impulsa la innovació al sector de la construcció amb una xarxa 

de més de 300 professionals (promotors, tèc

especialitzats, comunitat acadèmica i centres tecnològics) que comparteixen la seva 

experiència i coneixements per a resoldre p

innovadores. Es van creant diversos grups de 

de vista, amb la publicació final d’un document de conclusions. Aquest programa permet 

diagnosticar i solucionar problemàtiques concretes i facilita la reflexió conjunta dels diferents 

agents que participen a la construcció
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Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya, és un 

registre que agrupa a aquelles empreses dedicades a la construcció, reforma, manteniment i 

rehabilitació d’habitatges a Catalunya, que tenen en comú la voluntat d’ésser reco

en el mercat per fer bé la seva feina i assumir les seves responsabilitats en matèria tècnica, 

civil, fiscal i laboral. Impulsat pel Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i 

la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, gestionat per Applus+, amb el 

recolzament del Departament de Medi Ambient i Habitatge de La Generalitat 

És un programa que impulsa la innovació al sector de la construcció amb una xarxa 

de més de 300 professionals (promotors, tècnics, fabricants, constructors generalistes i 

especialitzats, comunitat acadèmica i centres tecnològics) que comparteixen la seva 

experiència i coneixements per a resoldre problemes tècnics mitjançant so

innovadores. Es van creant diversos grups de treball creatiu, on es contrasten els seus punts 

de vista, amb la publicació final d’un document de conclusions. Aquest programa permet 

diagnosticar i solucionar problemàtiques concretes i facilita la reflexió conjunta dels diferents 

a la construcció 

 

Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya, és un 

registre que agrupa a aquelles empreses dedicades a la construcció, reforma, manteniment i 

rehabilitació d’habitatges a Catalunya, que tenen en comú la voluntat d’ésser reconegudes 

en el mercat per fer bé la seva feina i assumir les seves responsabilitats en matèria tècnica, 

civil, fiscal i laboral. Impulsat pel Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i 

gestionat per Applus+, amb el 

  de Catalunya. 

És un programa que impulsa la innovació al sector de la construcció amb una xarxa 

nics, fabricants, constructors generalistes i 

especialitzats, comunitat acadèmica i centres tecnològics) que comparteixen la seva 

roblemes tècnics mitjançant solucions 

treball creatiu, on es contrasten els seus punts 

de vista, amb la publicació final d’un document de conclusions. Aquest programa permet 

diagnosticar i solucionar problemàtiques concretes i facilita la reflexió conjunta dels diferents 
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1.6 L’ORGANITZACIÓ DE L’EMPRESA 

 

Petita empresa organitzada per departaments amb 8 en plantilla i aproximadament 

25 equips de treball. 

El personal d’empresa en plantilla està format per tres socis, dos d’ells fan les 

tasques generals d’empresa i elaboració de pressupostos i l’altre que fa les tasques més de 

cap d’obra, hi ha un altre cap d’obra, un comercial, un administratiu i dos becaris, un de 

suport al Departament d’Estudis i un altre de suport al Departament d’Obres.  

Els industrials subcontractats són aquells necessaris per l’execució de les obres 

encomanades, i com a punt destacat els exigim el títol per a realització de treballs verticals, 

ja que moltes de les actuacions que realitzem és amb aquesta tècnica.  

La tipologia d’empreses que habitualment es subcontracten són les especialistes en 

palateria, instal·lacions, desamiantat, restauradors amb experiència en Patrimoni, pintura,  

especialistes en acer i alumini, cristallers, fusters, especialistes en muntatge i desmuntatge 

de bastides, etc. 

A continuació, es detalla l’organigrama definit per els actuals departaments que estan 

en funcionament, tot i així, al tractar-e d’una petita empresa, un departament pot fer de 

suport a un altre, ja que hi ha períodes que el volum d’obra ha estat baix i les sol·licituds de 

pressupostos han augmentat,  aleshores el cap d’obra ha fet de comercial i ha elaborat 

pressupostos juntament amb el Departament d’Estudis. O en el cas contrari, el volum d’obra 

és major i el Departament d’Estudis és qui ha fet de suport en l’elaboració d’annexes o 

certificacions d’obra. 

 

 

 Figura. 1.6.1. Organigrama actual de l’empresa constructora 

 

 

 

 

Direcció general

Departament  
d'Administració i 

Comptabilitat

Departament de 
Recursos Humans

Departament 
Comercial
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Departament 
d'Obres
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DEPARTAMENT ADMINISTRATIU I COMPTABILITAT:  

És el departament que gestiona la part administrativa i contable de l’empresa, amb el 

control i gestió de factures, a més de les funcions de secretaria amb la recepció de clients i 

trucades, filtratge de les mateixes, recepció de comandes comercials, preparació de 

documentació, etc. 

 

DEPARTAMENT RECURSOS HUMANS:  

És el departament que principalment s’encarrega de  seleccionar, promocionar, 

planificar i formar el personal de l’empresa, juntament amb la preocupació pel benestar i 

motivació d’aquests.  

 

DEPARTAMENT COMERCIAL I MARKETING:  

El departament comercial té com a funció desenvolupar tot el conjunt d’activitats 

destinades a fer arribar al consumidor els béns i serveis produïts per l’empresa, a més de la 

promoció i publicitat del producte, per tal de donar-nos a conèixer, així com la realització 

d’estudis de mercat, anàlisis de la competència, etc. 

En els darrers mesos, s’ha potenciat aquest departament amb la incorporació d’un 

tècnic comercial per tal de donar a conèixer l’empresa a un mercat més ampli, i amb la 

creació de nous productes i serveis. 

 

DEPARTAMENT D’ESTUDIS: 

 El departament d’estudis s’encarrega principalment de l’elaboració de pressupostos, 

amb la recepció de la petició del client, anàlisis de la feina encomanada i la responsabilitat 

final de donar un preu a aquesta feina, entre altres tasques que es veuran més detallades al 

Capítol 2 . Aquest Departament en l’empresa depèn en gran mida del Departament 

comercial, ja que són ells els que s’encarreguen d’aconseguir sol·licituds i mantenir el 

contacte amb el client, en cas contrari, el Departament d’Estudis es dedica exclusivament a 

l’elaboració de pressupostos de forma tècnica. 

 

DEPARTAMENT D’OBRES:  

És el departament que s’encarrega de l’execució de les obres, les quals ens han 

acceptat el pressupost, començant amb la petició de tota la documentació d’obra 

necessària, adjudicació de la feina als industrials subcontractats amb la estimació del cost 

d’execució material, realitzar seguiment de les obres amb supervisió d’arquitecte extern 

segons el cas, redacció de certificacions mensuals i redacció annexes. 
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1.6.1 La relació existent entre els p

 

Per tal d’entendre el funcionament de l’empresa, a continuació es presenta el 

següent esquema de tres dels departaments principals de 

integrants de cada Departament 

 

 

Figura 1.6.1.1. Esquema bàsic del funcionament dels principals Departament

 

Figura 1.6.1.2.  Equips que composen els 3 principals Departaments de l’empresa.

Recepció del 
client

Recepció de la 
sol·licitud de 
pressupost

Mantenir el 
contacte amb el 
client

Departament 
comercial

• 3/4 
integrants:

Tècnics i
Comercials

DEPARTAMENT COMERCIAL

 

                                                          Departament d’estudis per a la Rehabilitació

La relació existent entre els p rincipals Departaments.

Per tal d’entendre el funcionament de l’empresa, a continuació es presenta el 

següent esquema de tres dels departaments principals de l’empresa (Figura 1.1.6.

integrants de cada Departament (Figura1.6.1.2) 
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rincipals Departaments.  

Per tal d’entendre el funcionament de l’empresa, a continuació es presenta el 

l’empresa (Figura 1.1.6.1)  i els 

 

1. Esquema bàsic del funcionament dels principals Departaments  de l’empresa. 

 

.2.  Equips que composen els 3 principals Departaments de l’empresa. 

Inici d'obra

Final d'Obra

Departament 
d'Obres
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Industrials 
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Cada Departament realitza les seves funcions de forma independent: 

 

- El  Departament Comercial: 

S’encarrega de donar servei a la seva cartera de clients, per mantenir la seva 

fidelitat, així com donar una bona imatge de l’empresa amb reunions ja sigui amb 

Administradors de Finques o en reunions amb propietaris o comunitats de propietaris per tal 

de fer-nos conèixer i que ens arribin sol·licituds de pressupostos per a que el Departament 

d’Estudis pugui valorar. 

 

- El Departament d’Estudis: 

S’encarrega d’elaborar els pressupostos sol·licitats de la forma més clara, ordenada i 

tècnica possible, amb un preu competent per tal de poder aconseguir que ens acceptin el 

pressupost 

 

- El Departament d’Obres: 

S’encarrega de gestionar i controlar que s’executa la obra segons es marca en el 

pressupost. 

 

Però tot i que cada Departament es realitzen funcions completament diferents, es 

genera una dependència entre Departaments força interessant. Ja que el funcionament de 

l’empresa depèn del número de sol·licituds que es realitzin i acaben essent acceptades 

(Departament Comercial i Departament d’Estudis), per poder generar un volum d’obra, i per 

tant, fer producció (Departament d’Obres). 
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1.7 DESCRIPCIÓ DEL DEPARTAMENT D’ESTUDIS. 

 

És el departament que s’encarrega principalment de donar un preu de venta 

mitjançant un pressupost d’allò que un client té previst Reparar, Rehabilitar, Reformar i/o 

Mantenir.  

El 99% de les sol·licituds estem sotmesos a una lluita amb la competència ja que  al 

tractar-se d’intervencions d’elevades quantitats de diners, els clients no s’arrisquen i 

demanen pressupostos a més d’una constructora, aquest número gira entorn al 3-7 

empreses que lluiten per guanyar obres. No obstant, podem trobar-nos amb casos puntuals 

on les quantitats de diners són mínimes i la confiança del client elevada, que ens demanen 

directament pressupost per tal d’elaborar  nosaltres la feina sense cap comparació amb la 

competència. 

Aleshores es molt important que a banda de donar un preu de venta, s’ha de tenir 

molt en compte que l’objectiu principal a tenir present és l’adjudicació de les obres per tal de 

que la empresa generi producció. Prèviament s’ha de fer un estudi del cost estimatiu del que 

suposaria la obra per l’empresa, i posteriorment afegir les despeses generals i el benefici 

industrial.. Però a la realitat i en els temps actuals,  els preus van a la baixa  i són pocs els 

pressupostos que no es reajusten  per tal d’augmentar la possibilitat d’adjudicació d’obres. 

La feina que suposa aquest departament, és freqüentment desagraïda, ja que són 

més elevats els pressupostos que no ens acaben acceptant de tots els que acabem 

realitzant. I molts cops poses les teves il·lusions i ganes en fer un pressupost, sobretot quan 

veus la possibilitat d’acceptació, i per qualsevol motiu se l’emporta una altre empresa i veus 

com tot el temps invertit passa a convertir-se en experiència i no en producció. Però també, 

en cas contrari, fa molta il·lusió que t’acabin acceptant un pressupost que has realitzat, per 

aquesta complexitat d’aconseguir obres. Cal destacar aquesta inquietud per aconseguir 

obres sobretot quan són sol·licituds de gran envergadura que poden tarden mesos, fins i tot 

anys, fins que es prenen decisions, amb continues modificacions. Seran els pressupostos 

més agraïts aquells que tenen caràcter d’urgència i són els que sovint ens accepten  

ràpidament ja que l’empresa es caracteritza per donar un servei ràpid. Tota aquesta feina és 

gratuïta i sovint l’esforç dedicat no té efecte, però si el client està content amb la teva feina, 

poden acabar demanant-te altres pressupostos o ser recomanat a altres, que acaba sent 

una producció però d’una forma més indirecta. 

En els darrers mesos, de forma puntual pressupostem inspeccions de façanes amb 

tècniques de treballs verticals penjats amb cordes tipus escalador i cadira de treball, 

encomanades directament a nosaltres, per tal de valorar exhaustivament l’estat de la façana, 

per després fer una proposta 
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1.7.1 El Departament d’Estudis cooperat amb 

 

A continuació es descriuen les funcions generals que realitza cada membre del equip 

del Departament d’Estudis, que està directament coordinat amb el Departament Comercial, 

ja que 3 dels 4 integrants del Departament d’Estudis alho

Departament Comercial, exceptuant jo mateixa (Becari 1) que em dedico exclusivament a 

elaborar pressupostos i no realitzo cap funció comercial. Però tots tenim un objectiu comú: 

“Aconseguir obres”. 

 

 

 

 

  Figura 1.7.1

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENT 
COMERCIAL

Tècnics- Comercials

Departament d’estudis per a la Rehabilitació 

El Departament d’Estudis cooperat amb el Departament Comercial.

A continuació es descriuen les funcions generals que realitza cada membre del equip 

del Departament d’Estudis, que està directament coordinat amb el Departament Comercial, 

ja que 3 dels 4 integrants del Departament d’Estudis alhora realitzen les tasques del 

Departament Comercial, exceptuant jo mateixa (Becari 1) que em dedico exclusivament a 

elaborar pressupostos i no realitzo cap funció comercial. Però tots tenim un objectiu comú: 

 

1.7.1.1. Cooperació entre equips de l’empresa. 

DEPARTAMENT 
COMERCIAL

Comercials

DEPARTAMENT 
D'ESTUDIS

Tècnics- Comercials

BECARI 1

 

el Departament Comercial.  

A continuació es descriuen les funcions generals que realitza cada membre del equip 

del Departament d’Estudis, que està directament coordinat amb el Departament Comercial, 

ra realitzen les tasques del 

Departament Comercial, exceptuant jo mateixa (Becari 1) que em dedico exclusivament a 

elaborar pressupostos i no realitzo cap funció comercial. Però tots tenim un objectiu comú: 

 

 

DEPARTAMENT 
D'ESTUDIS

Comercials

BECARI 1
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• TÈCNICS COMERCIALS:  

 

� Directora 1 (Directora tècnica)  

� Directora 2 (Directora comercial)  

 

Són dos dels tres socis d’aquesta empresa, que han portat des de el 

començament la seva cartera de clients fidels a la seva feina, que fan tirar endavant 

l’empresa. 

El seu paper dins l’empresa és més comercial donant un bon servei als seus 

clients des de la concertació de visites, reunions de presentació d’empresa, 

assessorament i informació. 

Elles seran les que portaran a la vegada el control del Departament d’Estudis, 

determinant qui s’encarregarà d’elaborar cada un dels seus pressupostos sol·licitats, 

si seran elles mateixes, o li encomanarà a un altre, però sempre tindran elles la 

decisió final en quan el pressupost definitiu i s’encarregaran de passar-li al seu client. 

 

• COMERCIALS :  

Amb la incorporació de comercials, han volgut ampliar la cartera de clients i 

que ens coneguin per tal de rebre més sol·licituds de pressupostos, i per tant, més 

possibilitats d’aconseguir obres.  També  tindrà les competències del Departament 

d’Estudis per tal de poder ’elaborar els pressupostos aconseguits, per tal de no 

saturar a la resta de feina. 

 

• BECARI 1 :  

Principalment, les meves funcions com a becari és fer de suport per 

l’elaboració de pressupostos, per tal d’augmentar l’entrega d’aquests, així com 

millorar la presència a partir de Documentació Gràfica on es resumeix totes les 

actuacions valorades en els pressupostos mitjançant plànols i/o fotografies. 

 

Al tractar-se d’una petita empresa, per el nombre de treballadors en plantilla,  essent 

8-9 amb una secretària- administrativa, és convenient que els propis membres del 

Departament Comercial realitzin les funcions del Departament d’Estudis, aprofitant la seva 

experiència en Construcció i Rehabilitació. Per tant,  a la mateixa vegada que 

aconsegueixen sol·licituds, també  les valoren, actualment amb el meu suport. 
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Abans de la meva incorporació i la del

Departament Comercial que elabora els pressupostos, ja que les mateixes Directores 

s’encarregaven d’elaborar els seus pressupostos dels seus clients, però és amb la meva 

incorporació i amb la idea de voler enfortir el Departament d’Estudis que he decidit realitzar 

aquesta diferenciació, ja que els dos departaments re

amb un objectiu final comú: 

 

 

 

 

Aquesta cooperació entre Departament Comercial i Departament d’Estudis, permet 

absorbir qualsevol augment de sol·licituds de pressupostos, ja que quan més persones 

siguem elaborant pressupostos més possibili

la hipòtesi estadística: : “Quan més pressupostos es realitzin, més possibilitats hi ha 

d’aconseguir obres”. El fet de que hi hagin 3 persones participants en els dos departaments, 

permet que en aquesta tipologia d’empresa es pugui coordinar de forma correcte, amb un 

control més acurat de cada sol·licitud i de cada pressupost.

En aquests temps que transcorren, cada cop som més el integrants que participem 

en el Departament d’Estudis. Principalment

provocat els retards en les concessions de les llicències municipals, per temes de canvis en 

el procés administratiu. Aleshores es quan

per ajudat a valorar pressupostos.

 

 

 

• Aconseguir clients

• Aconseguir 
sol·licituds

DEPARTAMENT 
COMERCIAL

• Valoració de  
pressupostos amb 
criteri tècnic

DEPARTAMENT 
D'ESTUDIS

Departament d’estudis per a la Rehabilitació 

Abans de la meva incorporació i la dels comercials, podríem dir que hi ha un 

Departament Comercial que elabora els pressupostos, ja que les mateixes Directores 

ar els seus pressupostos dels seus clients, però és amb la meva 

incorporació i amb la idea de voler enfortir el Departament d’Estudis que he decidit realitzar 

sta diferenciació, ja que els dos departaments realitzen funcions ben diferents, però

  

Aquesta cooperació entre Departament Comercial i Departament d’Estudis, permet 

absorbir qualsevol augment de sol·licituds de pressupostos, ja que quan més persones 

siguem elaborant pressupostos més possibilitats tindrem per aconseguir obres si partim de 

la hipòtesi estadística: : “Quan més pressupostos es realitzin, més possibilitats hi ha 

d’aconseguir obres”. El fet de que hi hagin 3 persones participants en els dos departaments, 

gia d’empresa es pugui coordinar de forma correcte, amb un 

control més acurat de cada sol·licitud i de cada pressupost. 

En aquests temps que transcorren, cada cop som més el integrants que participem 

. Principalment per l’escassetat d’obra circumstancial que ha 

provocat els retards en les concessions de les llicències municipals, per temes de canvis en 

el procés administratiu. Aleshores es quan integrants del Departament d’Obra, 

per ajudat a valorar pressupostos. 
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, podríem dir que hi ha un 

Departament Comercial que elabora els pressupostos, ja que les mateixes Directores 

ar els seus pressupostos dels seus clients, però és amb la meva 

incorporació i amb la idea de voler enfortir el Departament d’Estudis que he decidit realitzar 

alitzen funcions ben diferents, però 

Aquesta cooperació entre Departament Comercial i Departament d’Estudis, permet 

absorbir qualsevol augment de sol·licituds de pressupostos, ja que quan més persones 

tats tindrem per aconseguir obres si partim de 

la hipòtesi estadística: : “Quan més pressupostos es realitzin, més possibilitats hi ha 

d’aconseguir obres”. El fet de que hi hagin 3 persones participants en els dos departaments, 

gia d’empresa es pugui coordinar de forma correcte, amb un 

En aquests temps que transcorren, cada cop som més el integrants que participem 

circumstancial que ha 

provocat els retards en les concessions de les llicències municipals, per temes de canvis en 

integrants del Departament d’Obra, han aprofitat 

EXECUCIÓ 

D’OBRES 
 

ANNEXES -170-



                                                          Departament d’estudis per a la Rehabilitació 29 

1.7.2 L’elaboració dels pressupostos 

 

Passos previs necessaris per l’elaboració dels pressupostos. 

1. Recepció de les sol·licituds:  

Cada membre s’encarregarà de rebre les sol·licituds dels seus clients, a excepció del 

becari, i de posar-se en contacte amb ells per qualsevol dubte, aclariment o informació, 

donant el màxim servei.  

Es necessari fer una recopilació de la màxima informació possible sobre la sol·licitud 

rebuda, així com plasmar-la en un document que anomenem “Sol·licitud de pressupost”, 

numerada amb un codi per tal de poder arxivar-la i  ficar-la en un dossier on recopilem tota 

la informació extreta en format paper, a més de la creació d’una carpeta digital al Servidor 

on guardem tota la informació en  format digital.    

L’ informació que generalment s’obté de cada pressupost és la següent: 

- Adreça de la finca afectada. 

- Informació sobre el que s’ha de valorar i pressupostar. 

- Tipologia de finca: propietat vertical o horitzontal. 

- Nombres i telèfons del sol·licitant, així com direcció de correu electrònic per tal 

d’enviar el pressupost o adreça per enviar per missatger. 

- Nombres i telèfons de les persones per posar-se en contacte per poder anar a 

visitar les zones a actuar, sovint presidents i veïns afectats.  

- Data d’entrega del pressupost, si té caràcter d’urgència o no, ja que és molt 

important per poder organitzar la feina. 

- Recepció de documentació segons cada cas, podem tenir projecte d’arquitecte, 

descripció de les partides a pressupostar amb estat d’amidament o no, ITE, 

plànols, o com en molts casos no tenim cap documentació, i s’ha de pressupostar 

segons el que s’ha pogut observar a la visita. 

- Altra tipus d’informació necessària a tenir en compte per elaborar el pressupost, 

com per exemple, si tenen diners dipositats i volen anar a màxims o no tenen 

diners i s’ha de valorar a mínims. A vegades ens donen informació de la 

competència i les xifres aproximades que tenen per tal d’ajustar-nos i a poder ser 

abaratir, entre altres peticions. 

 

2. Organització i priorització de les sol·licituds feina:  

Ordenació de les sol·licituds segons data d’entrega de pressupostos i ordre 

d’importància. 
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Passos per l’elaboració dels pressupostos. 

A continuació es detallen els passos generals necessaris per poder elaborar un 

pressupost, que variarà en gran mida segons sigui la documentació aportada, el grau en que 

ens defineixen les intervencions i  la tipologia d’actuacions, però de forma global, a cada un 

dels pressupostos es segueixen els següents passos: 

 

1. Estudi de la informació: Anàlisis de la informació rebuda, així com de tota la 

documentació obtinguda de cada sol·licitud i en cas contrari, realització de croquis o 

plànols per tal de poder treure amidaments ja siguin aproximats o reals, o per tal 

d’entendre l’edifici o elements constructius. 

 

2. Organització de visites: Per tal de poder valorar les sol·licituds, prendre mides o 

comprovar la informació obtinguda amb el nostre criteri. 

 

3. Redacció dels pressupostos:  Creació del pressupost en format Presto, amb totes les 

partides necessàries per valorar econòmicament i ordenades per capítols, ja sigui partint 

de zero, o a partint d’un estat d’amidaments ja definit.  

 

4. Valoració econòmica de les actuacions: Valoració econòmica de les actuacions 

mitjançant els preus tarifaris de l’empresa i per aquelles partides més complexes i de les 

que no tenim preu tarifa, es demana pressupost als industrials que anirem a 

subcontractar per tal de tal de donar un preu ajustat. 

 

5. Afegir % de marge: Valor corresponent a les Despeses Generals d’Empresa i al Benefici 

Industrial. 

 

6. Realització reportatges explicatius (desplegables A3):  Per aquells pressupostos que ens 

interessa guanyar, ja sigui per temes comercials, tècnics o econòmics, es realitzarà com 

a suport del pressupost una documentació gràfica amb plànols i fotografies per tal de 

millorar la imatge i donar un millor servei en front a al competència. 

 

7. Revisió i enviament del pressupost: Última revisió per tal de que no hi hagin errades i 

impressió en format digital o paper del pressupost: per tal de enviar-ho per correu 

electrònic o en format paper, l’últim serà enquadernat amb dossier comercial, carta de 

presentació, reportatge de fotografies, segons sigui cada cas. 
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