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RESUM 

Aquest treball o projecte final de carrera estudia l’estat actual i els antecedents 
del conjunt històric arquitectònic de la Doma, cementiri i església del municipi 
de la Garriga, Vallès Oriental. 

Es tracta d’un edifici catalogat i protegit pels registres de patrimoni, d’estil 
principalment gòtic, i que ha hagut de ser reconstruït  diverses vegades durant la 
seva història. Actualment, està datat del segle XII, tot i que per la seva història, 
segurament  es remunta a l’època visigòtica.

En primer lloc, al ser un edifici històric, s’ha intentat cercar informació històrica i de 
tots els aspectes que envolten aquest conjunt. En segon lloc, s’ha analitzat, descrit 
i reflexionat sobre els seus elements característics. Seguidament, s’ha realitzat 
una sèrie d’estudis per tal de complementar aquest anàlisis, per finalment 
descriure les  necessitats i costos de rehabilitació, amb l’objectiu de conservar-lo.

El projecte es divideix en tres blocs principals, la memòria, la documentació gràfica 
o plànols i l’ annex d’estudis complementaris.
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GLOSSARI 

Arquivolta:  Element arquitectònic característic del romànic i gòtic, format per un conjunt de 
motllures esculpides que separa i divideix amb trams un arc. 

Carreu:  Bloc de pedra llavorada en les seves 3 dimensions i mateixa magnitud. 
Generalment es tracta de peces de grans dimensions. 

Carreuó:  Carreu petit, pedres de poca grandària i amb forma més o menys irregular amb 
només una o dues cares llavorades.  

Clau de volta:  Dovella o peça central d’un arc o volta. Sovint està decorat. 

Cor:  Espai destinat al clero o cantors. 

Doma:  Nom donat a una església regida per domers. Prové del llatí hebdomadari (setmanal 
o intervals de 7 dies).

Epístola:  Nau transversal o adossada a un costat d’una església. 

Forrellat:  Tancadura de ferro amb argolles per porta, dissenyat per encaixar en el bastiment 
i actuar de tancament. 

Imposta:  Carreu que sobresurt de la superfície del mur situada a l’alçada de l’arc. Faixa o 
volada que separa els diferents pisos d’un edifici. A l’arquitectura clàssica, l’imposta  és al 
brancal com el capitell a la columna un espai per decorar. 

Predel·la:  Part inferior d'un retaule, generalment dividit en petits compartiments, on són 
representades escenes que tenen relació amb les de la part superior del retaule. 

Retaule:  Element vertical situat darrera d’un altar artísticament decorat amb pintures o 
escultures de fets religiosos, llegendaris, etc. 

Salmer o salmell:  Pedra treballada per rebre la primera pedra d’un o més arcs. 

Sauló: El sauló és el resultat de la descomposició dels granits. Composició 80% sorres, 4% 
llims i 16% argiles. Pot trobar-se amb estat rocós a poca profunditat. 

Sarraïns:  1. Nom amb què la cristiandat anomenà als àrabs, que s'expansionaren per tot el 
nord d'Àfrica, l'Orient Mitjà, l'Àsia Menor i gran part de la Península Ibèrica durant l'edat 
mitjana. 
2. Musulmans provinents del nord d’Àfrica.

Tribuna:  Galeria alta disposada perpendicularment a la nau central destinada al públic. 

Volta de creuaria:  Volta típica de l’arquitectura gòtica, està conformada per l’encreuament 
de dues voltes de canó o arcs apuntats. 

Maçoneria:  Obra de construcció feta amb diferents materials ceràmics (com maons) i 
pedres. Lligats amb calç, ciment, argiles, etc. 
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Pilastra:  Element arquitectònic semblant a la columna i sotmès, com aquesta, al sistema 
estructural, però de secció quadrada o rectangular, sovint sortint d'un mur al qual és adossat 
o del qual forma part.  
 
Portalada:  Conjunt d’elements arquitectònics que formen la porta i la seva ornamentació 
que acostuma a recollir imprès, en els seus peculiars caràcters, l'estil de l'edifici. 
 
Art romànic:  Període que es desenvolupa durant els segles X al XIII, estil d’influències 
clarament romanes. Planta d’una sola nau. S’utilitzava la pedra, la volta de canó, i l’arc de 
mig punt, sense ornamentacions, murs amples amb poques obertures. Normalment amb la 
porta d’entrada situada al costat sud. 
 
Art gòtic:   L’arquitectura d’aquest moviment sorgeix en el context del renaixement durant el 
segle XII fins al XVI. Es podria descriure com l’evolució de les catedrals romàniques, amb 
voltes més lleugeres i amb nervadures que permeten més lluminositat i murs més estrets, 
també aporta l’arc ogival. 

 

PERSONATGES: 

Manuel Joaquim Raspall i Mayol  (Barcelona, 24 de maig de 1877- la Garriga, 15 de 
setembre de 1937) fou un arquitecte modernista i noucentista català. Va ser arquitecte 
municipal de l'Ametlla del Vallès, la Garriga, Caldes de Montbui i Granollers.  

Josep Maurí i Serra  (la Garriga, 1912- 1967) fou notari i historiador local. Home de 
conviccions religioses, va ser declarat fill predilecte de la Garriga el 2007. Va estudiar Dret i 
Filosofia i Lletres a Barcelona. Va començar a escriure notícies i articles sobre la història de 
la Garriga a la revista que ell mateix va fundar l'any 1933, El Congost. Més endavant 
aprofitava els caps de setmana a la Garriga per redactar els tres volums de la Història de la 
Garriga (1949, 1951 i 1953) i per aconseguir diners per restaurar l'antiga església parroquial 
de la Doma i el seu retaule gòtic. Va recuperar El Cant del Plany de Sant Esteve, glossa 
cantada del segle XIII. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
Aquest estudi històric constructiu i posterior proposta de rehabilitació i adequació del conjunt 
arquitectònic de la Doma – La Garriga, té per objectiu aplicar i desenvolupar els 
coneixements adquirits durant la meva formació. Estudiar i, per primer cop, decidir l’abast de 
les intervencions a realitzar per rehabilitar i adequar un espai important de la Garriga, amb 
una proposta que mantingui al màxim la imatge actual del conjunt, tot reduint l’impacte 
mediambiental de totes les actuacions a portar a terme. Espero que la documentació 
realitzada pugui ser utilitzada i així, afavorir una pròxima rehabilitació d’aquest conjunt 
monumental. 
 
Aquest treball final de carrera està format per una sèrie d’estudis i documentació gràfica: 
 

• Memòria i descripció general, estudi d’evolució històrica (des d’una breu història del 
municipi fins la història cronològica de la Doma), etc. 

 
• Estudi de l’estat actual:  Descripció dels elements constructius, materials, elements 

característics, sistemes estructurals i solucions constructives. 
 

• Estudi de l’estat reformat, no original: Estudi de les reformes i restauracions 
posteriors a la seva construcció. 

 
• Estudi de les lesions i proposta d’intervenció: Descripció  de les alteracions, 

localització, diagnosi. 
 

• Amidaments i pressupost. 
 

• Annex fitxes lesions: Per complementar l’estudi de les lesions s’han creat  fitxes de 
lesions detallades on s’estudia i es proposa una intervenció determinada per cada 
cas. 

 
• Annex plànols: S’ha realitzat documentació gràfica, s’han revisat i comprovat els 

plànols de l’Ajuntament de la Garriga, afegint plànols de cotes per poder realitzar els 
amidaments, i s’han dibuixat  una sèrie de detalls constructius significatius. Inclús 
versió 3D. 
 

• Reportatge fotogràfic. 
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2 SITUACIÓ 
 
L’Església de la Doma està situada 
a la cara ponent de l’autovia de 
l’Ametlla que va de Barcelona a Vic, 
(C-17 , Km 19). A 250m sobre el 
nivell del mar, orientada al sud, sota 
la muntanya del Puiggraciós. I amb 
les coordenades 41.686242, 2.2778 
50. 
 
 
Adreça: 
La Doma s/n - 08530 - La Garriga 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

La Doma    
� 

C-17 - Sortida la 
Garriga Sud   � 

La Garriga 

C-17 . Direcció Vic.   N-152 

C-17 . Direcció Barcelona 

La Garriga  

N-152 . Direcció Granollers 

La Garriga        
centre vila 
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3 DESCRIPCIÓ GENERAL 

El municipi de La Garriga  està orientat sobre una plana cap a migjorn, a no massa altitud, 
amb presència d'aigües termals, el seu micro-clima pròxim a Barcelona i pas natural entre 
Osona i Barcelona ha influït a la seva evolució històrica; D'un primitiu paisatge natural es va 
anar transformant en agrícola i més tard en clarament urbà. D'un poble recol·lector, a un 
d'agricultor, s'instal·len viles romanes, apareixen masies aïllades creant un poble de pagès, 
transformant-se a poble d'estiueig i posteriorment a un creixement industrial i urbanístic. 

La Doma  és l’antiga parròquia rural ubicada a l'oest del centre urbà de la Garriga. És un 
conjunt mil·lenari romànic-gòtic, format per l’església, l’antiga  domeria i el cementiri. Està 
envoltat  per una tanca que la configura com a església-fortalesa. Actualment està 
estructurat per diversos nivells de terrasses, que van conformant el cementiri. 
A part de parròquia, l’església també ha tingut  un ús militar, mostra en són els merlets i el 
gran número d’espitlleres als murs. 

Etimologia: es creu que el nom ”Doma” prové de hebdomadari → Setmanal (llatí), intervals 
de 7 dies, ja que les tasques de la parròquia es repartien entre tres sacerdots per setmanes.  

L’església  és un edifici de planta rectangular, de tres naus, sense absis. 

La nau central, que data del segle XII, és d’estil romànic, amb coberta de volta lleugerament 
apuntada. Les naus laterals es van afegir més tard. La dreta, mirant l’altar, d’estil gòtic, data 
del segle XVI, consta de quatre trams, tres coberts per volta de creueria amb una clau al 
centre i el quart dona lloc a l’escala de cargol. A l’esquerra a l’altre costat de la nau central hi 
ha una capella de la primera meitat del segle XVI, estil  gòtic català, la coberta també és de 
volta de creuaria recolzada sobre mènsules esculpides.  

El campanar és de planta piramidal de teula i té dos obertures amb arc de mig punt, 
aprofitant l’espadanya romànica, on encara es sostenen quatre campanes. 

A ponent de la nau recolzat sobre un arc rebaixat, s’eleva el cor. 

L’entrada a la sagristia també té una volta nervada i una clau amb la inscripció IHS. 
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Figura 23. Planta de la Doma,  en negreta la nau primitiva 
.                (Plànol d’Alfons Iglesias) 

 
4.1 ESTUDI HISTÒRIC  

 
La primera referència documental sobre la parròquia de Sant Esteve de La Garriga és el 
testament del 966 del comte Miró I de Barcelona, fill del comte Sunyer I. En el seu testament 
s'entrega l’església a la seu de Barcelona. 

L'edifici romànic original estava format per una única nau que actualment és la central, amb 
parets de 1,5m de gruix, fetes de pedra i tàpia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabem que l'any 1091 es va reconstruir, després de la reconquesta de Guifré I el Pilós als 
Sarraïns. 

Una  llicència concedida l’any 1351 transforma un primitiu campanar romànic d’espadanya a 
un cos elevat de planta quadrada sobre el presbiteri, permetent tocar les campanes des de 
l’interior del temple. 
 
A mitjans del segle XVI amb Bertran Felip com a mestre d’obres, es va realitzar una primera 
ampliació que serà la sagristia i més tard es van afegir les naus d’estil gòtic als costats. 

Al segle XVIII es van afegir unes sales en el pis superior. Més tard la important restauració 
feta entre 1957-1959 impulsada per Josep Maurí i Serra es van eliminar aquestes 
construccions afegides, es va restaurar el comunidor i es va alliberar el campanar.
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 Figura 24. Planta la Doma reformada. Any 1949. 

Pel que sabem, l’església era servida per tres domers, d'on deriva el seu nom. Va ser seu de 
la parròquia local fins el 1737, data en què es va consagrar la nova església barroca 
construïda a l'altre costat del riu Congost a l'àrea de creixement de la població a tocar del 
camí Ral (actual carrer dels Banys). Aquesta doble parròquia  va generar alguns problemes, 
fins que l’any 1860, el bisbe Palau va declarar la Doma adjunta de la nova parròquia. 

A la segona meitat del segle XIX va entrar en vigor la nova llei de cementiris, això va 
suposar el trasllat a la Doma del cementiri de l’església parroquial del nucli urbà, i la Doma 
va esdevenir el cementiri municipal. 

Els segles XVIII, XIX i XX: es van caracteritzar per la pèrdua d’activitat a favor de la nova 
parròquia i per l’assumpció de funcions de cementiri des de la primera meitat del segle XIX. 
També de la desconnexió física respecte del poble quan l’any 1966 es va realitzar el traçat 
de l’autovia de l’Ametlla, actual C-17, que en condiciona els seus accessos. 
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4.2 CRONOLOGIA 

Any 714 : Invasió àrab, els sarraïns destrueixen i saquegen, s'abandona la Garriga. 

Any 801-874 : Es reconquereix. Guifré I el Pilós. 

Any 966 : Primera referència patrimonial, adjudicant-se l’església de la Doma a la seu de 
Barcelona. 

Any 985 : Incursió d’Almanco (Governador Al-Andalús). 

Any 1091 : Reconstrucció de la Doma , segurament aprofitant materials de l'anterior. 

Any 1351 : Construcció del campanar,  de planta quadrada sobre presbiteri.  

Any 1492 : Construcció del retaule i capella fonda (Primera mitat S. XVI) 

Any 1560 : Ampliació menor amb la construcció de la Sagristia. 

Any 1561 : Segueix l’ampliació amb la nau dreta. Epístola.  

Any 1563 : S'acaba la construcció de la nova portalada. 

Any 1586 : Retaule de santa Maria del Roser. 

Any 1699: Es va construir un sagrari per l’exposició del Santíssim,  pel que desapareix 
l’antiga sagristia gòtica. Instal·lació del rellotge solar i construcció de vorera de 
l’església. 

Any 1737 : Es deixa de fer ús de l’església, a partir d'ara hi restarà el domer menor i 
s'enderroca la casa del domer major. 

Any 1906:  Nomenament de Manuel J. Raspall i Mayol, arquitecta municipal de la Garriga. 

Any 1931 : Reforma del fossar. 

Any 1936 : Fins aquest any s’accedeix al campanar per l’escala de cargol antiga. Durant la 
Guerra Civil es guarda el retaule i altres peces al museu de Granollers. 

Any 1939: Retorn del retaule i d’altres obres artístiques, guardades al museu de Granollers. 

Any 1948 : Reforma de la coberta del campanar. L’encavallada de fusta va ser 
substituïda per una volta d’obra.  

Any 1959 : Segona restauració de Josep Maurí Serra: Suprimeix construccions 
afegides (mongia i golfes), rebaixa el nivell de la teulada,  restauració del comunidor. 
Es restaura el retaule. Es tapa l’escala subterrània d’accés a la domeria i la porta 
lateral a la sagristia. 
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Figura 20: Pla parcial sector B-1.  

 
 

4.3 CATALOGACIÓ i  ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
 
El PGOU (Pla General d’Ordenació Urbanístic), aprovat el 2001, qualifica el conjunt de la 
Doma com a Equipament Comunitari (E) i manté l’ús de cementiri (E6). Qualifica l’entorn 
més immediat com a Parcs i Jardins d’ús públic i zona verda (J).   
 

• Art. 37 Definició:  
(E)   “Compren els sòls que es dediquen a usos comunitaris d’exigència col·lectiva” 

 
• Condicions Art. 39: 
(E) “Edificació segons les necessitats funcionals dels diferents equipaments, respectant 
el paisatge i les condicions ambientals” 

 
• Definició Art. 34: 
(J)    “El sistema de parcs i jardins urbans corresponent als espais lliures que tenen la 
funció d’espais de lleure, lúdiques que es troben estratègicament situats en el territori. 
Categoria J1-Places: Comprèn els espais lliures públics de caràcter urbà, amb funcions 
variades.” 

 
Afectació del pla parcial urbanístic del terrenys immediats a la Doma, a l’altre costat de la C-
17:  Del 20 de Novembre de 2005 modificació puntual del PGOU. 
Àmbit del Sector B-1, La Doma  Número d’expedient 2004 / 016034 / B  

Aprovació definitiva : 14 de 
Desembre de 2006 – No executat. 
 
 
 
 
Documentació publicada al RPUC: 
Pla parcial urbanístic Sector B-1 la 
Doma 
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Aquest pla es va realitzar (Figura 20.) en una època de creixement urbanístic, això explica 
una ordenació que incrementa l’edificabilitat fent pensar que s’ha restat importància a la 
proximitat amb la Doma  i les possibilitats urbanístiques que pot aportar al model de ciutat 
Jardí, reconegut al poble. El pla si preveu un vial en diagonal que obre vistes sobre la Doma 
i que podrà concentrar el teixit comercial de la zona.  
la possible activitat comercial del sector.  
A la valoració de la Memòria del text refós publicada al RPUC - Registre del plantejament 
urbanístic de Catalunya  trobem que una de les prescripcions per l’aprovació definitiva és 
augmentar l’espai lliure i equipaments de la zona. Una altre valoració descriu que s’hauria de 
revisar el vial paral·lel al riu per tal de millorar. També es recull el compromís dels propietaris 
a urbanitzar la zona i les zones destinades a parcs i jardins. No  fa referències a la Doma.  
 
L’annex del projecte inclou els documents més representatius d’aquest Pla Parcial, 
classificats de la següent manera:  
 

01- Situació. 

02- Topogràfic i Xarxes bàsiques existents. 

03- Estructura de la propietat. 

04- Zonificació 

05- Ordenació 

06-  Informe Mediambiental: El Pla Parcial no ha tingut en compte l’impacte que 
suposa el desenvolupament urbanístic pel conjunt de la Doma. Per tant l’estudi 
de l’impacte mediambiental no podrà tenir en compte aquest Informe. 

 
 
ELEMENTS CATALOGATS: 
 
Protecció vigent: L’any 1984, amb el PGOU i el PE, es va catalogar l’edifici principal, la 
portalada i el retaule. Segueix vigent. 

El pla general i el PEPP 2007, mantenen la catalogació  com a BECIL (Bé Cultural d’interès 
Local) , provinent del 84. 

 
1. ESGLÉSIA I CEMENTIRI DE LA DOMA  (Element Nº-100 )  
Inclou el retaule de sant Esteve. 

• Nivell de protecció: 
Bé Cultural d'Interès Nacional 
Bé Cultural d'Interès Local 
Bé de Protecció Urbanística 
Element de protecció 
Bé d’interès  Documental 

 

• Intervencions permeses:  
Substitució Domeria amb manteniment de volums, restauració església i elements 
que l'envolten. 
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Figura 28: Plànol del Patrimoni Protegit de la Garriga 
Visigòtic-Romà-Medieval 

Figura 29: Xiprers de la Doma. 

 
 

2. RETAULE DE LA DOMA 
 
Element  inclòs al catàleg de patrimoni protegit municipal a l’element Nº-100, ESGLÉSIA I 
CEMENTIRI DE LA DOMA. 
 
Aquesta important peça artística es descriu a l’estudi de l’estat actual. Es pot consultar a 
l’annex del projecte la fitxa de l’element nº-100 del “Pla especial de protecció i actuació del 
patrimoni arquitectònic, arqueològic, urbanístic i paisatgístic del municipi de la Garriga” 

 
 
 

3. PARATGE DE LA DOMA 
 
 

• Tipus de bé: Jaciment arqueològic 
 
 
 

• Descripció: Al voltant de l’església 
de la Doma cal destacar l’existència 
de restes del que sembla una 
important necròpoli visigòtica. La va 
descobrir Josep Maurí al 1949. Al 
1971 les obres de construcció de la 
rectoria nova van provocar el 
descobriment de 6 tombes.                      
(La Vanguardia 13/5/71) 

 
 
 
Una actuació a la Doma hauria de contemplar la prot ecció i documentació de les 
sepultures visibles, tal com recull el pla especial  de protecció i actuació del patrimoni . 
 
 
 

4. XIPRERS DE LA DOMA 
 
 

• Tipus De bé: Patrimoni natural. 
 
 
 

• Descripció:  El Xiprer major és de 
18m d’alçada i 3,40m de diàmetre.  
(Podat  per l’ajuntament el 2012). 

 
Inclòs al text refós del pla especial, llistat 
del patrimoni natural.  
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Figura 7. Croquis en planta de l’església. 

 
4.4 ESTAT  ACTUAL 

 
SISTEMA FONAMENTACIÓ: 
 
No s’ha pogut trobar cap document que permeti descriure la fonamentació. S’haurien de fer 
cates. Tot hi així, es pot deduir, pel tipus de terreny que recolza directament sobre la base 
rocosa de granet i per l’època, que el tipus de fonamentació més probable és una 
fonamentació correguda a base de rases amb rebliment petri i ciment de calç. 
 
Les condicions del terreny són d’elevada permeabilitat degut a la granulometria del granet 
que facilita l’evacuació d’aigües pluvials o freàtiques. Resistent als assentaments gràcies a 
una elevada resistència mecànica. 
 
 
SISTEMA ESTRUCTURA: 
 
De les tres naus, la central és la més antiga i està coberta per una volta de canó 
lleugerament apuntada. En canvi, les naus laterals d’èpoques posteriors, estan cobertes per 
voltes de creuaria, les seves nervadures descansen a un costat sobre mènsules esculpides 
als murs i a l’altre sobre columnes poligonals. 
 
La pedra utilitzada en pilars, voltes i obertures són carreus de sorrenca beix escairada 
(Pedra d’origen sedimentari, detrítica, també anomenada gres). La composició majoritària 
però dels murs, és de diferents pedres de riera (granítiques, calcàries, sorrenques, basalt, 
etc.) L’amplada dels murs és variable de 0,80m a 1,50m. 
 
A la Sagristia, l’altura disminueix i la seva volta és de creueria senzilla recolzada sobre 
mènsules senzilles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La volta de pedra afectada està situada sota el comunidor. Les estructures de volta 
transformen un part de les forces verticals a horitzontals, aquesta empenta horitzontal es 
troba per un costat, amb una solida volta de canó i per l’altre, una feble façana amb un mur 
més prim i sense contraforts.  
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Figura 4. Mur, fortificació de pedra. 

Figura 8. Coberta i campanar. 

 
 
 
TANCAMENT EXTERIOR 
 
La Doma està envoltada pel recinte que tanca el 
cementiri i per les restes de l’antiga domeria menor.  
Els murs que conformen el perímetre del conjunt, són de 
pedra de diversa tipologia i els més actuals de 
maçoneria amb ciment de calç. 
 
 
 
 
 
 
COBERTA 
 
L’accés a la coberta és fa a través d’una escala de 
cargol de pedra d’estil modernista, situada a l’extrem 
sud-oest. 
 
La coberta de la nau central és a dues aigües  amb una 
inclinació del 30%, realitzada amb teula àrab, recolzada 
segurament, sobre un sistema d’envanets de sostre 
mort i peces ceràmiques planes, que descansen 
directament sobre la volta. Aquesta coberta, va ser 
restaurada per Joaquim Raspall el 1948. 
 
A través de la coberta i al costat nord-est s’accedeix al campanar, de cadireta i planta 
quadrada amb volta d’obra ceràmica i teulada piramidal. La totalitat de les teulades són fetes 
de teula aràbiga. Pendent 210% 
 
Al costat nord, cobrint la capella fonda, coberta plana, de rajola ceràmica. Pendent 1,2%. 

Al costat sud-oest, s’eleva el comunidor. Es tracta d’una coberta a quatre aigües sobre 
l’escala i elevada sobre pilastres de pedra conformant un mirador als quatre costats. 
Realitzada amb teula àrab i bigues de fusta. Pendent 30%. Va ser totalment restaurada al 
1948-1952. 
 
 
 
OBERTURES 
 
Dues úniques finestres practicables es troben sota el comunidor. Tancaments de fusta, amb 
marc i porticons també de fusta. Aquest tancament pateix filtracions d’aigua a la base de la 
finestra. 
 
Petites obertures amb vitralls senzills , una finestra d’arc de mig punt en el capçal, una en 
forma de creu llatina en el campanar i l’altra en el cor.  
 
Al darrera de l’altar hi ha un pas amb arc de pedra per accedir a la Sagristia. 
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Figura 5.1 Portalada de J.Raspall, 1905. 

Figura 6. Planta accessos cementiri la Doma 

 
ACCESSOS:  
 
L’accés principal al cementiri es fa per la portalada feta per 
l’arquitecta Joaquim Raspall el 1905 (figura 5.1), situada al 
sud-est, amb un arc rebaixat fet de totxo suportat per pilars 
de pedra.  
 
Seguint a través d’escales i del cementiri, s’accedeix a una 
placeta de sauló i un xiprer davant la porta de l’església. 
La portalada d’accés és una obra gòtica d’arc apuntat, 
format per arquivoltes amb caps d’angelets i monstres a 
les impostes, de pedra sorrenca i construïda per Bertran 
Felip (figura 6). La porta és de fusta massissa i és actual, 
no el seu forrellat. 
 
Punts d’accés a la placeta:  

• Sud-est, Principal: A través de les diferents escales i terrasses que conformen el 
cementiri. (Figura 5.1) 

• Est: Una llarga escalinata de l’època medieval feta de pedra.  (Figura 5.3) 
• Oest: Passadís i escales per la part superior del cementiri. (Figura 5.2) 
• Nord: Per la part del darrera a través d’una obertura existent al mur perimetral 

nord de pedra, que s’hi accedeix des d’un camí. (figura 5.4) 
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Figura 8.7.  Toves ceràmiques interior església. 
 

 

PAVIMENTS: 
 
Els paviments exteriors:  
 

• Poden ser de peces ceràmiques tipus toves al cementiri (figures 8.1 i 8.6) 
 

• Rajoles ceràmiques a la part més actual (Accessos sud-oest,  Figura 8.7).   
 

• Seguint l’escalinata principal i fins l’església hi fa més presència la pedra (Figura 8.2), 
la morfologia i composició de les pedres van canviant fins arribar a la vorera que 
envolta l’església on trobem lloses sepulcrals de pedra de mides considerables 
(Figura 8.5).  

 
 
 
 
Els paviments interiors:  
 

• A planta baixa el paviment és fet de peces 
ceràmiques  planes  amb sepulcres de lloses 
de pedres puntuals. Es troba en un correcte 
estat de conservació.  Col·locació a 45º 
(Figura 8.7) 

 
• Planta pis i coberta (zones reformades) els 

paviments són de rajola ceràmica fina. 
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REVESTIMENTS 

Els revestiments exteriors: 

Actualment no se’n observen, però sembla que alguns murs de la façana van estar revestits 
(podem observar a la superfície de les pedres restes de material, de color beix). Només 
l’exterior de la capella fonda conserva un revestiment en bon estat de conservació amb un 
morter de calç. Per tant, sembla que el cos principal de l’església no estava revestit, però si 
ho estaven els elements singulars com el campanar, la capella fonda, el comunidor o la 
façana de la nau de l’epístola que forma la façana. Trobem algunes juntes realitzades amb 
morter de pòrtland a la façana nord de reparacions contemporànies. 

Els revestiments interiors: 

L’acabat interior de l’església és un estuc de calç pintat, en alguns punts s’ha començat a 
despendre en sostres i murs. Els pilars i les voltes són de pedra nua. Trobem el mateix 
revestiment a les estances superiors, la sagristia, el cor o els murs de l’escala modernista 
que condueix al pis superior i al comunidor. 

ELEMENTS ARTÍSTICS: 

Les claus de volta:  
- Nau dreta: 

1. Escut de Catalunya.
2. Imatge de santa Caterina aguantant instruments de martiri.
3. Sant Antoni Abat entre flames.

- Nau esquerra: 
1. Imatge de sant Jaume pelegrí rodejat d’una garlanda de fruits.

- Sagristia: 
1. Anagrama JHS, 1560.  Iconografia adoptada pels cristians de les

tradicions i deus pagans, fa referència a les inicials de 3 deus egipcis, Isis, 
Horus , Seb. 

 Retaules: 
1. El de Sant Esteve, Protomàrtir. Al centre, obra pintada del taller del

Vergós a finals del s. XV, imitació del de Granollers. Està format per dos
cossos amb tres plafons cada un, de fusta d’alba i independents.  Les
escenes amb colors vius i daurats son de passatges de la vida de Sant
Esteve. Els Vergós eren deixebles i hereus de l’escola pictòrica de Jaume
Huget (el més influent dels pintors del S.XV) Tot hi que en la catalogació
figura  com autor els Vergós, diferents estudis arqueològics han donat
diferents hipòtesis. Totes però coincideixen que la finalització del retaule
va ser obra dels Vergós. L’any 1500 Martí l’Humà donà a l’església el
retaule en agraïment a la cura del reuma de la reina.

2. El retaule esculpit renaixentista de la Mare de Déu del Roser, anterior al
1586. Format per 3 pisos de frisos i relleus de fusta amb d’estil
renaixentista.
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3. El retaule de Sant Joan Baptista. Anterior al 1567. Després de la guerra
civil, tan sols es va retornar la imatge de Joan Baptista guardada al museu
de Granollers.

Portalada de Bertran Felip: Acabada el 1563. És l’únic accés actual a l’església, de 
pedra sorrenca blanca i porta de fusta restaurada per Josep Maurí Serra S. XX.  

4.5 RELACIÓ DE SUPERFÍCIES. 

Quadre de superfícies: 

Superfície útil Superfície Construïda 

CEMENTIRI 3090,83m² 4114,63m² 

Planta Baixa Església 215,96m² 301,06m² 

Planta Cor Església 34,21m² 61,07m² 

Planta Sota coberta 
Església 

63,9m² 191,67m² 

TOTAL ESGLÉSIA 314,07m² 553,80m² 

PLAÇA 201,91m² 263,22m² 

Espai Públic Església 
Planta Baixa 180,29m² 

Espai Públic Església 
Planta Cor 

33,47m² 

TOTAL Espai Públic 
Església 

213,76m² 
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 Figura 27.  Instal·lació vista. 

4.6 INSTAL·LACIONS 

 Es pot consultar el plànol:   Instal·lacions – Plànols nº23, 24, 25 i 26. 

 4.6.1 Instal·lació aigua 

Església: No disposa de serveis o instal·lació d’aigua. 
Cementiri: Té repartides varies fonts per ús públic i aixetes. 

4.6.2 Instal·lació electricitat 

L’ instal·lació és obsoleta i precària, també 
mal situada degut a les reformes. Instal·lació 
empotrada en cas de paraments amb revestiment, 
en canvi,  als trams de pedra nua, el cablejat passa 
vist, aprofitant les juntes constructives. (Figura 27) 

4.6.3 Instal·lacions audiovisuals 

Església: Compost per micròfon, amplificador de 
potència i altaveus. La instal·lació presenta 
deficiències que no permeten el seu funcionament. 

4.6.4 Contra incendis 

Església: Disposa d’un extintor de pols seca de 6Kg. 

4.6.5 Seguretat 

Església: Alarma amb sensor de moviment connectada a un servei de control via línia 
telefònica. Bon estat de funcionament. Instal·lat amb contracte de manteniment el 2008. 

4.6.6 Parallamps 

Església: El campanar disposa de parallamps correctament connectat a la base del mur 
nord. 

4.6.7 Sanejament 

L’església no disposa de serveis, només d’una primitiva xarxa d’evacuació d’aigua pluvial. 
Els desaigües de la coberta central estan formats per aiguafons al llarg del perímetre, 
formats amb la mateixa pedra dels paraments i una mitja canya de ciment i material 
ceràmic. L’evacuació dels aiguafons és a través de forats en els murs, on trobem gàrgoles 
senzilles de pedra. 

La resta de cobertes desaigüen directament a l’exterior. 

Als peus dels murs, oest i nord, trobem un desaigua lineal format per un caixó de pedra 
soterrat de 400x300mm amb obertures a la part superior per facilitar la recollida de l’aigua. 
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Figura 28.  Fotografia anterior a les reformes de 
Josep Maurí.  S’observa la mongia a la dreta. 
Volum I: Historia de la Garriga 

Figura 29.  Fotografia  actual  (2013) 

 Figura 23.  Exterior capella fonda. 

4.7 INTERVENCIONS ANTERIORS 

El 1351 es va reformar el campanar. Aprofitant l’antic 
campanar de cadireta es va construir una torre 
quadrada sobre el presbiteri. 

Les intervencions més destacables van ser a finals del 
S.XV i  principis de S.XVI quan es va ampliar la nau 
principal a cada costat, amb dues naus laterals per a la 
construcció de noves capelles. (Figura 23.)  

El cor, va ser reformat, ho senyalen els espais buits als 
murs de pedra, segurament aquets van ser el 
recolzament de les bigues de fusta del primitiu cor. 
Als plànols documentats ja es pot veure una escala al 
costat del cor, cosa que demostra que l’escala actual 
és posterior a la primera reforma de Maurí. 

Abans l’encavallada de fusta del campanar va ser substituïda per una volta d’obra. 
Segurament obra de Joaquim Raspall. 

Entre el 1948 i el 1959 va donar lloc la important restauració impulsada per Josep Maurí i 
serra, que va suposar reformes importants, les obres van estar dirigides per l’arquitecte de la 
Diputació Camil Pallàs: 
Es va rebaixar el nivell de la teulada eliminant les construccions afegides i  l’antiga mongia 
(Figura 28.) 

Es va restaurar totalment el comunidor, elevant la seva altura. 

Es van tancar accessos afegits, així com l’accés subterrani que comunicava la sagristia amb 
la domeria. 
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5 DIAGNÒSIS 

Després d’una primera inspecció a l’edifici i d’haver realitzat l’anàlisi de la informació 
recollida,  no hem identificat lesions amb risc per les persones o de caràcter greu. 

La diagnosis ha tingut en compte els antecedents i l’estat reformat, l’evolució de l’edifici, els 
valors històric artístics, les característiques constructives, la capacitat dels materials, així 
com l’ús que es pot derivar d’aquest equipament. 

S’efectua la recollida de mostres de revestiment  per identificació 

S’han creat unes fitxes detallades de les lesions on s’analitzen les diferents patologies 
detectades. 

. 



Tipus de lesió: Física X Química Mecànica Altre

Classificació: Símptoma Lleu X Greu Molt greu

Aspecte que afecta: Seguretat Confort X Estètica X

Causa: Directa Indirecta X
El mal estat de la coberta i els seus canalons de recollida d'aigües. L'aigua de 

pluja entra a través de les fissures i juntes de materials, deixant marques d'humitat
circulars al revestiment. L'absència de minvell a la junta de la coberta amb els
murs pot ser una de les causes principals.

Proposta de reparació:
En primer lloc s'han de netejar totes les juntes de la coberta. Un cop sanejades

s'han de rejuntar amb un morter de calç natural elàstic. Un cop net i rejuntat es
proposa el sanejament i impermeabilització de les canals de la coberta. I substitució
de teules i rajoles de les canals. Finalment i un cop la humitat hagi desaparegut

es podrà substituir i pintar el revestiment interior de l'església. 

Fotografies:

Descripció: A la part interior de les voltes hi ha varies marques (taques) al revestiment de la 
humitat que provoca l'aigua que filtra des de la coberta.

HUMITAT PER FILTRACIÓ L 1 PLÀNOL - 6 
Planta Coberta

Data d'inspecció:  13/04/2012

Situació de la lesió:   Planta Baixa

Element afectat:  Int. volta creuaria
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Descripció: Taques fosques a les bases dels murs que es repeteix en diferents
punts. Allà on la humitat és més important s'ha desprès el revestiment.

Tipus de lesió: Física X Química Mecànica Altre

Classificació: Símptoma Lleu X Greu Molt greu

Aspecte que afecta: Seguretat Confort X Estètica X

Causa: Directa X Indirecta
La Proximitat a l'exterior i a la cota de paviment indica que la lesió la provoca l'aigua

que és absorbida pels paraments verticals a través de les juntes i els porus dels materials
i ascendeix per capil·laritat.  

L2→ En alguns casos la causa és el mal estat dels paraments verticals i horitzontals
que faciliten l'acumulació d'aigua de pluja.

L9→ En altres el disseny del desaigua de la part posterior de l'església n'és una altre
una altre causa, aquest no permet el manteniment. Les restes depositades no permeten
fluir correctament l'aigua per l'interior del desaigua.

L2→ Comprovar la presència i l'estat de qualsevol instal·lació d'aigua pròxima.

Proposta de reparació: L2→ En primer lloc s'ha d'actuar per la part exterior:
- Reparació del paviment trencat.
- Reblert de juntes de mur i mur-paviment.
- Aportació de sauló a la plaça per recuperar la pendent

Al no contemplar-se eflorescències es proposa materials que facilitin l'evaporació de
l'aigua que absorbeix el mur. Com els morters de calç naturals transpirables.

Part interior: Saneig i rehabilitació de parament vertical interior, amb diferents  capes
de morter de calç natural transpirable. L'acabat final haurà de ser porós també de material
transpirable com ara estuc de calç o pintura de calç. Material que facilita l'evaporació.

L9→ S'ha de buscar una solució que mantingui l'acabat de pedra actual però que permeti
el manteniment del desaigua. Com ara la formació d'obertures i la col·locaciód e varis
col·locació de varis registres amb reixes metàl·liques de fosa.

Fotografies: L2 L9

Element afectat:  Interior base murs

HUMITAT PER FILTRACIÓ I CAPIL·LARITAT L 2  PLÀNOL - 7 
Façana Sud

Data d'inspecció:  13/04/2012

Situació de la lesió:  Planta baixa
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Descripció:  Una de les pedres de l'arc que sustenta una volta transversal de
l'església està desplaçada cap avall.

Tipus de lesió: Física Química Mecànica X Altre

Classificació: Símptoma Lleu X Greu Molt greu

Aspecte que afecta: Seguretat X Confort Estètica X

Causa: Directa X Indirecta

Desplaçament de la façana:
Amb el pas dels anys hi ha hagut una lleugera separació dels punts que 

sustenten l'arc a cada costat. Separar els punts de recolzament d'un arc, causa
petits moviments a les pedres que el conformen. 
 Una altre causa es la manca de contraforts.

Proposta de reparació: Apuntalar l'arc i la pedra i amb molta cura s'ha retornar la

pedra al seu nivell original. Després es pot rejuntar amb un material d'elevada

 resistència mecànica com un morter amb epoxi per juntes d'altes prestacions.

Fotografies:

Element afectat:   Arc lateral  volta

PLÀNOL - 03 
Planta Baixa MOVIMENT VERTICAL PEDRA ARC L 3

Data d'inspecció:  13/04/2012

Situació de la lesió:  Sostre PB.
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Tipus de lesió: Física X Química Mecànica Altre

Classificació: Símptoma Lleu X Greu Molt greu

Aspecte que afecta: Seguretat Confort X Estètica X

Causa: Directa Indirecta X

El mal estat de la coberta provoca filtracions i les humitats. Però una altre causa molt
probable és la falta de ventilació de la coberta. La falta de ventilació no permet evaporar
l' aigua filtrada de coberta, n'hi la humitat de condensació interior.

Pel poc que sabem a principis de segle XX es van realitzar obres a la coberta amb
el resultat que es va rebaixar la cota de nivell d'aquesta, segurament amb l'eliminació
de les ventilacions que podria tenir originalment.

Proposta de reparació:

Inspeccció d'estat de la coberta i formació de ventilacions.
Reparació de les lesions que provoquen les possibles filtracions (Ja contemplat)
Rehabilitació del revestiment amb un  ciment de calç natural transpirable.

 Tipus "Biocalce" textura fina i acabat amb de pintura silicats de color blanc.

Fotografies:

Descripció:  El revestiment de la volta central esta afectat per humitat. 

Element afectat:  Revestiment volta

HUMITAT  VOLTA L 4 PLÀNOL - 03 
Planta Baixa 

Data d'inspecció:  13/04/2012

Situació de la lesió:  Volta central
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Descripció:  A moltes zones de la coberta hi ha presència de microorganismes
vegetals. Apareixen a les zones amb poca pendent, on s'acumula l'aigua de pluja.

Tipus de lesió: Física Química X Mecànica Altre

Classificació: Símptoma Lleu X Greu X Molt greu

Aspecte que afecta: Seguretat Confort X Estètica X

Causes: Directa X Indirecta

La intempèrie (aigua, llum i aire) facilita la reproducció dels organismes vegetals
La falta de pendent
La porositat del material
La manca de manteniment

Proposta de reparació: (A curt plaç) S'ha d'extreure la capa de microorganis-
mes i sanejar tota la superfície de la coberta. Això facilitarà la comprovació i reparació
de les possibles fissures i juntes en mal estat. Les zones on les teules estiguin en un
elevat estat de degradació s'hauran de substituir.

Substituir les zones en mal estat i impermeabilitzar les zones amb poca pendent.
Es recomana incrementar la pendent si és inferior a 1,5%.

Fotografies:

Element afectat:  Coberta central

PRESÈNCIA DE MICROORGANISMES VEGETALS L 5 PLÀNOL - 6 
Planta Coberta  

Data d'inspecció:    13/04/2012

Situació de la lesió:  Coberta
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Descripció: Hi ha varies teules del campanar que s'han desprengut, i s'han precipitat
a les teulades inferiors, trencant teules en la caiguda.

 No hi ha risc elevat de caiguda directe sobre persones.

Tipus de lesió: Física X Química Mecànica Altre

Classificació: Símptoma Lleu Greu X Molt greu

Aspecte que afecta: Seguretat X Confort Estètica X

Causa: Directa X Indirecta

a) La pèrdua d'adherència de les teules amb el morter segurament es deu a les diferents
retraccions dels materials durant els canvis de temperatura. 

b) L'elevada humitat i la posterior congelació d'aquesta aigua també  pot ser una de les
causes,  per esforços que provoca aquest canvi de volum en l'aigua.

c) No es pot observar cap ferratge de seguretat a les teules, però en el cas que hi
siguin, segurament s'han oxidat i han aumentat de volum perdent secció resistent.

Proposta de reparació: Fa falta una inspecció de la teulada per poder comprovar
l'estat, la unió i l' anclatge de les teules. Possible accés amb plataforma elevadora. 

 Un cop muntat un accés, es podrà realitzar la inspecció correctament
 Si l'estat de les teules ho permet es reutilitzaran si és necessari.
 S'utilitzarà un morter especial amb capa d'imprimació per tal d'assegurar la unió 

dels materials i complementàriament és fixaran amb una fixació mecànica.

Fotografies:

Element afectat:    Teulada

DESPRENDIMENT DE TEULES CAMPANAR L 6 PLÀNOL  - 6 
Planta Coberta

Data d'inspecció:  13/04/2012

Situació de la lesió:   Campanar
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Descripció:  A la zona interior de la finestra de la planta primera, sota el 

 comunidor, hi ha taques verticals provocades per la filtració d'aigua de pluja.

Física X Química Mecànica Altre

Classificació: Símptoma Lleu X Greu Molt greu

Aspecte que afecta: Seguretat Confort X Estètica X

Causa: Directa X Indirecta

L'aigua de pluja entre a través de les juntes entre el  porticó i el  mur de la façana
  Com a causa indirecte, el disseny del porticó de la finestra, la falta d'estanquitat

d'aquesta, la manca d'escopidor.

Proposta de reparació: Muntatge de nou escopidor, reblert de juntes amb un
 material hidròfug. Restauració de porticó de fusta amb muntatge d'un nou goteró
 que també es segellaria . Les juntes constructives de la finestra és poden rejuntar
 amb qualsevol material hidròfug, com ara una resina d'acabat similar al morter.

 Un cop reparat s'haurà de sanejar i pintar les parets.

Fotografies:

Tipus de lesió:

Element afectat:  Finestra de fusta

HUMITAT PER FILTRACIÓ L 7 PLÀNOL - 7 
Façana Sud

Data d'inspecció:  13/04/2012

Situació de la lesió:  Façana 
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Tipus de lesió: Física X Química Mecànica X Altre

Classificació: Símptoma Lleu Greu X Molt greu

Aspecte que afecta: Seguretat X Confort Estètica

Causa: Directa X Indirecta

La perdua de secció de les bigues de fusta ha provocat el seu colapse. 
La causa principal és la presencia de termites que s'alimenten de la fusta de les

 bigues. Les termites prefereixen la fustta humida per això ha desaperagut la part
 en contacte amb les teules. El pes de la teulada ha fet colapsar les bigues i els
 encadellats ceràmics que soporten les teules s'han precipitat sobre el pis inferior.

Proposta de reparació: Fotografia:

a) Enderroc de teulada i bigues de fusta
en mal estat i substitució per nova coberta
de la mateixa tipologia, amb bigues de
fusta i encadellat ceràmic.

S'utilitzaran teules àrab envellides i és 
reaprofitaran les teules en bon estat.

  S'aprofitaran els buits d'obra actuals pel
suport de les bigues en els murs.

b) Comprovació de l'estat  la resta de
 les bigues en les diferents cobertes.

Descripció:  Esfondrament de coberta inclinada, suportada per bigues de fusta

Element afectat:  Coberta inclinada.

ESFONDRAMENT DE COBERTA PER COLAPSE DE 
BIGUES DE FUSTA

L 8 PLÀNOL - 8 
Façana Sud

Data d'inspecció:  13/04/2012

Situació de la lesió:  Coberta
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Descripció: Degradació generalitzada de la pedra que forma la portalada.
  Data de construcció : 1563 Pedra: Sorrenca Beix

Tipus de lesió: Física X Química Mecànica X Altre

Classificació: Símptoma Lleu X Greu Molt greu

Aspecte que afecta: Seguretat Confort Estètica X

Causa: Directa X Indirecta
Perdua de material superficial provocat per l'acció física dels agents atmosfèrics,

principalment les gelades.

Proposta de reparació:
Neteja i protecció de la pedra a base de tractament hidrofugant.

 Tipus Sikaguard 700 o similar.
Previ reblert de juntes amb morter de calç natural específic.

Fotografies:

Element afectat:  Portalada gòtica

EROSIÓ FÍSICA L 9 PLÀNOL - 07 
Façana Sud 

Data d'inspecció:  13/04/2012

Situació de la lesió:  Façana 
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Tipus de lesió: Física X Química Mecànica X Altre

Classificació: Símptoma Lleu Greu X Molt greu

Aspecte que afecta: Seguretat X Confort Estètica

Causa: Directa X Indirecta

Dipòsit de brutícia a la superfície de la pedra, inclús penetració al poro.

Proposta de reparació: Fotografia:

Neteja amb aigua i sabó específic:

a) El sabó no serà àcid per tal de no
malmetre la pedra.

b) Aplicar amb aigua i una esponja suau,
  aclarir amb aigua i secar amb un drap o 
secador.

En el supòsit que les taques persisteixin es
pot afegir una mica d'amoníac al sabó i repetir
l'operació.

Descripció:  Esfondrament de coberta inclinada, suportada per bigues de fusta

BRUTICIA SUPERFICIAL PEDRA L 10 PLÀNOL - 3 
Palnta Baixa

Data d'inspecció:  13/04/2012

Situació de la lesió:  Coberta

Element afectat:  Coberta inclinada.
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6 CONCLUSIONS I RECOMENACIONS 

En el conjunt arquitectònic de la Doma, al ser un edifici històric monumental, hem de tenir en 
compte els valors culturals i artístic, especialment el retaule. 

• Seria necessària una intervenció de caràcter general, que inclogui l’adequació
d’accessibilitat i renovació d’instal·lacions.

• Es recomana una intervenció immediata de les lesions detectades, necessàries per
la conservació i el correcta estat de l’edifici.

• Necessitat d’instal·lació d’un sistema contra coloms al campanar i coberta.

• Sistema envolvent: El seu mal estat pot seguir incrementant i desencadenant noves
lesions, per això en aquests casos s’haurà d’actuar amb urgència i realitzar cates per
una inspecció més detallada de l’estat de l’estructura de la coberta.

• Estructura: És necessària la reparació de la teulada de la nau sud amb la substitució
de totes les bigues afectades i reforçar una volta de pedra de la mateixa nau.

La majoria de patologies estan relacionades amb l’aigua, la porositat dels materials provoca 
humitats, així com les filtracions per manca de manteniment i per l’envelliment i la 
degradació dels materials a la intempèrie.  
La manca d’un ús i manteniment habitual agreuja una gran part d’aquestes patologies. 

Les modificacions al disseny dels diferents elements constructius realitzats durant la història 
han donat lloc a patologies singulars a la coberta, desaigües improvisats i deficiències de 
disseny importants que no permeten una correcte evacuació de les aigües pluvials. 

Es recomana millorar la transpiració dels mus i afegir ventilacions a la coberta que alhora 
serviran per fer una inspecció del seu estat. 

Necessària la inspecció per la correcta rehabilitació de la coberta del campanar. 

Abans de començar els treballs és fa  necessària la neteja d’excrements i restes de coloms. 
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7 PROPOSTA  INTERVENCIÓ 

 7.1 OBJECTIUS: 

Per tal de conservar  la imatge actual del conjunt es proposa rehabilitar l’església de 
la Doma de la Garriga destinat a equipament cultural. 

La intervenció proposada afecta principalment l’edifici de l’església, intervenint en resposta a 
les diferents patologies que afecten l’estat de conservació i estudiades a la diagnosis. 

Facilitar l’accés i utilització de l’església a persones amb discapacitat, amb la instal· lació 
d’un muntacàrregues per persones. I l’eliminació de barreres arquitectòniques, aplicant el 
Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) (DB-SUA) Seguretat d’utilització i accessibilitat, així com la 
normativa d’accessibilitat de Catalunya. 

Renovació i adaptació de totes les instal·lacions al Codi Tècnic de l’Edificació i adaptació 
a criteris de sostenibilitat i eco eficiència.

Instal·lació d’un nou sistema contra coloms format per xarxes fixades a les obertures de 
la coberta que no permeti l’accés d’aquests. 

El projecte també preveu la reparació d’un mur de pedra malmès al cementiri, així com 
l’aportació de terra a la terrassa superior, plaça del xiprer. 

Mantenir la tipologia actual dels materials utilitzats. 

  7.2 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

TREBALLS PREVIS: 

• Les diferents zones d’actuació estaran limitades, senyalitzades i tancades a l’accés
de persones alienes a les obres.

• En primer lloc, es farà necessària la neteja de la coberta i el muntatge d’un sistema 
contra coloms, format per xarxes fixades a les obertures de la coberta.

• Adaptació i protecció d’instal·lacions (Elèctriques, seguretat, contra incendis i de
sanejament)

FONAMENTACIÓ: 

• Es preveu una petita fonamentació al cementiri amb excavació de terres i formació
de bases  de formigó armat per el suport d’una rampa per a persones de mobilitat
reduïda.

No es fa necessària l’actuació en el sistema de fonamentació de l’edifici. 

La cota superior de la fonamentació serà de -10cm, permetent un aplacat del paviment. 
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Recobriment bases: 
30 mm sobre 10cm de formigó de neteja. 
80 mm en contacte amb el terreny. 

 Classe d’exposició:    II a 

 Formigó:       HA-25/F/20/II a 

 Nivell de control:  Normal 

 Acer d’armar:       Barres corrugades  B500S 

ESTRUCTURA: 

• Substitució de la coberta sobre l’entrada principal. Coberta inclinada d’estructura
unidireccional amb bigues de fusta i encadellat ceràmic agafat amb morter mixt.
S’haurà d’actuar a la seva totalitat reutilitzant les teules en bon estat.

• La proposta de reparació de les esquerdes preveu un reforç que uneixi els murs
d’ambdós naus, col·locant una grapa per cosir les esquerdes a base de barres
roscades d’acer inoxidable de 12mm col·locades amb resina epòxid de dos
components cada 15cm.

L’estructura està formada per tres naus fetes en diferents èpoques, cosa que evidencia la 
manca d’unió entre alguns punts de les diferents naus. Reforçant aquestes unions 
estructurals on ja han aparegut fissures, la unió de les dues estructures evitarà traslladar 
esforços a altres sistemes. 

COBERTA: 

• Substitució de teules en mal estat de conservació, agafades amb morter de ciment
de calç.

• Es formaran diferents ventilacions a les cobertes que es podran utilitzar alhora com a
registres per comprovar l’estat de la seva estructura.

• Neteja de juntes constructives en els diferents punts d’unió entre coberta i paraments

• Aplicació de material hidròfug: Utilitzar al sistema de canalons de pedra i les seves
juntes amb els paraments.

• Material per a rebliment de juntes de pedra en paraments verticals de ciment de calç
natural transpirable.
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PARAMENTS EXTERIORS: 

Neteja de pedra: 

• Neteja de pedra i juntes de les mateixes amb tractament de vapor.

• Neteja pedra amb aigua i sabons específics. Per tal de no degradar les
pedres amb inscripcions o amb textures com els pilars interiors de
l’església es tractaran per separat amb aigua i sabó específic.

Reblerts: 
• Aplicació de material per a rebliment de juntes de pedra de ciment de calç

natural hidràulica.
.  
Protecció portalada: 

• Aplicació d’imprimació hidròfuga incolora per tal d’assegurar la 
impermeabilització i conservació de la pedra.

PAVIMENTS: 

Restauració de paviments ceràmics: 

• Polit de la superfície i pintat amb varies capes d’oli de llinosa, actuant en
la totalitat del paviment de la planta baixa, aplicació d’oli de llinosa a la
resta de plantes i zones.

• Prèviament es reompliran les juntes amb morter.

REVESTIMENTS: 

• El material utilitzat en les reparacions de paraments verticals i horitzontals
serà un revestiment de ciment de cal natural transpirable.

• Els revestiment interior de l’església  estarà format per diferents capes de
ciment de calç natural transpirable, amb un acabat fi, preparat per pintar.

PINTURA: 

Elements de forja: 

• Pintura amb esmalt setinat color negre, similar a l’actual.

Acabat interior: 

• Pintura transpirable a base de silicats, color blanc brillant. El temps
d’espera per pintar sobre l’última capa de ciment de calç serà superior a
21 dies, seguint les prescripcions del fabricant.
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INSTAL·LACIONS: 

Es preveu el següents serveis d’instal·lacions. Distribució segons plànol - 
Proposta d’instal·lacions.  – Plànols nº23, 24, 25 i 26. 

L’annex - Instal·lació elèctrica  justifica la proposta detallada a la documentació gràfica que 
s’adjunta al projecte.  

Electricitat: 

La instal·lació elèctrica donarà servei a l’església i el cementiri. 

Es respectarà la distribució d’instal·lacions interiors actuals, renovant totes les instal·lacions 
obsoletes. 

La caixa general de protecció estarà situada dins d’un armari registre accessible des de 
l’exterior, fet amb acer. Distància del quadre general de distribució aproximada 15m. 

S’instal·larà un nou armari de protecció per allotjar l’interruptor central de potència (ICP) , 
l’interruptor general automàtic (IGA) i resta de comandaments. L’armari es preveu a l’espai 
que ocupa actualment ja que permet l’entrada a través d’un tub de les instal·lacions a 
través del mur exterior. L’armari ha de garantir la ventilació. Diàmetre del tub 20mm. 

Instal·lació interior: El cablejat interior anirà encastat, per dins el revestiment amb 
un recobriment mínim de 1cm i la col·locació de noves  caixes de distribució interior. 
S’evitarà el pas d’instal·lacions en superfície sempre que sigui possible. 

Enllumenat funcional i artístic: Tot i que es tracta d’un edifici monumental d’alt valor històric, 
exclòs de l’àmbit d’aplicació del CTE, els sistema d’il·luminació tindrà en compte aquests 
criteris. 

Enllumenat exterior: Es fraccionaran els circuits en parts de 100 metres de llargada com a 
màxim, amb una resistència d’aïllament ≥ 0,25 MΩ 

Enllumenat d’emergència: Es preveuen quatre lluminàries d’emergència indicant la sortida 
de l’església, amb una autonomia de 1h. Una altre llum d’emergència a la sagristia garantirà 
la il·luminació al quadre de protecció i el seu extintor portàtil contra incendis. 

 Audiovisuals 

Es renovarà el sistema amb la instal·lació de nous amplificadors destinats a la 
utilització durant les cerimònies litúrgiques i petits esdeveniments culturals que pugui 
desenvolupar l’església. Es preveu un circuit de 8kW en previsió d’equips audiovisuals. 

Contra incendis 

Extintor portàtil d’anhídrid carbònic, CO2 situat a la zona de l’escala en planta baixa al costat 
de l’entrada. 

Extintor portàtil d’anhídrid carbònic, CO²  al costat de l’armari elèctric. 
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Sistema de Seguretat 

Comprovació del sistema de seguretat un cop finalitzades les actuacions. 

Parallamps 

Comprovació del suport, connexions i conductivitat del sistema terra per personal tècnic 
autoritzat. 

Sanejament 

Cal netejar i impermeabilitzar la totalitat de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials. La 
impermeabilització es realitzarà amb una capa de morter hidròfug sobre un pont d’unió 
amb la pedra. Els punts on actuar seran els desaigües i aiguafons de coberta, així com 
la canal continua de drenatge de pedra sota els murs de planta baixa.  
S’instal·laran 5 noves arquetes de registre per facilitar el manteniment d’aquets 
desaigües lineals soterrats, fabricades amb ferro de fosa en substitució d’algunes lloses de 
pedra. 

Comprovació de la secció del col·lector segons normativa DB-HS5 Evacuació d’aigües : 

(Zona B) intensitat de pluja 135 mm/h 

Superfície projectada 850m2 ≤ 1510 

Col·lector de diàmetre 250mm per l’evacuació de les aigües pluvials. 

OBERTURES DE FAÇANA 

• Es respectaran totes les obertures de façana actuals.

• S’actuarà renovant el segellat de les juntes constructives.

BARANES 

• Polit i envernissat de barana de fusta del cor de l’església, altura 120cm. Inclús
passamans també fusta.

MATERIALS 

Evitar la utilització de materials poc respectuosos amb el medi ambient. 

Alhora es procurarà mantenir el tipus d’acabats utilitzats habitualment en aquest tipus 
d’edificacions històriques. Com són els materials com la pedra i la fusta, els estucs i 
ciments de calç, les toves ceràmiques, teules ceràmiques o ferro de forja. 
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   7.3 ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

Índex Amidaments i Pressupost  

Treballs previs: 
En primer lloc es fa necessària la neteja i de la coberta i el muntatge d’un 
sistema contra coloms, format per xarxes fixades a les obertures de la coberta. 
Adaptació i protecció d’instal·lacions (Elèctriques, sist. seguretat i de sanejament). 

Enderrocs: 
Desmuntatge i/o enderroc de coberta transitable. 
Desmuntatge i/o enderroc de coberta no transitable del campanar 
(màquina elevadora). 
Enderroc de paret de tancament ceràmica en formació de ventilacions a la 
coberta central. 
Enderroc de sostre afectat. 
Arrencada de paviment ceràmic.  
Sanejament de reblerts de tots els paraments verticals i horitzontals (inclús coberta) 
Enderroc de revestiment interior, guix i capa inferior de morter de calç. Desmuntatge 
de porticó de fusta. 
Desmuntatge d’instal·lació elèctrica. 
Desmuntatge de canaló de pedra d’evacuació aigües pluvials. 
Enderrocs en ajudes per el pas d’instal·lacions 
Transport de runes a centre de reciclatge. 

Moviment de terres: 
Excavació de pous en formació de bases de suport de rampa. 
Aportació de terres i restauració de pendents, subministrament i anivellament de 
capa de sauló natural, abocat amb camió ploma i saques. 
Transport de terres a abocador autoritzat. 

Estructura: 
Formigó en massa. 
Substitució de bigues de fusta. 
Col·locació de encadellats ceràmics. 
Reforç  de volta de pedra estructural. 
Reforç murs de pedra estructurals millorant la trava dels paraments. 

Coberta: 
Subministrament i col·locació de teules ceràmiques agafades amb morter mixt. 
Protecció d’elements de coberta:  
Neteja i impermeabilització de desaigües amb forma de mitja canya.  
Sanejament de teules i protecció de paviments.   
Substitució teules del campanar. 
Impermeabilització de coberta plana transitable. 
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Tancaments: 
Desmuntatge i rehabilitació de fusteries de fusta. 
Reparació de vitralls 
Subministrament de vidres 

Instal·lacions: 
Instal·lació elèctrica i lluminàries 
Instal·lacions de sanejament.  
Instal·lació contra incendis. 
Instal·lació de seguretat 

Acabats: 
Paviment de rajoles ceràmiques a  cobertes planes transitables. 
Tractament de paviment amb  dues capes d’oli de llinosa. 
Rebliment de les juntes amb aportació de morter de calç natural. 
Revestiment interior de morter de calç natural, estucat fi.  
Pintat amb pintura de sílice color blanc brillant. 
Pintat d’elements de forja. 
Vernís de fusteries: Portes, finestres i mobiliari. 

Varis: 
Mitjans d’elevació 
Neteja. 
Subministrament i muntatge de rampa. 
Seguretat i salut. 



ESTAT  D'AMIDAMENTS  I  RESSUPOST

Tipus Ut Resum Uts. Par cial TOTAL

Projecte

Capítol 1 Tre balls previs

Partida pa Adaptació i protecció d'instal·lacions.

1.1

Adaptació d'instal·lació elèctrica, anul·lació de circuits amb
blocatge permanent des de caixa general, comprovació de tensió
a totes les línies elèctriques. Protecció de quadre general i xarxa
de sanejament.

1 120 120,00 €

Partida pa Neteja general de coberta.

1.2
Neteja general de coberta amb mitjans manuals, retirada
d'excrements de colom i organismes vegetals, inclús càrrega i
transport de restes i runes a abocador específic.

42 21 882,00 €

Coberta:       42,00 m²

Partida m² Muntatge de sistema contra coloms

1.3
Subministrament i muntatge de sistema contra coloms format per
xarxes fixades amb fixació mecànica, espais amb accés interior
d'altura <4m. Obertures en m² : 

Campanar:

1,60 2 91,95 183,90 €

4,10 2 91,95 183,90 €

Comunidor: 91,95

4,58 4 91,95 367,80 €

1,00 4 91,95 367,80 €

Mongia: 91,95

2,40 1 91,95 91,95 €

TOTAL  CAPÍTOL 1 2.197,35 €

Capítol 2 Enderrocs

Partida m² Desmuntatge de teules coberta inclinada transitable.

2.1
Desmuntatge i enderroc de teules ceràmiques, amb mitjans
manuals, inclús càrrega de runes a contenidor per mitjà d'un
baixant de runes, H<10m.

16 36,49 583,84 €

Partida m² Desmuntatge de teules coberta inclinada no transitable.

2.2
Desmuntatge i enderroc de teules ceràmiques, amb mitjans
manuals, inclús càrrega de runes a contenidor per mitjà d'un
baixant de runes, h<7,5m.

17,2 36,49 627,63 €

Partida pa Enderroc de tancament ceràmic coberta transitable.

2.3
Enderroc de paret ceràmica amb mitjans manuals, en formació
d'obertures per ventilacions. Inclús càrrega de runes sobre camió
o contenidor.

6 100 600,00 €
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Partida m² Desmuntatge de teules campanar.

2.4
Desmuntatge i enderroc de teules ceràmiques, amb mitjans
manuals, inclús càrrega de runes a contenidor per mitjà d'un
baixant de runes. No inclou mitjans d'elevació necessaris.

56,44 36,49 2.059,50 €

Partida m² Enderroc de paviment ceràmic

2.5
Arrencada de paviment ceràmic de rajoles de terrat, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

18,68 13,96 260,77 €

Terrat mongia:  13,97  m²

Terrat:  4,71  m²

Partida m² Enderroc de bigues de fusta.

2.6
Enderroc de bigueta de fusta, amb mitjans manuals inclús
transport a centre de reciclatge. H<6m

17,12 21,37 365,85 €

Partida m² Enderroc de reblerts de paraments verticals

2.7
Sanejament de reblerts de morter de paraments verticals, amb
mitjans manuals, neteja mecànica amb paletina, raspalls de pues
i aspirador. Inclús càrrega de runes a camió o contenidor. H<6m

705 6,35 4.476,75 €

Façana sud:     167,00  m²

Façana nord:    194,00  m²

Façana est:      182,00  m²

Façana oest:    162,00  m²

Partida m² Enderroc de revestiment de calç.

2.8
Enderroc de revestiment interior d'estuc de calç. Amb mitjans
manuals i mecànics, i càrrega de runes sobre camió o contenidor.

813,4 6 4.880,40 €

Nau lateral:  108,33 m²

Nau central:  78,00 m²

Capella fonda:    51,00 m²

Sagristia:  228,48 m²

Planta cor:  112,15 m²

P. sota coberta:  42,24 m²

Volta:  182,00 m²

Cor:  11,20 m²

Partida u Desmuntatge fusteries

2.9
Desmuntatge de fusteries de fusta, amb mitjans manuals.
Càrrega i transport a taller.  P2, P3, P4, P5, F1, F2, A1.

1 168 168,00 €

Partida u Desmuntatge instal·lació elèctrica.

2.10
Desmuntatge d'instal·lació elèctrica interior, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1 448 448,00 €
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Partida m² Sanejament de coberta plana.

2.11

Sanejament de rajola ceràmica de terrat i reblerts de morter de
parament horitzontal, amb mitjans manuals i mecànics, inclús
raspatllat amb raspall de pues, aplicació de desincrustant i
aportació de morter m-5, amb càrrega i transport de residus a
l'abocador autoritzat.

12 56 672,00 €

Partida ut Enderroc de canaló exterior de pedra en formació de registre.

2.12
Desmuntatge de canaló de sanejament exterior de pedra. Amb
mitjans manuals, separant les peces de pedra per a posterior
reutilització.

5 28 140,00 €

Amidament :  exterior 40 x 40 cm

Partida pa Enderroc de paret de pedra de 70cm de gruix.

2.13
Enderroc de paret de pedra en formació de pas d'instal·lacions
elèctriques amb mitjans mecànics.

1 84 84,00 €

Partida m3 Transport de runes.

2.14
Transport de runes a centre de reciclatge, a monodipòsit,
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un
recorregut de fins a 15 km

5 64 320,00 €

TOTAL  CAPÍTOL 2 15.686,74 €

Capítol 3 Moviment de terres

Partida m³ Excavació de pous per fonamentació rampa.

3.1

Excavació de pous per a fonamentació de bases de rampa , de
30cm de profunditat, amb mitjans manuals, retirada dels
materials excavats i càrrega a camió. Inclús refinat de praments i
fons d'excavació. 

1,8 147,06 264,71 €

Partida m³ Transport de terres a abocador autoritzat.

3.2
Transport de terres procedents d'excavació fins a abocador
autoritzat. Esponjament 50%

2,7 68 183,60 €

Partida m² Capa de anivellament 

3.3
Capa de anivellament amb sauló natural. E=5cm. Abocat desde
camió pluma amb saques i extès manual, inclús regat per
assentament.

132 5,52 728,64 €

TOTAL  CAPÍTOL 3 1.176,95 €
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Capítol 4 Fonamentacions

Partida pa Base de formigó en massa

4.1
Base per fonamentació de rampa amb formigó armat. E=30cm
Formigó HA-25/B/15/IIA i vibrat. Fabricat amb formigonera i
abocat manual. 6 bases , total 0,3 m3.

1 247,28 247,28 €

TOTAL  CAPÍTOL 4 247,28 €

Capítol 5 Estructura

Partida u Substitució de bigues de fusta coberta inclinada

5.1

Subministrament i col·locació de bigues de fusta de pi silvestre,
per coberta inclinada, de 20cm de secció i llargària mitjana de
3,60m, tractades amb insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP2 (UNE-EN 351-1)

7 450 3.150,00 €

Partida m² Formació de solera d'encadellat.

5.2
Subministrament i col·locació d'encadellat a base de peça
ceràmica per una llum de 60cm agafat amb morter de ciment i
calç.

17,2 80 1.376,00 €

Partida pa Reforç de volta de pedra.

5.3

Reforç de pedra a base de ciment de reparació estructural d'alta
resistència sense retracció, tipus ciment epoxi de dos
components. Neteja i reblert de juntes. Inclús estintolament
necessàri.

1 492 492,00 €

Partida m² Reforç de murs de pedra

5.4

Reforç de mur de pedra existent realitzat amb talls amb radial i
taladres de 40mm per la col·locació de barres de Ø12mm d'acer
inoxidable amb morter d'elevada resistència, fluid i sense
retracció. Tipus ciment epoxi de dos components. Cada 15cm.

3 280 840,00 €

Partida m² Reparacions puntuals de carreus de pedra.

5.5
Substitució de carreus de pedra en mal estat i reparació de
fisures o manca de material amb resina epoxi i pigments del
mateix color de la pedra. Previ raspatllat i neteja de la pedra.

5 134 670,00 €

TOTAL  CAPÍTOL 5 6.528,00 €

Capítol 6 Cobertes

Partida m² Col·locació de teula original

6.1

Reconstrucció de teulada en mal estat, mitjançant teules
ceràmiques aprofitades i amb aportació de noves peces en funció
del seu estat de conservació. 25u/m² . Col·locades a amb morter
mixt elaborat a l'obra amb formigonera.

17,2 54,35 934,82 €
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Partida m² Substitució de teules en mal estat

6.2
Substitució de teules en mal estat a cobertes inclinades, amb
teules ceràmiques envellides agafades amb morter mixt elaborat
a l'obra. No inclou enderroc.

16 60 960,00 €

Partida m² Substitució de teules campanar

6.3

Substitució de teules en mal estat a coberta inclinada, amb teules
ceràmiques envellides agafades amb morter mixt elaborat a l'obra
i un sistema de fixació auxiliar per anclatge mecànic galvanitzat.
No inclou enderroc. Inclús caraners.

56,44 129,76 7.323,65 €

Partida ml Subministrament i col·locació de rajola ceràmica manual.

6.4

Substitució de rajoles ceràmiques 14x29x1,5cm a cobertes
planes transitables i canalons de coberta, agafades amb morter
mixt eleborat a l'obra o ciment cola flexible en gruixos inferiors a
1,5cm. Inclús part proporcional de solapament a sócol.

21,41 68 1.455,88 €

Terrat mongia:      16,02  m²

Canalons:  5,39  m²

Partida m² Impermeabilització de terrat transitable.

6.5

Impermeabilització de terrat amb làmina impermeabilitzant, prèvia
preparació i neteja del suport, inclús enderroc de sòcol i
regularització de suport en parament vertical de 15cm d'altura
amb morter de ciment tipus m-5.

21,94 18,9 414,67 €

Terrat mongia:   (13,97) 16,02 m²

Terrat:  (4,71)  5,92 m²

Partida ml Impermabilització de canals

6.6
Neteja i impermeabilització de canals de coberta amb forma de
mitja canya. Amb pintura impermeabilitzant transpirable, incolora.
Previ reblert de juntes amb morter hidròfug.

37,5 9,55 358,13 €

TOTAL  CAPÍTOL 6 11.447,15 €

Capítol 7 Tancaments

Partida u Finestres exteriors.

7.1

Tractament a taller i col·locació de finestres practicables de fusta,
d'una fulla, amidament aproximat de 80x120cm. Muntatge
d'escopidor de fusta. Vernís del mateix color fosc mate actual.
Inclús segellat i treballs necessaris per la seva col·locació.

2 156 312,00 €

Partida ml Reixa de barres d'acer.

7.2
Subministrament i col·locació de reixa de barres d'acer similars
als actuals, detalls segons plànols. Pintada a taller amb pintura
protectora tipus Oxirón gris fosc o negre.

1 873 873,00 €
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Partida ut Vitralls

7.3
Neteja de vitralls amb detergents i disolvents orgànics.
Amidament aproximat 0,35m² Altura treball ≤ 4m . Inclús segellat
amb silicona neutre incolora amb tractament fungicida.

2 60 120,00 €

Partida m² Vidre doble amb cambra.

7.4
Vidre doble amb cambra, 6/12/6, incolor, amb falques i segellat
continu. Amidament aproximat 80x120cm

1,92 52,37 100,55 €

TOTAL  CAPÍTOL 7 1.405,55 €

Capítol 8 Instal·lacions

Partida u Caixa general de protecció 

8.1
Caixa general de protecció Classe II, de polièster reforçat amb
borns bimetàl·lics, de 400A, inclosa base portafusibles i els
fusibles, empotrada al mur de pedra.

1 261,23 261,23 €

Partida u Xarxa elèctrica de distribució interior església

8.2

Xarxa elèctrica de distribució interior per a església, composta de:
subquadre; circuits interiors amb cablejat sota tub protector de
polipropilè flexible: 4 circuit per enllumenat, 2 circuits per preses
de corrent, 1 per audiovisuas, 1 circuit pel sistema de seguretat i
campanar i 1 circuit per enllumenat d’emergència, mecanismes
gamma alta. Inclús connexió a la xarxa existent.

1 2565 2.565,00 €

Partida ml Linía general d'alimentació

8.3
Instal·lació de nova linía general d'alimentació elèctrica, amb
conductor de coure tipus RZ1 0,6/1kV (AS) i secció de cable
4x25+T25 mm2

15 62,75 941,25 €

Partida u Lluminària d'halogenurs metàl·lics tipus vela

8.4
Subministrament i instal·lació de lluminària d'halogeneurs
metàl·lics tipus vela o equivalent a 35W de potència.

16 32,45 519,20 €

Partida u Lluminària halògena

8.5 Lluminària halògena en baixa tensió, 35W de potència. 17 29,45 500,65 €

Partida u Lluminària de fluorescent compacte.

8.6 Lluminària de fluorescent compacte de 18W. 4 205 820,00 €

Partida u Lluminària d’encastar (expositors)

8.7
Lluminària d’encastar formada per un suport lacat de 180x30 cm i
4 làmpades dicroiques de 11 W, inclús transformador col·locat
sobre tapa.

2 147 294,00 €
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Partida u Enllumenat d’emergència

8.8

Enllumenat d’emergència, amb tub lineal fluorescent,PL 11W, flux
lluminós 100 lúmens. Carcassa 245x110x58mm, classe II, IP 42,
amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomía de 1h,
alimentanció a 230V, temps de càrrega 24h. Inclús accessori,
elements d'ancoratge i material auxiliar. totalment muntat.

5 125,8 629,00 €

Partida u Arqueta de registre per sanejament.

8.9
Subministrament i muntatge de marc i tapa en formació d'arqueta
de registre per xarxa de sanejament exterior, col·lector. Collada
amb morter de ciment tipus "promp".

5 109,47 547,35 €

Partida u Extintor manual de diòxid de carboni

9.10
Subministrament i instal·lació d'extintor de diòxid de carboni de
càrrega 10kg, amb pressió incorporada, muntat superficialment.

2 90,1 180,20 €

Partida u Plaques senyalitzadores

9.11
Subministrament i instal·lació de plaques senyalitzadores
collades mecàniacament a la superficie dels paraments verticals.

2 30,65 61,30 €

Partida u Sistema de seguretat

9.12
Posada en funcionament de sistema de seguretat format per
alarma i detectors de presència connectats telefònicament a
empresa de serveis de seguretat.

1 190 190,00 €

TOTAL  CAPÍTOL 8 7.509,18 €

Capítol 9 Paviments

Partida m² Paviment coberta plana

9.1

Paviment de rajoles ceràmiques manuals, col·locades sobre una
capa de morter o rebudes amb adhesiu de ciment en gruixos
inferiors a 1,5cm , color ciment gris natural i rejuntades amb
morter de ciment, per a junta mínima ( 5 a 10 mm)

18,68 52 971,36 €

Terrat mongia:  13,97  m²

Terrat:  4,71  m²

Partida m² Paviment exterior de pedra

9.2
Sanejament de paviment exterior de pedra amb la substitució de
les lloses de pedra en mal estat, inclús reparació dels petits
desperfectes de la pedra amb injecció de resina epoxi en fisures.

21 52 1.092,00 €

TOTAL  CAPÍTOL 9 2.063,36 €
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Capítol 10 Revestiments.

Partida m² Revestiment de ciment de calç a paraments verticals.

10.1
Revestiment a base de diferents capes de ciment de calç natural
transpirable: Aplicació de primera capa base , segona capa
d'arrebossat i finalment acabat de textura fina preparat per pintar:

575,06 48 27.602,88 €

Nau lateral: 108,33m²

Nau central: 78m²

Capella fonda: 51m²

Sagristia 17,16x3,40  32,26x4,20 = 58,34 + 135,5  m²

Planta cor 112,15m²

Planta sota coberta: 31,74m²

Partida m² Revestiment ciment de calç a paraments horitzontals o inclinats.

10.2
Revestiment a base de diferents capes de ciment de calç natural
transpirable. Aplicació de capa base, arrebossat i acabat fi
preparat per pintar:

240,1 48 11.524,80 €

Volta: 182m²

Sagristia: 35,4m²

Cor: 11,2m²

Planta sota coberta:   11,5m²

Partida m² Reblert de juntes mamposteria.

10.1 Reblert de juntes amb morter de calç natural transpirable. 783 15 11.745,00 €

TOTAL  CAPÍTOL 10 39.127,68 €

Capítol 11 Pintura 

Partida m² Pintura de silicats.

11.1

Pintat acabat interior amb dues capes de pintura transpirable a
base de silicats, color blanc brillant. El temps d'espera per pintar
sobre l'última capa de ciment de calç serà igual o superior a 21
dies, seguint les prescripcions del fabricant. 

815,16 12 9.781,92 €

Partida m Pintura elements de forja.

11.2
Pintat d'elements de forja amb pintura antioxidant tipus oxiron de
color girs fosc o negre, similar a l'actual. Amb dues capes
d'acabat.

22 16 352,00 €

Partida m² Tractament pedra.

Tractament superficial de pedra amb protecció hidròfuga,
incolora. Amidament aproximat.

13,5 9,04 122,04 €
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Partida m² Vernís fusteries.

11.3 Envernissat a taller de fusteries de fusta, bastiments i tapajunts. 

Finestra F1  880x1250mm 1 50 50,00 €

Finestra F2  880x1250mm 1 50 50,00 €

Porta P2   80x200mm 1 80 80,00 €

Porta P3  80x200mm 1 80 80,00 €

TOTAL  CAPÍTOL 11 10.515,96 €

Capítol 12 Ajudes 

Partida u Ajudes electricitat.

12.1 Ajudes a electricitat ( 18 % s./partida ). 18% 7.509,18 € 1.351,65 €

Partida u Ajudes fusteria.

12.2 Ajudes a fusteria ( 5 % s./partida ). 5% 12649 632,45 €

TOTAL  CAPÍTOL 12 1.984,10 €

Capítol 13 Varis

Partida u Mitjans d'elevació interiors.

13.1
Muntatge i desmuntatge de bastida mòbil, amb rodes i 2 tramps
independents. Altura ≤ 4m.

1 250 250,00 €

Partida u Bastida coberta.

13.2
Muntatge i desmuntatge de bastida fixa, en forma de torre
piramidal i voladís a una cara. Altura ≤ 8m.

0 1250 0,00 €

Partida u Màquina elevadora.

13.3
Màquina elevadora articulada de 15m de braç. Inclús transport
(180€) i lloguer (80€/dia)

1 180 180,00 €

Dies 15 80 1.200,00 €

Partida u Neteja de pedra.

13.4 Neteja de pedra natural a base de rentat al vapor 783 3 2.349,00 €

Partida u Neteja de pedra.

13.5
Neteja de pedra natural amb aigua i sabó neutre, amb esponja
suau, aclarat i secat.

57,6 11,67 672,19 €

Partida u Aplicació d'oli de llinosa a paviments

13.6
Aplicció de deus capes d'oli de llinosa a paviments (oli de llinosa
40% + aiguarràs 60%) i ceres d'acabat.

314,07 4 1.256,28 €
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Partida m Rampa per persones mobilitat reduïda.

13.7
Subministrament i muntatge de rampa per persones de mobilitat
reduida, d'acer corten segons detall de projecte.

11 120 1.320,00 €

Sistema de microfonia

Subministrament i muntatge de sistema d'audio i microfonia,
compost per: 6 altaveus de 100W, equip de potència i micròfon
de peu. Inclús material necessàri per l'instal·lació.

1 1000 1.000,00 €

Partida u Repercussió mesures de seguretat i salut

13.8 Repercussió de mesures de seguretat i salut. ( 3 % s./total ). 3% 112.249 3.367,47 €

TOTAL  CAPÍTOL 13 11.594,94 €
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RESUM  PER  CAPÍTOLS

TOTAL  CAPÍTOL 1 2.197,4 €

TOTAL  CAPÍTOL 2 15.686,7 €

TOTAL  CAPÍTOL 3 1.176,9 €

TOTAL  CAPÍTOL 4 247,3 €

TOTAL  CAPÍTOL 5 6.528,0 €

TOTAL  CAPÍTOL 6 11.447,1 €

TOTAL  CAPÍTOL 7 1.405,6 €

TOTAL  CAPÍTOL 8 7.509,2 €

TOTAL  CAPÍTOL 9 2.063,4 €

TOTAL  CAPÍTOL 10 39.127,7 €

TOTAL  CAPÍTOL 11 10.516,0 €

TOTAL  CAPÍTOL 12 1.984,1 €

TOTAL  CAPÍTOL 13 11.594,9 €

TOTAL

Total cost directe 111.484,23 €

Benefici industrial 6% 6.689,05 €

Despeses generals 13% 14.492,95 €

Pressupost d'execució material P.E.M. 132.666,24 €

I.V.A 21% 27.859,91 €

TOTAL PRESSUPOST 

111.484,23 €

160.526,15 €
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7.4 PLANIFICACIÓ 

Es preveu una duració de l’obra de 5 mesos, amb una ocupació màxima de 5 treballadors 
a l’obra. Les unitats d’obra es resumeixen per capítols.  
1 unitat = 1 dia/operari 

1. Treballs previs 7 dies 

2. Enderrocs i moviment de terres 53 dies 
3. Fonaments i estructura 18 dies 

4. Coberta 48 dies 

5. Tancaments 4 dies 
6. Instal·lacions 16 dies 

7. Paviments 7 dies 

8. Revestiments 133 dies 
9. Pintura 35 dies 

10. Varis 22 dies 

Volum total de recursos – mà d’obra. 343 dies 

La planificació de l’obra preveu una primera fase amb els capítols 1,2,3 i 4. Fins que no 
finalitzi aquesta fase no es permetrà l’inici de cap altre activitat per tal de no incrementar el 
risc d’accidents per falta de coordinació en els treballs d’enderrocs i construcció de 
cobertes. 
La segona fase permetrà iniciar els treballs dels capítols 5,6,7 i 8. Es permet solapar totes 
les activitats i incrementar els equips, per tal de reduir la duració d’aquesta fase. Es disposa 
de dues bastides mòbils per facilitar el solapaments d’activitats  i d'una màquina articulada. 

Els acabats de pintura depenen del temps final de les activitats de la fase 2 i del temps 
d’espera per l’assecat dels revestiments. Es podrà iniciar el pintat de sostres, per tal de 
solapar aquesta activitat amb les anteriors sempre i que el temps d’espera d'assecat 
necessari es compleixi. El temps d’espera òptim és de  21 dies segons el fabricant. 

Es preveu un equip de paletes de 3 operaris. 

Diagrama de Gantt: 



8 CONCLUSIONS DEL TREBALL 

Aquest treball final de carrera m’ha permès aplicar i ampliar els coneixements adquirits 
durant la carrera. Al mateix temps que anava descobrint un edifici tant singular i carismàtic 
com és la Doma. He pogut desenvolupar diferents estudis en  diferents disciplines,  i  fins 
l’últim moment no he pogut visualitzar el resultat de la proposta d’intervenció. 

La conclusió més important d’aquest treball és l’evidència de la necessitat d’actuació a 
curt termini per la conservació del conjunt i els seus  elements més singulars, com el 
retaule, les capelles,  les làpides sepulcrals o els diferents panteons escampats per les 
terrasses. Que es detalla en el pressupost.

Recomano la immediata formació de registres per la realitzar una comprovació de 
l’estructura de la coberta.  Un cop revisat l’estat de l’estructura es podran decidir les 
l’abast de les actuacions proposades per tal de millorar l’estat de conservació del conjunt. 

La Doma permet contemplar el pas del temps amb els seus diferents estils de construcció, 
ja que conserva alguns elements romànics tardans,  va ser ampliada als s. XV i XVI en estil 
gòtic  i rehabilitada el segle XX durant el modernisme. També podem observar totes les 
intervencions modernes per la diferencia de tonalitat dels ciments i la diferencia en la 
mesura dels materials, que ha anat a menys. 
L’objectiu del projecte ha estat conservar l’edifici tenint en consideració totes les seves 
propietats i minimitzar l’impacte estètic a tot el conjunt. Millorar el seu servei com 
equipament cultural,  i facilitar l’accés a totes les persones és positiu i necessari, si alhora 
permet la conservació dels valors d’aquest conjunt arquitectònic i històric-artístic. 

Actualment, l’estètica de la Doma és medieval. En gran mesura aquesta estètica es 
conserva gràcies a la restauració impulsada per Josep Maurí, a  mitjans del segle XX. 
Durant l’estudi previ, es va descobrir restes de merlets i obertures per disparar projectils, 
així que van optar per desmuntar les construccions afegides i respectar el disseny dels 
merlets originals del mur, com a solució constructiva, al rebaixar la coberta. Es va atorgar 
més esveltesa a tot el conjunt i especialment al campanar, que quedà “lliure”.  
Aquesta estètica s’adapta perfectament a l’ús actual de cementiri i de l’entorn immediat  i 
crec que és important que es segueixi estudiant l’impacte estètic de les intervencions 
futures en l’àmbit d’aquest sector urbanístic. 

Es important que a curt termini els Organismes Públics, l’Església, i/o les entitats 
culturals del poble, busquin les fòrmules necessàries per iniciar la rehabilitació i 
adequació d’aquest conjunt arquitectònic. 

Recomano un estudi d’il·luminació especialitzat en espais històric-artístics i de culte. 
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