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E l present projecte es basa en la informació recollida a través de 

la recerca realitzada i l’experiència viscuda des de la jefatura 

d’obra. Amb la vocació de ser un instrument útil que simplifiqués la 

tasca de donar amb la solució més adequada a cada problema con-

cret d’execució i gestió en obres de semblants característiques, obres 

de Restauració i Conservació  de façanes de Patrimoni Historicoar-

tístic. I on podem veure, concretament, el seguiment de les obres de 

conservació i manteniment de la façana de l’edifici d’oficines de San-

ta Lucia, situada a l’Avenida de la Constitución, 23-25 de Sevilla.  

Perseguint aquest fi es va establir una estructura de contingut que 

es divideixen en cinc seccions ben diferenciades: l’objecte, el projecte, 

el procés de treball, la intervenció i la guia.   

 

L’objecte, la primera part del projecte desenvolupa una aproximació 

a l’edifici i un estudi històric de l’evolució urbanística de l’entorn i la 

pròpia de l’edifici, acompanyat d’un gran número d’imatges i detalls 

que faciliten la comprensió del tema. El projecte, en un segon bloc 

s’exposa l’anàlisi del projecte d’intervenció que inclou el material 

elaborat pel propi tècnic i les dades bàsiques de l’obra, resultat de 

“què es fa en aquesta intervenció”. El procés de treball, aquesta sec-

ció es fruit d’un treball d’investigació i de l’experiència viscuda en la 

gestió de la producció de l’obra. La intervenció, és el recull dels tre-

balls de conservació i restauració més destacables que s’han realitzat 

durant el temps de l’obra. L’últim apartat, la guia, està dedicat al 

món científic i tecnològic de l’edificació que es concreta en un dossier 

format per més de vint fitxes sobre materials, productes, sistemes, 

etc. necessàries per resoldre les partides d’obra relacionades en in-

tervencions a les façanes.  

 



MONOGRAFIA DE RESTAURACIÓ, MATERIALS I CONSTRUCCIÓ D’UNA FAÇANA      TFG14’        

T his project is based on information collected through the re-

search conducted and the experience from the Headquarters 

building. With the aim of being a useful tool to simplify the task of 

providing the most appropriate solution for each particular problem 

of execution and management features similar works, restoration 

and conservation of historic and artistic heritage facades. I can see 

where, in particular, monitoring of works of repair and maintenance 

of the facade of the office building in Santa Lucia, located on the 

Avenida de la Constitución, 23-25 Seville.  

Pursuing this aim was to establish a structure of content divided 

into five distinct sections: the object, the project, the work process, 

intervention and guidance. 

 

The object of the first part of the project developed an approach to 

building a historical study on the urban environment and own the 

building, accompanied by a large number of images and details that 

help understanding of the topic. The project, a second block shows 

the analysis of the intervention project including material produced 

by the same technical basic data of the work , the result of "what is 

in this speech”. The working process, this section is the result of re-

search and experience in management project of the work. The inter-

vention is a compilation of the work of conservation and restoration 

have been made more prominent during the time of the work. The 

last section, the guide is devoted to the scientific and technological 

building that focuses on a portfolio of more than twenty sheets of 

materials, products, systems, etc. required to solve the items of work 

related interventions facades. 
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L ’edifici s’enclava a la producció modernista de l’arquitecte sevi-

llà José Espiau y Muñoz (1879-1938), en ple centre monumen-

tal de la ciutat de Sevilla, rodejat d’edificacions (àrabs, gòtiques, 

renaixentistes i barroques), es planteja en els termes de grandesa 

novetat en que irrompeix l’Art Nouveau. Destacant les seves balco-

neres i finestres de formes modernistes, i pel genial ús de la ceràmi-

ca com a ornament de la façana. En l’època de “desarrollismo espa-

ñol”  dels anys 50-70 aquest va ser víctima d’alguns plans parcials el 

qual el resultat d’aquesta reforma va ser la reducció de l’edifici amb 

una longitud de façana de 35,00 metres i una alçada de 25 metres, 

per tant actualment tenim una superfície constructiva de façana 

d'aproximadament 900 metres quadrats. En quan l’estil arquitectò-

nic es va mantenir la mateixa essència de l’obra original, no obstant 

van ser eliminades alguns elements ornamentals. 

Pel que fa en la gestió de la producció de l’obra podem dir que avui 

dia la rapidesa amb què es produeixen els canvis en l’actual entorn 

econòmic i social fa que el nivell d’exigència en relació amb la quali-

ficació i capacitat dels treballadors o treballadores sigui cada vegada 

més elevat. Ja no es tracta tan sols de tenir formació adequada, sinó 

que és imprescindible desenvolupar capacitats com la flexibilitat, 

l’adaptabilitat, la polivalència, l’habilitat per al treball en equip, la 

iniciativa, la proactivitat, etc.  Es per això que els arquitectes tècnics 

o enginyers de l’edificació són professionals que prenen decisions, 

controlen el procés de construcció, coordinen la seguretat i salut en 

l’obra, vetllen per la qualitat i gestionen la producció amb l’objectiu 

d’aconseguir que l’edificació es faci amb garanties de qualitat.   

En els casos en què els edificis tenen una protecció patrimonial, a 

més, la nostra actuació implica la responsabilitat de preservar un 

element amb valor cultural o artístic. Per tot plegat, cal ser especial-

ment curós amb aquest tipus d’intervencions, utilitzant com a eines 

bàsiques la prudència, la professionalitat i l’objectivitat.  

Aquest treball es basa en aquests principis anomenats i en l’experi-

ència viscuda el dia a dia en una obra d’aquestes característiques.  
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T he building nestled production Seville modernist architect 

José Muñoz and Espiau (1879-1938), in the heart of the city 

surrounded by monumental buildings (Arab, Gothic, Renaissance 

and Baroque) arises in new in terms of greatness bursting Art Nou-

veau. Emphasizing their balconies and windows of modernist forms, 

and the great use of ceramics as an ornament of the façade. At the 

time of "developmentalism Spanish" in 960 years old he was the vic-

tim of some partial plans where the outcome of this reform was the 

reduction of the building façade with a length of 35.00 meters and a 

height of 25 meters, so now we have a constructive area of approxi-

mately 900 square meters of facade. Regarding the architectural 

style remained the essence of the original work, though some were 

removed ornamental elements. 

Regarding the management of production work today can say that 

the speed with which changes occur in the current economic and 

social environment makes the level of demand in relation to the 

qualifications and ability of workers or working is increasingly high. 

It is not even have proper training, it is essential to develop skills 

such as flexibility, adaptability, versatility, ability for teamwork, 

initiative, proactivity, and so on. That is why the building engineers 

are professionals who make decisions, control the construction proc-

ess, coordinate health and safety at work, protecting the quality and 

manage the production with the aim of the building is made with 

quality guarantees. 

In cases where buildings have heritage protection also involves the 

performance of our responsibility to preserve an element of cultural 

or artistic. All in all, we must be particularly careful with this type 

of intervention, using basic tools prudence, professionalism and ob-

jectivity.  

This work is based on these principles the experience the day to day 

work of this kind. 
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L 
’arquitecte sevillà Jose Espiau y Muñoz (1879-1938) ha estat 

considerat “el tercer home”, conjuntament amb Anibal Gonzá-

lez y Juan Talavera, en el desenvolupament  de l’anomenat 

“Regionalismo sevillano”, el moviment arquitectònic de caràcter tra-

dicional que tant evident y definitives marques va deixar a la fisono-

mia de la ciutat de Sevilla durant el primer terç del segle XX [1].  

Els arquitectes regionalistes, van tenir els seus orígens en el Moder-

nisme. I no es d’estranyar, ja que van estudiar durant el període 

modernista. L’activitat de José Espiau dintre del modernisme 

(primera etapa, entre 1907 i 1917) es va anar acreixent amb cases 

com aquesta per Juan Bautista Calvi i Rives de la Tour construïda 

el 1910, en que comença a desestimar-se l’opció europeista per abor-

dar aquella reflexió sobre la “casa sevillana” que donarà com a resul-

tat l’exaltació de la singularitat de Sevilla dintre del Regionalisme. 

Però, aquest edifici s’enclava a la producció modernista de Espiau 

més pel moment el qual es construït que per la seva estètica, encara 

que la seva fisonomia rectilínia amb escasses motllures i cromatis-

me, sense dubte, trenca amb qualsevol indici d’historicisme. En ple 

centre monumental de la ciutat rodejada d’edificacions (àrabs, gòti-

ques, renaixentistes i barroques), es planteja en els termes de gran-

desa novetat en que irrompeix l’Art Nouveau. Destacant les seves 

balconeres i finestres de formes modernistes, i pel genial ús de la 

ceràmica com a ornament de la façana.  

S 
eville architect Jose Espiau 
Muñoz (1879-1938) has been 

considered the “third man”, along 
with Anibal González and Juan 
Talaversa in the desenvolupment of 
the “Regionalismo sevillano” moving 
both traditional architectural cha-
racter clear and definite marks left 
on the appearance of the city of 
Seville in the first third of the twen-
tieth century. Regionalist archi-
tects, had its origins in modernism. 
And no wonder, since they studied 
during the Art Nouveau period. 
Jose Espiau activity within modern-
ism (first stage, between 1907 and 
1917) it was increased with houses 
like this to Calvi and Rives Juan 

building in 1910, that began to dis-
miss the option European to ad-
dress this reflection on "Seville 
house" that will result in the glorifi-
cation of the uniqueness of Seville 
within Regionalism. But this build-
ing nestled in the production of 

modernist Espiau more time by 
which they constructed for their 
aesthetic, though his face 
straight with little chrome and 
trim certainly breaks any hint 
of historicism in the center 
monumental city surrounded by 
buildings (Arabic Gothic, Ren-
aissance and Baroque), posed in 
terms of greatness novelty bursting 

Art Nouveau. Emphasizing their 
balconies and windows of modernist 
forms, and the great use of ceramics 
as an ornament of the façade. 

Presentació, Edifici d’oficines de la compañia segu-
ros Santa Lucia  de Sevilla  

[1] Pérez Escolano, 
Victor, “José Espiau y 
Muñoz, el tercer hom-
bre”, en Jose Espiau y 
Muñoz. Arquitecto. 
1884-1938, (Exp.) 
Sevilla, 1983, pp. 21-
35.  

(I001) Imatge general 
de la façana de l’edifici 
de seguros Santa 
Lucia. 

( I 0 0 2 )  C o n j u n t 
d’imatges destacant les 
seves balconeres i 
finestres i l’ús de la 
cerámica com a orna-
ment.  

I001 

I002 

I002 I002 
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Situació 

L’Avinguda de la Constitució de 
Sevilla es la via pública més 
important que comunica amb el 
centre històric de la ciutat par-
tint de la plaça coneguda com a 
Puerta de Jerez fins la Plaza 
Nueva considerat el centre de la 
ciutat, on es troba l’edifici histò-
ric de l’ajuntament de Sevilla. 
Té una longitud de 600 m.  

L’avinguda de la Constitució és 
el resultat d’una sèrie d’ope-
racions urbanes que va agafar 
el seu impuls definitiu a partir 
del 1912. Prèviament, el 1910, 
el regidor Francisco Javier de 
Lepe va projectar el “concurso 
de fachadas de casas de estilo 
sevillano”. Aquest concurs va 
ser considerat per molts autors 
com l’inici de la generalització 
de l’ “estilo sevillano”. L’objectiu 
fonamental era l’arranjament 
del rostre urbà posant l’ull a la 
Exposició Hispano-americana 
que es pensava inaugurar el 
1914, obre a Sevilla l’etapa de 
protecció oficial de l’arq-
uitectura regionalista. Pràctica-
ment tots els arquitectes impor-
tants actius de llavors van par-
ticipar en ell, arquitectes com 
Aníbal González i altres autors 
com Espiau.  

En 3 dimensions: Primer tram 
(encreuament c/Alemanes i Gar-
cia de Vinuesa) S’inicia aquest 
tram des de l’ajuntament en 
direcció a la Puerta de Jerez. El 

primer immoble que es troba, en 
el número 2, anomenat edifici 
“La Adriática”. Aquest edifici, 
construït entre 1914 i 1922, va 
ser un dels quatre que José Es-
piau va presentar al concurs de 
façanes d’estil sevillà, com una 
ambiciosa síntesis dels precep-
tes sobre els que va assentar les 
bases del Primer Regionalisme, 
en concret les més vinculades al 
neomudéjar. Seguint per la ma-
teix vorera es troben quatre 
edificis d’Anibal González casi 
consecutius, el número 6 (1921), 
el número 10 (1913-1914) i els 
numeros 12 (1912-1914) i 14 
(1915-1917) que fa cantonada 
amb el carrer Garcia de Vinue-
sa, aquests dos últims compo-
nen l’actual seu del Banc Popu-
lar. D’aquestes tres cases últi-
mes es van acceptar a concurs 
dos, la tercera es va construir 
més tard. Anibal González va 
presentar dos cases amb estils 
ben diferenciats, per un costat 
una casa de traces modernistes 
en el parament superior, on 
l’arquitecte inclou cinc  obertu-
res rectangulars separades per 
columnes adornades per bustos. 
La profusió de figures humanes 
es trasllada a al llinda i els pi-
lars del balcó, d’estil plateresc, 
com també als capitells dels 
pilars. L'harmonia d’aquesta 
obra xoca amb la posterior, on 
abunden elements gótics. Prèvi-
ament trobem el número 10, es 
la major de totes, posseeix tres 

Location  

The Aveneu of the Constitution of 
Seville is the most important road 
that connect the historic center of 
the city based on the square known 
as the Plaza de la Puerta de Jerez 
to Plaza Nueva considered the cen-
ter of the city. Where building histo-
ric city of Seville. It has a lenght of 
600 m.  

The Aveneu is the result of a series 
of urban operations that look his 
momentum form 1912. previously, 
in 1910, councilman Francisco Ja-
vier Lepe designed the “contest of 
houses fachadas of Sevillian style”. 
This contest was considered by ma-

ny authors as the beginning of the 
spread of the “Sevillian style”. The 
main target was the urban setting 
of the face facing the Hispanic—
American Exposition opened in 
1914 it was thought, the stage 
opens to Sevilla subsidized the re-
gional architecture. Virtually every 
important architects active then 
participated in it, architects and 
others like Anibal González and 
Espiau. In three dimensions: First 
line ( crossing c / Aleman and Gar-
cia Vinuesa ) begins this section 
from the city toward the Puerta de 
Jerez . The first property is located 
at number two , building called " 
The Adriatic " . This building , built 

between 1914 and 1922 , was one of 
four that was presented to Jose 
Espiau facades competition style 
Seville, as an ambitious synthesis of 
the precepts upon which laid the 
foundations of the First Regional-
ism , more specifically linked the 
neoMudejar . Following the same 
sidewalk are four buildings Anibal 
Gonzalez almost consecutive num-
ber 6 (1921) , number 10 ( 1913 to 
1914 ) and 12 numbers ( 1912 to 
1914 ) and 14 ( 1915-1917 ) at the 
corner Garcia Vinuesa the street , 
the latter two comprise the current 
headquarters of Banco Popular . Of 
these three houses were accepted 
for the competition last two , the 

SIMBOLOGIA  

Plànol en 3                                                                                                                                              
dimensions 
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Primer tram, de 
la Plaza Nueva a 

l’encreuament 
del carrer Alema-

nes i Garcia de 
Vinesa. 

La zona que ro-
deja aquesta 
gran avinguda es 
de les més atrac-
tives.  

Font Imatges: Google 
Maps, Google images 
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Of these three houses were accepted 
for the competition last two , the 
third was built later. Anibal Gon-
zalez presented two distinct styles 
with houses on one side of a house 
traces modernist in higher house-
hold where the architect includes 
five rectangular openings separated 
by columns adorned by busts . The 
profusion of human figures moved 
to the edge of the balcony and pil-
lars , Plateresque , and the capitals 
and the capitals of the pillars . The 
harmony of this work collides with 
the rear , where there are many 
Gothic elements . Before we find the 
number 10 is the largest of all , has 
three distinct bodies. A power cut in 

brick and whitewashed walls of two 
adjacent elements and decorative 
ceramics. The style is set neoMude-
jar, what stands out is the balcony 
of carved brick. The following con-
tribution Espiau the contest was 
home García Alonso. With true 
modernist. The decorative richness 
of the house is evident plateresco 
style extends to every corner of the 
front, especially the balcony. On the 
opposite shore of this first stage, the 
odd highlights in its early stages, 
the Bank of Spain building, de-
signed by architect Antonio Illanes, 
is a classic example of monumental-
ism, conducted between 1925 and 
1928 . below is the building of the 

building of the former Central 
Bank, now Banco Santander, built 
in 1952, Vicente Traver project. 
Finally, before reaching the cathe-
dral you can see the corner formed 
by the building called La Punta 
Diamante.  Second Tranche 
(including the House of Contract-
ing ) begins at the intersection of 
Avenida Aleman and Garcia streets 
with Vinuesa and its left side are 
the properties of major historical 
and artistic monuments of the en-
tire Avenue . First is the Church of 
the Tabernacle , Temple , construc-
tion began in 1618 , is integrated in 
the large corner formed by the Ca-
thedral and the Patio de los Naran-

cossos ben diferenciats. Un cen-
tral en maó tallat i dos annexes 
de paraments emblanquinats i 
elements de decoració ceràmics. 
L’estil del conjunt es neomudé-
jar, el que més destaca és la 
balconera de maó tallat.    

nada formada per la Catedral i 
el Patio de los Naranjos. A con-
tinuació i sense separació a les 
seves façanes es troba la Cate-
dral. Tot seguit el Archivo de 
Indias. En front de la Catedral 
destaca el número 24-26, cons-
truït entre els anys 1927 i 1929. 
Antonio González va encarregar 
a Jose Espiau la construcció 
d’una casa d’habitatges. Aques-
ta casa, s’aparta estilísticament 
del cànon que l’arquitecte havia 
desenvolupat fins llavors i cons-
titueix un breu parèntesis d’ex-
perimentació que es tancaria 
aviat. Ús eclèctic d’elements 
gòtics, renaixentistes i barrocs. 
S’ha parlat de les galeries dels 
palaus venecians, com a inspi-
ració de la composició goticista 
dels buits a la façana, i del mo-
dernisme català, pel gran cos 
avançat de la mateixa. També 
sobresurt l’edifici de Correos y 
Telegrafos, aixecat el 1927 i 
1930 obra dels arquitectes Joa-
quin Otamendi i Luis Lozano i a 
continuació, l’edifici de la Com-
pañia de seguros la Aurora, 
realitzat entre 1933 i 1936 per 
Antonio Llanes.  

La següent aportació d’Espiau 
al concurs va ser la casa García 
Alonso.  Amb cert aire moder-
nista. La riquesa decorativa de 

la casa és evident, l’estil plate-
resc s'estén per cada racó de la 
façana, sobre tot a la balconera. 
A la vorera oposada d’aquest 
primer tram, els imparells, des-
taca en el seu tram inicial, la 
construcció del Banc d’Espanya, 
obra de l’arquitecte Antonio 
Illanes, que es un exemple de 
monumentalisme classicista, 
realitzat entre el 1925 i 1928. a 
continuació es troba l’edifici de 
l’antic Banc Central, avui Banc 
de Santander, construït el 1952, 
projecte de Vicente Traver. Per 
últim abans d’arribar a la cate-
dral es pot contemplar la canto-
nada formada pel edifici anome-
nat de la Punta del Diamante.  

Segon Tram (fins la Casa de 
Contratación)  s’inicia a l’enc-
reuament de l’Avinguda amb els 
carrers Alemanes i Garcia de 
Vinuesa i en el seu costat es-
querra es troben els immobles 
de major monumentalitat histò-
rica i artística de tota l’Aving-
uda. En primer lloc es troba la 
Iglésia del Sagrario, el temple, 
construcció iniciada el 1618, es 
troba integrat a la gran canto-

A l’esquerra l’ed-
ifici Neomudejar 
“, La Adriática”. 
A baix a l’esque-
rra, detall de la 
balconera de maó 
tallat d’Anibal 
González.  A 
baix, vista de les 
cases d’Anibal 
González la pri-
mera de traces 
clàssiques, i el 
segon sembla que 
estiguem en front 
a un temple reli-
giós més que 
davant un habi-
tatge unifamiliar.  

A l’esquerra, 
segon tram on 

trobem la Cate-
dral i l’archivo de 

Indias en un 
costat. A l’altre, 

obres destacables 
d’Anibal Gonzá-

lez i Jose Espiau 
Muñoz.  

(I003) Imatge de la 
façana de l’edifici 
anomenat “La Adriáti-
ca”, situat al número 2 
de l’Avinguda de la 
Constitució.  

(I004) Façana de 
l’edifici Anibal Gonzá-
lez de l’Avinguda de la 
Constitució número 10. 

(I005) Número 10 
també d’Anibal Gonzá-
lez.  

(I006) L’edifici del 
número 12.  

  

I004 

I003 

I005 

I006 
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Tercer i últim tram, es va res-
pectar només la capella de l’a-
ntic Seminari, es van aixecar 
altres edificacions regionalistes. 
En un principi el projecte es 
tractava d’un complex composat 
per dos grans edificis, acabats 
amb una torre mirador, un a 
cada costat. En el costat parell, 
actualment queda la pell del 
més important dels teatres-
cines construïts en els anys del 
regionalisme, el Coliseo España 
(1925-1930), obra de José i Au-
relio Gómez Millán. Ferro, ci-
ment i formigó armat garantien 
la solidesa d’aquest l’edifici, 
mentre que els murs exteriors 
estan fets amb maó tallat. Són 
múltiples els elements artístics. 
Fent realitat aquest projecte, es 
constituïa un projecte de major 
nivell, que no era un altre que 
crear un nou centre a Sevilla, 
aquest espai, amb hotels, teatre, 
i llocs d’esbarjo com els Jardines 
de la Eslava, reordenats en el 
1925, suposaria el futur centre 
neuràlgic de la ciutat de Sevilla.  
A la vorera oposada, on emer-
geixen alguns restos medievals, 
com la torre de la cantonada 
amb el carrer Santo Tomás i el 
arc de la de Miguel de Mañara, 
trobem una casa d’Anibal Gon-
zálex (1926-1927) a la que s’ubi-
ca la Oficina de Turismo. Está 
organitzat en quatre plantes. La 
façana, de maó, s’estructura des 
del seu vèrtex que es constitueix  
un eix de simetria emfatitzat 
per la composició vertical de 

njos. Then , without separation of 
its walls is the Cathedral . Then the 
Archivo de Indias . In front of the 
cathedral stands the number 24-26 , 
and built between 1927 and 1929 . 
Jose Antonio Gonzalez ordered the 
construction of a house Espiau 
home . This home departs stylisti-
cally from the canon that the archi-
tect had previously developed and is 
testing a brief parenthesis that 
closes early. Eclectic use of Gothic , 
Renaissance and Baroque. There 
has been talk of Venetian galleries 
as inspiration for the composition of 
goticista holes on the front , and the 
Catalan modernism, the great body 
of the same advanced . Also excels 

Mail and Telegraphs building, built 
in 1927 and 1930 by the architects 
and Luis Lozano Joaquin Otamendi 
and then the building of the Insur-
ance Company Aurora, conducted 
between 1933 and 1936 by Antonio 
Llanes. Third and last part, we only 
respect the old chapel of the semi-
nary buildings were built other 
regionalist . Initially the project was 
a complex consisting of two build-
ings , finished with a lookout tower, 
one on each side. In the next pair, 
now is the skin of the most impor-
tant theaters , cinemas built in the 
years of regionalism, Colosseum 
Spain (1925-1930), and work of Jose 
Aurelio Gomez Millan. Iron, cement 

and concrete strength ensured that 
the building, while the outer walls 
are made of brick carving. There are 
many artistic elements. Making this 
project a reality, it was a major 
project level, it was none other than 
creating a new center in Seville, 
this space, hotels, theater, and rec-
reational areas such as the Slavic 
Gardens, rearranged in 1925, would 
be the future center of the city of 
Seville. On the opposite shore, 
where some emerging restore me-
dieval tower and the corner of St 
Thomas Street and Arch Miguel 
Manara , find a house Anibal Gon-
zálex (1926-1927) in which it is 
located the Office of Tourism. It is 

A dalt, visió de 
l’últim tram de 
transformació 
urbana de l’avin-
guda. Aquest 
espai era ocupat 
per l’antic Semi-
nari.   

forats i formalitzant un sòcol 
(sota comercial), cos noble 
(plantes principal i segona) i 
coronació (planta tercera). El 
remat de coberta es una barana 
que alterna serralleria de forja i 
fàbrica de maó. I finalment, 
l’edifici del número 23-25. Jose 
Espiau Muñoz es va encarregar, 
en el 1910, de les obres d’aquest 
edifici. Aquest projecte es manté 
dintre dels paràmetres del mo-
dernisme, en consonància amb 
les seves inquietuds d’aquella 
etapa que estrenava professió i 
amb les tendències de que s’-
havia impregnat durant el seus 
anys a Madrid. Més tard troba-
rà altres camins per caçar l’art i 
la tècnica. L’arquitecte Espiau, 
llavors, es puja al tren dels 
temps que marcaven modernis-
me a tot Europa.  L’Avenida de 
la Constitución reuneix avui, 
sota un sol topònim, el resultat 
d’una sèrie de transformacions 
urbanes plantejades ja des de 
1863, encara que van ser decidi-
des el 1906 i impulsades a par-
tir del 1911 per l’alcalde Anto-
nio Halcón y Vinent, en el marc 
de les reformes urbanes conne-
xes a la Exposició Iberoamerica-
na. En definitiva, podem dir que 
l’entorn de l’edifici, que es objec-
te d’aquest treball, constitueix 
un bon exemple del paisatge 
urbà que sota el signe del Regio-
nalisme va caracteritzar a la 
ciutat en el primer terç del segle 
XX.  

L’edifici l’actual 
punt d’informació 

turístic. 

( I 0 0 6 )  C o n j u n t 
d’imatges de l’edifrici 
del Coliseo de España, 
amb els elements més 
característics que el 
fan únic.   

I006 

I006 I006 
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A dalt, plànol del 
projecte monu-

mental per l’Av-
inguda.  

organized into four floors. The fa-
cade , brick structure from its ver-
tex is an axis of symmetry empha-
sized by the vertical composition of 
holes and formalizing a socket (on 
trade ) , noble body ( main and sec-
ond floors ) and crown ( third 
floor ) . The auction of a deck railing 
locksmith alternating brick and 
wrought iron . And finally , the 
apartment building at 23-25 . Es-
piau Jose Munoz was commissioned 
in 1910 to work in this building. 
The project remains within the pa-
rameters of modernism, in line with 
their interests in that stage that 
premiered profession and trends 
that had been impregnated during 

his years in Madrid. Later find 
other ways to hunt the art and tech-
nique. The architect Espiau then 
gets on the train while marking 
modernism in Europe. Avenida de 
la Constitución together today un-
der one name , the result of a series 
of planned urban transformations 
since 1863 , although it was decided 
in 1906 and moved from 1911 to 
Mayor Antonio Falcon and Vinent 
in the context of urban reforms 
related to the Latin American Exhi-
bition . In short , we can say that 
the environment of the building, 
which is the subject of this work is a 
good example of urban landscape 
under the sign of regionalism char-

acterized the city during the first 
third of the twentieth century.  

Specifications heritage  

This building was one of the first 
buildings that were once the Ave-
nue demolished the buildings of the 
old Santa Maria de Jesus Seminar 
and Mint . Thus, during this period 
witnessed the gradual increase of 
the urban bourgeoisie whose pres-
ence in public life and consequently 
the reconstruction of the city, will 
be increasingly significant . In this 
sense, the main objective is the 
investment of private capital on lots 
and buildings within the town , who 
provide a new architectural and 

Prescripcions patrimonials  

Aquest edifici va ser un de les 
primeres construccions que es 
van fer a l’Avinguda una vegada 
enderrocat les edificacions de 
l’antic Seminari de Santa Maria 
de Jesús i la casa de la Moneda. 
Així doncs, durant aquest perío-
de assistim al augment progres-
siu d’una burgesia urbana el 
qual la presència a la vida pú-
blica i com a conseqüència a la 
reconstrucció de la ciutat, es 
farà cada vegada més notable. 
En aquest sentit el seu princi-
pal objectiu és l' inversió del 
capital privat sobre solars i edi-
ficis de l’interior del casc, els 
quals van dotar d’una nova 
imatge arquitectònica i urbanís-
tica. Doncs, es generalitza el 
fenomen de l’especulació immo-
biliària en el sentit més modern 
del terme, a la vegada que es 
revesteix a la ciutat històrica 
d’un nou paisatge arquitectònic 
més apropiat amb els planteja-
ments de la burgesia post in-
dustrial.    

El projecte era en principi un 
complex composat per dos grans 
edificis, acabats amb una torre 
mirador, un on es va construir 
l’actual edifici al costat de la 
capella de Santa Maria de Jesús 
(capella de l’antic Seminari) i 
un altre en el solar que avui 
ocupa el Coliseo. Aquest projec-
te no construït, data de 1911 i 
hagués dotat a l’actual Avingu-
da de la constitució d’un monu-

 

(I007) Plànol de projec-
te de l’edifici de 
l’Avinguda Constitució, 
23-25 Actual edifici de 
la compañía de Seguros 
Santa Lucia.  Pérez 
Escolano, Victor, “José 
Espiau y Muñoz, el 
tercer hombre”, en Jose 
Espiau y Muñoz. 
Arquitecto. 1884-1938, 
(Exp.) Sevilla, 1983, 
pp. 21-35.  

I007 
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urban image . Then we generalize 
the phenomenon of speculation in 
the modern sense of the term, while 
it is clad in historic landscape of a 
new architectural approaches ap-
propriate to the post-industrial 
bourgeoisie. The project was ini-
tially a complex composed of two 
main buildings , finished with a 
lookout tower , where a current 
building was built next to the 
chapel of Santa Maria de Jesus ( the 
old Seminary chapel ) and another 
the site now occupied by the Coli-
seum . This project is not built , 
dated 1911 and had equipped the 
Avenue of the current constitution 
of a monumental building of eclectic 

style . The project aimed at the 
introduction of Seville international 
style based on French taste and 
colorful modernism , a model that 
had been successful in other Span-
ish cities such as Madrid , where it 
took a degree of refinement archi-
tecture that had nothing to envy 
buildings of Paris itself . The level 
of detail of the plan leads us to sup-
pose that it was a serious and ambi-
tious project that probably did not 
come at cost to make . The look is 
similar to the present building. The 
family of John the Baptist Calvi and 
Rives de la Tour was a stately build-
ing built in 1910 on the ground 
floor, three floors and a fourth floor 

with outdoor terraces and roof. 
Then the building occupied a large 
area, from the corner of the chapel 
of the Seminary until the old build-
ing currently houses the tourist 
information point, Office of Tour-
ism, Anibal Gonzalez already build-
ing we discussed earlier. So was out 
on the street in San Gregorio. Not 
have data or documentation of re-
form made around the years 50-60. 
Although we believe has been a 
great loss of heritage considarament 
has changed the urban landscape of 
the urban axis. A European axis 
basis. 

A dalt, Imatge de 
l’edifici una vega-
da finalitzat. 
Sembla ser que 
respecte els plà-
nols de projectes 
a la realitat exe-
cutat va haver 
certes modificaci-
ons. Un exemple, 
es la tribuna 
central superior.   

monumental edifici d’estil eclèc-
tic. El projecte pretenia la intro-
ducció a Sevilla de l’estil inter-
nacional, basat en el gust fran-
cès i el modernisme colorista, 
un model que havia tingut gran 
èxit a altres ciutats espanyoles 
com Madrid, on aquesta arqui-
tectura agafava un grau de refi-
nament que no tenia res a enve-
jar als edificis de la pròpia Pa-
ris. El nivell de detalls del plà-
nol ens fa suposar que es tracta-
va d’un projecte seriós i ambici-
ós, que probablement pel seu 
cost no va arribar-se a realitzar. 
L’aspecte es semblant a l’actual 
edifici. La família de Juan Bau-
tista Calvi y Rives de la Tour es 
va fer construir el 1910 un edifi-
ci senyorial de planta baixa, 
tres plantes pis i un quart pis 
amb terrasses exteriors i terrat. 
Aleshores l’edifici ocupava una 
gran extensió, des de la canto-
nada de l’ermita de l’antic Semi-
nari fins l’edifici que en l’actu-
alitat alberga el punt d’info-
rmació turística, Oficina de Tu-
rismo, edifici d’Anibal González 
que ja hem parlat anteriorment. 
Llavors, tenia sortida al carrer 
de San Gregorio. No es tenen 
dades ni documentació de la 
reforma realitzada al voltant 
dels anys 50 - 60. Tot i que con-
siderem que ha estat una gran 
pèrdua de patrimoni que ha 
modificat considarament el pai-
satge urbà de l’eix urbà. Un eix 
amb caràcter europeista.  

(I008) Imatges de: 
Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico, 
Consejeria de Educa-
ció, Cultura y Deporte. 
Juna de Andalucia. 
web www.iaph.es/web 

Al costat d’aque-
stes línies i a 

baix, observem 
de prop els ele-

ments tant carac-
terístics del mo-
dernisme d’Esp-
iau. Com són les 
baranes, les tri-

bunes, finestres i 
els pinacles supe-

riors de coberta.   

I008 
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1907-1917, pri-
mera etapa, Mo-
dernisme. Casa 

Orfila, 11  

Architectural Style 

The architecture of Espiau Jose is 
at the end of the cycle historicist 
can say that part of the problem in 
the acute phase , when configuring 
architectural regionalism only valid 
option to exit the aesthetic stan-
dards of the nineteenth insignifi-
cant . 

Since its inception the architecture 
of regionalism , discussed in a sea of 
doubt , in search of its own iden-
tity , fighting first against modern-
ist forms , considered outsiders 
after aglutinament against at-
tempts by the " national architec-
ture " and finally against rational-

ism, these works will be understood 
by regionalists as industrial design , 
but never as an art project, so it 
must rely on manual effort of the 
craftsman and is largely ornamen-
tal appearance which bears the 
major portion of this effort. The 
architecture of the modern move-
ment , intentionally deprived of the 
ornament has no artistic quality by 
the generation of architects Espiau 
which are, however, that the new 
system would be imposed because of 
the greater speed and economy in 
execution of the work, although 
many remained faithful to the ar-
chitecture - art face - architecture 
technology. 

This was the case of Jose Espiau, 
Arquitecto Espiau, and that he 
signed his works, get the degree of 
the Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando in 1907, and from 
then decides to convince their cus-
tomers that the architecture is 
catching on Europe is the "modern 
style". The start of his architectural 
work is due in part to its magnifi-
cent private investor relations and 
Juan Jose Bautista Calvi and Rives 
de la Tour . Thomas Ibarra , the 
Duke of Medina or the Marquis de 
Esquivel . Customers were impor-
tant not only for their class assign-
ments but also for his influence 
with the ruling circles of the society 

Estil arquitectònic 

L’arquitectura de José Espiau 
es situa al final del cicle histori-
cista i es pot dir que participa 
de la seva problemàtica en la 
fase més aguda, quan es confi-
gura el regionalisme arquitectò-
nic com única opció vàlida per 
sortir dels insignificants pa-
trons estètics del XIX.   

Des dels seus orígens la arqui-
tectura del regionalisme, es 
debat en un mar de dubtes, en 
busca de la seva pròpia identi-
tat , lluitant primer contra les 
fórmules modernistes, conside-
rades forasteres, després contra 
els intents d’aglutinament per 
part de l’”arquitectura nacional” 
i finalment contra el racionalis-
me, aquestes obres seran ente-
ses pels regionalistes com a dis-
seny industrial, però mai com a 
projecte artístic, perquè aquest 
ha de basar-se en l’esforç manu-
al de l’artesà i en gran part és 
l’aspecte ornamental el que car-
rega amb la major porció d’aqu-
est esforç. L’arquitectura del 
moviment modern, privada in-
tencionadament de l’ornament, 
no té categoria artística pels 
arquitectes de la generació de 
Espiau el qual veuen, no obs-
tant, que el nou sistema acaba-
ria imposant-se a causa de la 
major economia i rapidesa en 
l’execució de l’obra, encara que 
molts es van mantenir fidels a 
l’arquitectura—art en front a 
l’arquitectura—tècnica. Aquest 

va ser el cas de José Espiau. 
Arquitecto Espiau, que així fir-
mava les seves obres, obté la 
titulació de la Real Acadèmia de 
Bellas Artes de San Fernando 
en 1907 i, a partir d’aquell mo-
ment opta per convèncer als 
seus clients de que l’-
arquitectura que s’està impo-
sant per tota Europa és la del 
“modern estil”. L’arrencada de 
la seva labor arquitectònica es 
degut en part a les seves magní-
fiques relacions amb  l’inversor 
privat com José i Juan Bautista 
Calvi y Rives de la Tour. Tomás 
de Ibarra, el duque de Medina-
celi o el marqués de Esquivel. 
Van ser clients importants no 
només per la categoria dels seus 
encàrrecs si no també per la 
seva influència amb els cercles 
dominants de la societat i l’ec-
onomia sevillana. Jose Espiau 
és sense cap dubte un dels artis-
tes sevillans més convençuts de 
que el modernisme pot contri-
buir efectivament a resoldre els 
problemes estètics de l’arqu-
itectura. Però, conscient de que 
l’organització de l’estructura 
arquitectònica es essencial per 
la seva condició d’arquitecte. 
Per això resulta curiosa la seva 
obra modernista.  A peu d’obra 
exhibeix els seus coneixements 
tècnics, a estudi es descobreix 
com a artesà. Dibuixa personal-
ment cada un dels elements que 
necessita el client (finestres, 
reixes, vitralls, portes...).  

(I009) Imatge de 
l ’edifici anomenat 
Ciudad de Londres de 
la calle Sierpes. Acon-
segueix un estil més 
personal i vistòs.    

Font Imatges: Google 
Maps, Google images 

José Espiau y 
Muñoz (1879-

1907-1938) 

I009 
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and economy of Seville. Jose Espiau 
is undoubtedly one of Seville's most 
artists believe that modernism can 
contribute effectively to solve aes-
thetic problems of architecture. But 
aware that the organization of the 
architectural structure is essential 
to its status as an architect. It is 
therefore curious his modernist 
work. On -site exhibits its expertise 
in study discovers how to craft . 
Draw personally each one of the 
elements required by the client 
(windows, railings, doors…).  In his 
career three distinct stages: the 
first, between 1907 and 1917. To 
this period belongs the approach to 
the front of Orfila, 11, the first im-

portant buildings, the house of An-
tonio Lopez. The more strictly mod-
ernist Art Nouveau Seville. Part of 
what separates great visual impact 
for their originality of the remain-
ing production modernist Seville. 
This building begins to approach 
the perfection of every architect 
embellishment that distinguish the 
set: the windows, fodder, even com-
posing a lively combat lethargy 
which aims to formally ended in 
1800. Espiau conceive modernism 
as something open and experimen-
tal field that allows you to go up 
preferring formal personal style. 
This is why after this drift towards 
a particular house with eclectic 

influences and some modernist flo-
ral closest, for example, the use of 
brick. What emerges in many build-
ings the Calvi family. With several 
variants to find these works the 
characteristic features of the treat-
ment of the facades. Reaching a 
personal style seems to be the goal 
of the artist during the five years 
that belongs to true art nouveau. 
We finally get to the next stage 
which occurs between 1918 and 
1928 , with a more personal style 
and seen what wins in the competi-
tion of the Hotel Alfonso XIII. It is 
the period of maturity. This time 
sinks its initial architectural basis 
for part of the aesthetics of form 

El Gran Hotel de 
la Exposició Ibe-
roamericana de 
1929 va suposar 
el gran treball de 
l’arquitecte Jose 
Espiau y Muñoz.  

per fi a la següent etapa que es 
produeix entre 1918 i 1928, amb 
un estil mes personal i vistos 
que es el que triomfa en el con-
curs del hotel Alfonso XIII. És el 
període de maduresa. Aquesta 
època enfonsa les seves bases  
inicials d’arquitectura, per una 
part per l’estètica dels contras-
tos de color i dels formularis 
goticistes o classicistes propis 
de les construccions modernis-
tes realitzades pels Calvi i, per 
l’altra banda, més concreta-
ment, en les obres del concurs 
com l’edifici Ciudad de Londres 
al carrer Sierpes. Els arcs peral-
tats, els buits germinats em-
marcats per arrabà, les pilas-
tres aparellades, les tejaroces, 
les impostes corregudes a l’alç-
ada de les salmeres,... Són mo-
tius que l’arquitecte fa seus des 
de llavors i que es magnifiquen 
a l’obra amb la que culmina 
l’etapa: el Gran Hotel Alfonso 
XIII. Espiau arriba aquí la seva 
maduresa i fixa el seu propi 
estil dintre del regionalisme 
amb l’ús de pinacles, pèrgoles, 
elements neo-mudèjars i neo-
barrocs i l’especial cromatisme 
aconseguit amb els maons de 
varietat tonalitat i ceràmica 
vidriada, les riques reixes, tan-
ques, faroles i baranes de ferro 
forjat. I, finalment, la seva èpo-
ca de decadència entre 1928 i 
1938. Naixen llavors altres 
temps i un procés diabètic va 
anar apagant-li la salut.   

Font Imatges: Google 
Maps, Google images 

A la seva carrera es distingei-
xen tres etapes: la primera, en-
tre 1907 i 1917. A aquest perío-
de pertany el plantejament de 
la façana de Orfila, 11, el pri-
mer dels edificis importants, la 
casa d’Antonio López. La més  
rigorosament modernista del 
Art Nouveau sevillà. Peça de 
gran impacte visual que s’a-
parta per la seva originalitat de 
la restant producció modernista 
sevillana. En aquest edifici co-
mença a apropar-se al perfeccio-
nisme del arquitecte amb cada 
element decoratiu que distingi-
rà el conjunt: de les vidrieres, 
dels farratges, composant un tot 
vitalista que pretén combatre 
atonia formal amb el que va 
finalitzar el 1800. Espiau conce-
brà el modernisme com alguna 
cosa obert, com camp d’exp-
erimentació que li permet anar 
decantant aspectes formals fins 
arribar un estil personal. Es per 
això que desprès d’aquesta casa 
deriva cap un particular eclecti-
cisme amb influencies moder-
nistes florals i algunes mes pro-
peres, per exemple, l'ús del maó. 
Que es el que aflora en els nom-
brosos edificis per la família 
Calvi. Amb diverses variants 
trobarem a aquestes obres els 
elements característics del trac-
tament de les façanes. Arribar a 
un estil personal sembla que va 
ser la meta de l’artista durant 
els cinc anys que pertany fidel a 
l’art nouveau. Ho aconsegueix 

Imatges on veiem 
els elements més 
destacats que 
definiran el seu 
estil, tot i així 
fora el laboratori 
més idoni on 
experimentar 
amb les diferents 
fórmules que 
permetia l’estè-
tica regionalista  

I010 

I010 
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A l’esquerra 
imatge de la 

totalitat de l’ed-
ifici de Santa 
Lucia de nit. 

Contemplem la 
diversitat cromà-

tica dels para-
ments de façana 

però sent poc 
destacables. 

and color contrasts goticista own 
classical or modernist buildings 
made by Calvi and, on the other 
hand, more specifically, in the 
works contest as the of London 
building Sierpes street. Peraltats 
arches, holes framed by alfiz 
sprouts, paired pilasters, the tejaro-
ces, imposts run the height of the 
salmon... Are the reasons for its 
architect since then and are magni-
fied with the work culminating 
stage: the Grand Hotel Alfonso XIII. 
Espiau here comes its maturity and 
set your own style of regionalism 
within the use of pinnacles, pergo-
las , neo - Moorish and neo- baroque 
and special colors achieved with 

brick and glazed ceramic shade 
variety, rich gates, fences, lamp-
posts and wrought iron railings. 
And finally, the time decay between 
1928 and 1938. Born and then other 
times diabetic process was putting 
her health. 

 

The end result is a work visually 
rich, enhanced by the diversity of 
materials used for the decor. The 
decor is very simple basis for taking 
stucco imitating pressed brick, ce-
ramic glazed building elements such 
as braces, artificial stone decorative 
railings and wrought iron balconies 
and through windows. This work 

Espiau see that the author is en-
gaged in research on those lan-
guages, derived from the use of 
brick, painted pottery and iron. 

El conjunt, encara que aparenta 
una rigidesa que pot plantejar 
l’ortogonalitat d’eixos horitzon-
tals i verticals, presenta una 
gran riquesa visual degut a l’-
elevat número de buits que per-
foren la façana i una exquisitat 
i una variada decoració que els 
acompanya. En ella observem 
una abundant ornamentació 
floral, tant al farratge de tanca-
ments i baranes, com els relleus 
ubicats en els emmarcaments 
de portes, balcons i finestres. 
En tots els casos s'estableix un 
joc sinuós de línies que es cre-
uen conformant roleus, palmes, 
rossetes... Etc. Que introdueix 
un fort sentit de dinamisme i 
moviment a la façana. Es tracta 
de la típica decoració orgànica 
pròpia de la burgesia esteticista 
final del segle. Aquest fenomen 
com ja hem destacat es dispara, 
es el que coneguem com a 
“arquitectura d’autor”. Això fa 
que els arquitectes dotin les 
seves obres d’un segell personal 
a través del disseny de façanes.  

A la vegada observem que Espi-
au amb aquest edifici afegeix 
una estética de vanguardia al 
plantejar la sintaxi decorativa 
pròpia del modernisme, que és 
la típica combinació del maó 
vermell sobre parament arre-
bossat. Tot es una mostra d’or-
iginalitat d’aquest arquitecte, 
capaç de conjugar el caràcter 
tradicional de simetria i ortogo-
nalitat en planta i façana, amb 

un llenguatge innovador. Tan-
mateix, contemplem que l’edifici 
ha traduït l’espai interior a la 
línia de la façana que es resol 
en el joc volumètric de la matei-
xa a través d’una sèrie de cossos 
sortints que, a partir de l’ent-
resòl, constitueixen la prolonga-
ció d’algunes estàncies. La crea-
ció d’aquests cossos volats, su-
posa una solució eficaç a la falta 
d’espai per l’excessiva estretesa 
del solar i serà uns dels recur-
sos que José Espiau utilitzarà al 
llarg de la seva trajectòria pro-
fessional. L’enorme longitud de 
la façana queda, d’aquesta for-
ma, interrompida pels cossos 
sortints, establint un joc de se-
qüències que enriqueixen i di-
versifiquen el que, de no haver 
sigut així, hagués suposat una 
excessiva linealitat i monotonia 
de la superfície.  

El resultat final és una obra de 
gran riquesa visual, incremen-
tada per la diversitat dels mate-
rials utilitzats per la seva deco-
ració.  La decoració es summa-
ment senzilla tenint per base 
l’estuc imitant maó premsat, 
ceràmica esmaltada, elements 
constructius com mènsules, ba-
ranes de pedra artificial decora-
tives i ferro de forja pels balcons 
i finestres. Amb aquesta obra 
d’Espiau constatem que l’autor 
es troba immers en la investiga-
ció sobre aquells llenguatges, 
dels que deriva al ús del maó, la 
ceràmica policromada o el ferro.   

Font Imatges: Repor-
tatge fotogràfic final 
d’obra realitzat per 
Clemente Delgado 
Fotografía, S.C. 
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01 
Casa de Antonio López  
(1907-1908) 
Calle Orfila, 11  
 
02 
Casa Grosso  
(1908-1909) 
Calle San Pablo, 3  
 
03 
Casa de Manuel García   
Alonso 
(1911-1912) 
Plaza de San Francisco, 12 
 
04 
Casa de la Adriatíca 
(1914-1922) 
Avenida de la Constitución, 
2 
 
05 
Edificio Ciudad de Londres
(1912-1914) 
Calle Cuna - Cerrajería 
 
06 
Edificio para Juan Ruiz 
Durán 
(1921-1922) 
Calle Cuesta del Rosario - 
Luchana 
 
07 
Casa Jose Calvi 
(1910-1912) 
Calle Álvarez Quintero 

SEVILLA. ESPIAU. 14 EDIFICIS IMPRESCINDIBLES 
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06 
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08 
Hotel Alfonso XIII 
(1916-1928) 
Plaza San Fernando, 2 
 
09 
Casa Lissén  
(1918-1919) 
Calle San Andrés y Cervan-
tes  
 
10 
Casa en la Avenida de la 
Constitución  
(1925-1927) 
Avenida de la Constitución, 
24-26 
 
11 
Antigua Sede de La Catala-
na 
(1912-1913) 
Calle Sierpes,11-12 
 
12 
Edificio Pedro Roldan 
(1926-1927) 
Plaza del Pan 
 
13 
Viviendas del Monte de Pie-
dad 
(1927-1928) 
Plaza de Capuchinos, 7 
 
14 
Edificio Santa Lucia 
(1910) 
Avenida de la Constitución 

SEVILLA. ESPIAU. 14 IMPRESCINDIBLE BUILDING  
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partial defense in a "modernization" 

of the city. The reforms carried out 

in the building enjoy the reduction 

by half of the front and set the 

whole building. Do not have enough 

data to give the reasons for this 

reform subjective. The result of this 

reform was the reduction of the 

building facade with a length of 

35.00 meters and a height of 25 

meters, so we now have a construc-

tion crane area of about 900 square 

meters. Regarding the architectural 

style remained the essence of the 

original work, but were removed 

ornamental elements such as pinna-

cles crowning the area covered and 

wrought iron gates also in the same 

area. Description of work.  General 

mortar lining: In acceptable condi-

tion regarding stability problems in 

some areas and tops that show a 

marked erosion. The faux stucco 

brick and has a surface degradation 

at certain points swelling and re-

lease of material. It is generally 

considered poor. At this point the 

work will involve data collection 

and point location in disrepair. Re-

view and chipped points unstable 

upon cleaning the entire wall of 

water at low pressure. Breaded 

points eliminated bastard 3:1:12 

mortar plastering the repaired 

area . Regarding the stucco gets the 

entire household, without deleting 

Font Imatges: Google 

Maps, Google images 

Font Imatges: Repor-

tatge fotogràfic durant 

l’execució de l’obra. 

Natur System.  

S 
i fins els anys 30 la Avenida de la Constitución ha vingut de-

fensant-se com un lloc sobre el que s’ha desenvolupat una in-

tensa activitat constructiva, a partir d’aquesta data s’ha de fer cons-

tar la desaparició d’aquesta idea d’espai en permanent estat de 

transformació per entrar en el món del immobilisme, l’abandona-

andonament i la degradació. Efectivament, durant els anys de post-

guerra l’avinguda va patir, com la resta de ciutat, una situació de 

deteriorament progressiu que no es veurà ni tant sols alleugerida a 

l’època daurada de la construcció, durant la dècada dels anys 60 o 

amb el desenvolupament dels 70. Per aquestes dates l’edifici, aquest 

i com també d’altres, van ser objecte d’alguns plans parcials que va 

contemplar la seva parcial desaparició en defensa a una 

“modernització” de la ciutat. La reforma portada a terme a l’edifici 

va contemplar la reducció per la meitat de la façana i el conjunt de 

tot l’immoble. No es tenen suficients dades per donar les raons d’aq-

uesta reforma de forma objectiva.  El resultat d’aquesta reforma va 

ser la reducció de l’edifici amb una longitud de façana de 35,00 me-

tres i una alçada de 25 metres, per tant actualment tenim una su-

perfície constructiva de façana d' aproximadament 900 metres qua-

drats. En quan l’estil arquitectònic es va mantenir la mateixa essèn-

cia de l’obra original, no obstant van ser eliminades alguns elements 

ornamentals com per exemple els pinacles de coronació a la zona de 

cobertes i les reixes de ferro de forja també a la mateixa zona.   

 

Casa Calvi, edifici de Santa Lucia a l’actualitat 

I012 

A dalt, visió ge-

neral de la faça-

na abans de la 

intervenció.  

A la dreta, ele-

ments decoratius 

i/o constructius 

on observem 

l’estat de conser-

vació. Presenten 

deteriorament 

dels materials 

que els compo-

sen. 

I 
f even 30 years Avenida de la 

Constitución has been defended 

as a site on which construction has 

developed an intense activity, after 

this date must be indicated the 

disappearance of the idea of space 

constant state of transformation to 

enter the world of inaction, neglect 

and degradation. Indeed, during the 

postwar Avenue suffered like the 

rest of the city, a progressive dete-

rioration of the situation that will 

not only lightened the golden age of 

building , during the 60s and with 

the development of 70. At that time 

the building, and as the others, 

were the subject of some partial 

plans that contemplate their demise 
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Font Imatges: Repor-

tatge fotogràfic durant 

l’execució de l’obra. 

Natur System.  

Cornisa superior planta 4a-
coberta i cornisa planta 3a 

Descripció de l’obra  

Revestiment general de morter: 

En acceptable estat quant a 

estabilitat, amb alguns proble-

mes en els coronaments i zones 

que presenten una marcada 

erosió. L’estuc d’imitació d’obra 

vista presenta una degradació 

superficial i en certs punts d’i-

nflament i despreniment de 

material. En general es conside-

ra deficient. En aquest punt 

l’obra consistirà en la presa de 

dades i localització de punt en 

mal estat. Repàs i repicat de 

punts inestables, amb prèvia 

neteja de la totalitat del mur 

amb aigua a baixa pressió. Ar-

rebossat dels punts eliminats 

amb morter bastard 3:1:12 aca-

bat lliscat amb texturalització 

de la zona reparada. Pel que fa 

l’estuc es recupera la totalitat 

del parament, sense eliminar 

l’existent. Per a cosir les esquer-

des es va utilitzar uns rodons 

d’acer inoxidable corrugats de 8 

mm de diàmetre en forma de 

grapa. Amb perforació prèvia i 

subjectades amb resines epoxi i 

es van tapar posteriorment amb 

morter resinós sense retracció. 

Les fissures es col·locarà una 

malla tipus mallatex ancorada 

mecànicament al suport per a 

un embegut posterior al morter 

de calç. De criteri general, els 

punts en mal estat del revesti-

ment es poden classificar en dos 

tipus, amb pèrdua de material 

petri i amb pèrdua de material 

de revestiment cromàtic el qual 

apareix una diferència de textu-

ra del parament. Per la pèrdua 

petria s’aplicarà morter mixta 

com KEIM Universalputz i pel 

cas de pèrdua de revestiment 

cromàtic aplicarà una primera 

capa de fons (material petri 

amb poca càrrega petrea) com el 

KEIM Contact - Plus. Lloses de 

balcons:  paviments amb repa-

racions antigues amb material 

inestables, fronts de balco dete-

riorats i amb esquerdes en tot el 

seu conjunt. Es detecta greu 

l’estat de conservació de la tota-

litat dels sostres dels balcons, 

amb despreniment de material 

de revestiment. No tenen imper-

meabilització. Causa de l’entra-

da d’aigua i presència d’humitat 

A l’esquerra, 

diferents imatges 

dels elements 

constructius  on 

observem el seu 

deteriorament 

per l’exposició 

atmosfèrica. 

Parament arrebossat remoli-
nat amb revestiment cromàtic 

Baranes de ferro 
de forja  

Baranes de pedra 

Mènsules d’obra i 
decoració 

Balustrada de 
pedra artificial  

Revestiment decora-
tiu ceràmic 

Sòcol de pedra 
natural 

Estuc d’imitació 
d’obra vista 

A dalt, esquema 

de composició 

dels elements 

més importants 

de la façana.  

the existing one. To sew the cracks 

was used a corrugated stainless 

steel round 8 mm diameter shaped 

staple . With pre-drilling and fas-

tened with epoxy resin and were 

then covered with resinous mortar 

without retraction . Fissures are 

placed mesh type mallatex mechani-

cally anchored support for embed-

ded after lime mortar . In general 

criteria points messed coating can 

be classified into two types , with 

loss of stone material and loss of 

coating material which pointed 

chromatic difference of texture 

household . The loss PETRA applied 

as mortar mixed KEIM Univer-

salputz and the case of loss of a first 

coating applied color background 

layer ( stone material with little 

stony load ) as KEIM Contact - 

Plus. Slabs of balconies: flooring 

repair old equipment with unstable 

balcony fronts and damaged with 

cracks throughout the whole. It 

detects the serious condition of the 

entire roof of the balcony, with de-

tachment of coating material  They 

have no waterproofing. Due to wa-

ter ingress and the presence of 

moisture in the structure of the 

metal slab has oxidation and swell-

ing. The action on the balcony 

fronts and concrete elements consist 

of chipped from unstable parts, 

cleaning and removal of oxide ar-

mor, passivador treatment and 

subsequent rebuilding volumes. The 

performance on the balconies on the 

upper face consists in discovering 

all of metal beams , previously held 

a sup of the slab . Cleaning and 

removal of oxide beams , and appli-

cation passivador vault reconstruc-

tion forged ceramic coating and 

waterproofing mortar with foil . Will 

be placed tile finish . Regarding the 

underside ( ceiling ) on the balconies 

rebuilt once already forged coat 

them with mortar mixed . In addi-

tion to repairing the front ledges 

along the same criteria that the 

balconies on the upper ledges will 

withdraw all the pottery and regu-
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en l’estructura metàl·lica de la 

llosa, presenta oxidació i infla-

ment. L’actuació sobre fronts de 

balco i elements de formigó con-

sistirà en el repicat de les parts 

inestables, neteja i retirada 

d'òxid de les armadures, tracta-

ment passivador i posterior re-

construcció de volums. L’actu-

ació en els balcons sobre la cara 

superior consistirà en el desco-

briment de la totalitat de bigues 

metàl·liques, prèviament es 

realitzarà un estintolament de 

la llosa. Neteja i retirada d’òxid 

de les bigues, aplicació de passi-

vador i reconstrucció del forjat 

amb revoltó ceràmic, capa de 

morter i impermeabilització 

amb lamina. Es col·locarà rajola 

d’acabat. Pel que fa la cara infe-

rior (sostres) dels balcons, una 

vegada ja reconstruït el forjat 

s’arrebossaran amb morter 

mixt. A més de reparar els fron-

tals de les cornises seguint al 

mateix criteri que els dels bal-

cons, per la part superior de les 

cornises es retiraran la totalitat 

de les peces de ceràmica i es 

regularitzarà la superfície pri-

mer amb morter resinós per a 

obtenir una superfície continua 

i amb pendent per al desguàs, i 

després col·locar noves peces de 

ceràmica del mateix format que 

l’original amb goteró. Tracta-

ment de fusteries: les fusteries 

de portes i finestres es repassa-

ran i escataran per a treure tota 

la pintura en mal estat; després 

es massillaran amb massilla per 

a exteriors i després d’escatar-

les novament es pintaran, pri-

mer amb una capa emprimació i 

posteriorment amb dues capes 

de pintura esmalt. Caldrà rea-

litzar mostres pintades de su-

perfícies de color sobre la façana 

i la fusteria per avaluar-ne l’efe-

cte al lloc, veure’n la intensitat 

amb la incidència de la llum 

real a la qual estaran sotmesos 

els colors. Per aquesta interven-

ció, la visualització del color en 

una superfície sobre la façana 

serà definitiva per a convèncer 

els responsables de l’encert del 

color. Revestiment cromàtic de 

parament general, cornises i 

elements constructius: S’utilit-

zaran pintures amb silicat po-

tàssic en emulsió sense modifi-

car de la casa KEIM. Es tracta 

de pintures d’origen mineral, el 

seus components naturals són 

més compatibles amb els mate-

rials de construcció antics que 

ens trobem en restauració. Al 

ser pintures amb el porus obert 

permeten que en els materials 

antics la humitat circuli amb 

més facilitat. El silicat una ve-

gada aplicat al parament, pene-

tra dins de l’estuc i comença un 

procés d’enduriment progressiu 

que ajuda a consolidar i protegir 

el parament dels agents atmos-

fèrics.  

color in an area on the front will 

definitely convince those responsi-

ble for the accuracy of the color. 

Coating color ware generally cor-

nices and building elements : potas-

sium silicate paints will be used in 

unmodified emulsion of the house 

KEIM . These paintings of mineral 

origin , the components are com-

patible with natural building mate-

rials that are old restoration . Being 

paints with open pores allow mois-

ture in old materials flow more 

easily. Silicate once applied to furni-

ture, penetrates the stucco and 

begins a gradual hardening process 

that helps to strengthen and protect 

the wall from atmospheric agents . 

 larize the surface first with resinous 

mortar to obtain a continuous sur-

face and sloped to drain, and then 

place new ceramic pieces the same 

size as the original leaking. Treat-

ment of timber: the timber doors 

and windows will review and sand-

ing to remove all the paint in poor 

condition, then putty putty for exte-

rior sanding them and then paint it 

again, first with a primer coat and 

then with two coats of enamel paint. 

Will perform color samples painted 

surfaces on the front and carpentry 

to evaluate the effect of the site, see 

the intensity of the incident light 

which are subject to actual colors. 

For this operation, the display of 

A la dreta, ex-

pansió de l’arm-

adura del front 

de balco.  

A la dreta, falta 

de cohesió de les 

peces ceràmiques 

decoratives.  

A la dreta, es-

querdes i fissures 

en general en tot 

el parament 

A la dreta, pèr-

dua de material 

petri, presència 

alta d’humitat.  

A la dreta, des-

preniment de 

material en els 

sostres dels bal-

cons. 

Font Imatges: Repor-

tatge fotogràfic durant 

l’execució de l’obra. 

Natur System.  
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Aquesta obra la portarà a terme 

l’empresa constructora, NATUR 

SYSTEM, S.L. Es  una empresa 

reconeguda en el ram de la 

construcció, i especialitzada i 

experimentada en la reforma i 

rehabilitació d’edificis. Mitjan-

çant una oferta econòmica d'àm-

bit privat, fora l’empresa con-

tractista adjudicatària de l’obra 

de Restauració i Conservació de 

la façana principal de l’edifici de 

la companyia de Seguros Santa 

Lucia de Sevilla. Situada a l’a-

vinguda de la Constitució, nú-

mero 23-25 de la ciutat anome-

nada. Es objecte d’encàrrec, i en 

conseqüència constitueix l’obra 

a realitzar per NATUR SYS-

TEM, tota aquella sèrie de fei-

nes que de forma específica i 

detallada figuren en el Pressu-

post. Les obres es limitaran i 

s’ajustaran exclusivament a 

aquelles que de forma expressa 

es trobin en el pressupost. La 

propietat no pot exigir la realit-

zació d’altres obres o actuacions 

que no es trobin degudament 

contemplades. Tota modificació 

de les obres a realitzar (inclusió 

i/o exclusió de partides), per 

obligar a l’empresa contractista, 

haurà de constar expressament 

per escrit mitjançant document 

complementari, amb la seva 

repercussió econòmica, i en el 

seu cas, repercussió en els ter-

minis d’execució, així com la 

firma d’ambdues parts en prova 

de mútua acceptació.  

 

This work will evaluate the con-

struction company , nature SYS-

TEM , SL It is a renowned company 

in the field of construction, and 

specialized and experienced in the 

reform and rehabilitation of build-

ings. Through a range of private 

sector economic , outside the con-

tractor awarded the work of Resto-

ration and Conservation of the main 

facade of the building company 

Santa Lucia Seguros de Sevilla . 

Located on the Avenue of the Con-

stitution, the city called number 23-

25 . This custom object , and there-

fore the work is carried out by 

NATUR SYSTEM , that whole se-

ries of jobs that specifically listed 

and detailed in the budget . The 

works will be limited exclusively to 

those who conform and explicitly 

are in the budget. The property may 

not require the performance of work 

or other activities that are not ade-

quately covered . Any modification 

of the work to be carried out ( inclu-

sion and / or exclusion of items ) to 

force the contractor , shall be in 

writing and expressly supplemen-

tary document , with its economic 

impact , and where appropriate , 

impact on deadlines , as well as the 

signature of both parties on mutual 

acceptance of test. 

 

  Nom de l'Obra       

          

  Restauració i Conservació de la façana   

  principal de l'edifici de la companyia    

  de seguros Santa Lucia, Sevilla    

          

  Emplaçament        

          

  Avenida de la Constitución, 23-25    

  Sevilla        

  Projecte       

          

  Oferta NATUR SYSTEM, S.L.     

  2011       

  Pomotor / Propietari     

          

  COMPAÑÍA SEGUROS     

  SANTA LUCIA S.A.      

          

  Direcció Obra       

          

  Departament Tècnic     

  SANTA LUCIA S.A.      

          

  Dades Obra       

  Superfície façana: 900 m2     

  Data d'inici de l'obra: 16 de novembre de 2011   

  Data d'acabament: 20 de maig de 2012   

          

  Empresa Contratista     

          

  NATUR SYSTEM, S.L.      

  Cap d'Obra: Ignasi Chies     

          

  Equip obra / Industrials     

          

  NATUR SYSTEM, S.L. (contractista principal)   

  ALQUIANSA (Bastides, lloguer, munt i desm)     

  ENTRENA LOPEZ, S.L. (Ram de paleteria i reparació  

  elements constructius)     

  ESTUCOS DE WILDE, S.L. (Estucadors i   

  paletes especialistes)     

  INMA ESPINOSA  (Restauradora especialista)     

  MARíA REY  (Restauradora especialista)     

  GLAIM, S.A. (Pintors)     

A l’esquerra, 

fitxa d’obra on 

observem les 

dades principals 

de l’obra.  
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The figure of any work is not regu-
lated to any regulations stating 
what their functions, but refers to 
them in Article 11, Section C, of 
Law 38 /1999 of 5 November, of 
Building Standards ( LOE ). Deter-
mined as one of the obligations of 
the employer, " New Work desig-
nate who will take the Representa-
tion Technique Builder to work and 
that their qualifications and experi-
ence should have adequate training 
in accordance with the characteris-
tics and complexity of the work . " 
In this section, we draw the follow-
ing conclusion : " Entrepreneurs are 
the Representatives”. Today, the 
speed with which changes occur in 

the current economic and social 
environment makes the level of 
demand in relation to the qualifica-
tions and ability of the worker is 
increasingly high. It is not even 
have proper training, it is essential 
to develop skills such as flexibility , 
adaptability, versatility, ability for 
teamwork, initiative, proactive , etc. 
At the same time, the changes im-
posed by the need to qualify and 
requalify constantly in professional 
life. However, technical architects 
and building engineers focus their 
activity in the construction process 
of the building . They are profes-
sionals who make decisions , control 
the construction process , coordinate 

health and safety at work , protect-
ing the quality and manage the 
production in order to ensure that 
the building is made with quality 
guarantees.   

Selection of equipment and special-
ists.  

We implement the construction 
management process . That starts 
with the hiring of subcontractors , 
offers studio , economic decisions , 
awards and coordination , monitor-
ing and control of the construction 
process . In the construction sector 
is a relatively common practice , 
which is a work of the contractor , 
in turn , contract with one or more 

Font Imatges: BOE, 
Boletín Oficial del 
Estado. Llei 38/1999, 
de 5 de novembre, 
d’Ordenació de l’Edifi-
cació (LOE) 

L 
a figura del cap d’obra no està regulada a cap normativa on 

s’indiqui quines són les seves funcions, però si es fa referència a 

ells a l’Article 11, Apartat c, de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, 

d’Ordenació de l’Edificació (LOE). Determina com una de les obliga-

cions del empresari, “designar al Cap d’Obra que assumirà la Repre-

sentació Tècnica del Constructor a l’obra i que per la seva titulació o 

experiència haurà de tenir la capacitació adequada d’acord amb les 

característiques i complexitat de l’obra”. D’aquest apartat extraiem 

la següent conclusió: “són els Representants dels Empresaris”. Avui 

dia, la rapidesa amb què es produeixen els canvis en l’actual entorn 

econòmic i social fa que el nivell d’exigència en relació amb la quali-

ficació i capacitat dels treballadors o treballadores sigui cada vegada 

més elevat. Ja no es tracta tan sols de tenir formació adequada, sinó 

que és imprescindible desenvolupar capacitats com la flexibilitat, 

l’adaptabilitat, la polivalència, l’habilitat per al treball en equip, la 

iniciativa, la proactivitat, etc. A la vegada, els canvis imposen també 

la necessitat de qualificar-se i requalificar-se constantment en la 

vida professional.  

No obstant, els arquitectes tècnics o enginyers de l’edificació centren 

la seva activitat en el procés constructiu de l’edificació. Són professi-

onals que prenen decisions, controlen el procés de construcció, coor-

dinen la seguretat i salut en l’obra, vetllen per la qualitat i gestio-

nen la producció amb l’objectiu d’aconseguir que l’edificació es faci 

amb garanties de qualitat.  

Ocupació en el procés de treball de l’obra: Obra de 

Restauració i Manteniment de l’edifici Santa Lucia 

A la dreta, l’Arti-
cle 11 de la Llei 
38/1999, de 5 de 
novembre, d’Ord-
enació de l’Edif-
icació (LOE). 
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other companies making parts or 
stages of it. In principle, the con-
tractor is free to subcontract part of 
the work execution with one or 
more subcontractors, if deemed 
appropriate, unless the contract 
specifically prohibiting him do it. 
Out of these cases, and small -scale 
works, outsourcing is common in 
construction. Consists outsource 
specialized companies to perform 
additional work. The subcontractor 
is responsible for his work with the 
contractor as this is who entrusted , 
not the principal. The contractor , in 
front of the principal, is responsible 
for much of the work done by him, 
as entrusted to the subcontractor . 

Remember that before carrying out 
any work previously contracted 
shall have all of their documenta-
tion, both graphic and written con-
tract starting with the main con-
tractor has performed with the de-
veloper / client. It is the framework 
in which their work place. A careful 
reading of the contract will allow 
firsthand few potential positive 
aspects and / or the many unfavor-
able terms. All this documentation 
is developed with computer support. 
Once you have already made a num-
ber of obligations in order to com-
plete the study of the project and 
prepare the documentation neces-
sary to transform a work in a work-

place, we proceed as we had men-
tioned in the contract work. Con-
tracts in this work were completed 
at the beginning, thus avoiding 
contracts outstanding during the 
course of the work. The selection of 
companies was based on lots or 
packages of work, taking into ac-
count their experience in similar 
work carried out and the resources 
available to perform the work and 
guarantee compliance with the 
deadline. Prepare documentation to 
request bids, in this case provide 
the following documents: letter of 
request signed by any offer of work 
to the date of filing, or email con-
tract model, or general descriptive 

Font Imatges: Docu-
mentació empresa 
contractista principal 
NATUR SYSTEM,S.L. 

Selecció d’equips i especialistes 

Posem en marxa el procés de 
gestió constructiva. Que s’inicia 
amb la contractació de les em-
preses subcontractistes, estudi 
d’ofertes, decisions econòmi-
ques, adjudicacions i coordina-
ció, seguiment i control del pro-
cés constructiu. En el sector de 
la construcció és una pràctica 
relativament freqüent, consis-
teix en què el contractista d’una 
obra, al seu torn, contracta amb 
una altra o unes altres empre-
ses, la realització de parts o 
etapes de la mateixa. En princi-
pi, el contractista es lliure de 
subcontractar l’execució parcial 
de l’obra amb un o diversos sub-
contractistes, sempre que ho 
consideri convenient, a menys 
que el contracte li prohibeixi 
expressament fer-ho. Fora d’a-
quests casos, i de les obres de 
petita envergadura, la subcon-
tractació és freqüent en l’edif-
icació. Consisteix en subcontrac-
tar a empreses especialitzades, 
per a realitzar treballs addicio-
nals. El subcontractista és res-
ponsable del seu treball davant 
el contractista ja que és aquest 
qui li ha encomanat, no el comi-
tent. El contractista, en front al 
comitent, es fa responsable tant 
de la part de l’obra executada 
per ell, com de la part encoma-
nada al subcontractista.  

Cal recordar que abans de por-
tar a terme les contractacions 
prèviament el cap d’obra ha de 

disposar de la totalitat de la 
seva documentació, tant gràfica 
com escrita, començant pel con-
tracte que l’empresa contractis-
ta principal ha realitzat amb el 
promotor / client. Es el marc de 
referència en el que desenvolu-
parà el seu treball. Una lectura 
atenta del contracte li permetrà 
conèixer de primera mà els pos-
sibles pocs aspectes favorables i/
o les moltes clàusules desfavo-
rables. Tota aquesta documen-
tació es desenvolupa amb su-
port informàtic. Una vegada ja 
realitzades una sèrie d’-
obligacions amb l’objecte de 
completar l’estudi del projecte i 
preparar la documentació neces-
sària per transformar una obra 
en un centre de treball, es pro-
cedeix tal com ja havíem comen-
tat a la contractació de l’obra. 
Les contractacions a aquesta 
obra es van formalitzar al inici, 
evitant així possibles contracta-
cions pendents durant el curs de 
l’obra. La selecció de les empre-
ses va en funció dels lots o pa-
quets d’obra, tenint en conte les 
seves experiències en treballs 
similars efectuats i els mitjans 
disponibles per efectuar els tre-
balls amb garantia i compli-
ment del termini. Es prepara la 
documentació per sol·licitar les 
ofertes, en aquest cas es facili-
ten els següents documents: 
carta de petició d’ofertes firma-
des pel cap d’obra amb la data 
de presentació, o email, model 
de contracte; memòria descripti-

A l’esquerra, 
comunicat de 

l’empresa con-
tractista princi-
pal del inici de 

les obres 

A l’esquerra, 
contracte d'ar-

ranjament d’ob-
ra. El qual es 

posa de manifest 
per escrit, per 

desenvolupar el 
treball.  
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report was part, been lots of rele-
vant measurements or work pack-
ages, payment, terms and condi-
tions and guarantees. This work is 
essential and defines the manage-
ment capacity of any good work . It 
is important to clearly specify the 
requirements, measurements, ap-
proximate dates of beginning, lead 
time, payment terms, inclusion or 
not to bid and any other ancillary 
data that may be needed for a per-
fect definition of work,  including or 
not the same, it is essential to avoid 
surprises. Prepare a bad documen-
tation request bids means losing 
efficiency and reliability with re-
spect to the proposals made by in-

dustry. Among the requirements of 
the documentation prepared by 
request bids must appear in a clear 
and precise, the deadline for sub-
mitting them. The concept of pack-
etization is the study of phases and 
related activities of a work to de-
compose it consistently in order to 
facilitate its implementation and 
control. This work was decomposed 
as follows: scaffolding, pallets spe-
cialists, stucco specialists, restorers, 
painters and carpenters. This solu-
tion requires the breakdown of pro-
ject execution. The goal is to man-
age in a way always the same : to 
facilitate and simplify the control 
implementation without cost in-

increase compared to the budget 
target. The right packetization that 
none of the various items of work 
done depends largely on the effi-
ciency and coordinating the work of 
different trades. It is necessary to 
that end, look for the right balance 
between volume and fragmentation. 
To hire the basic criteria are: 1. 
Information available on the formal-
ity efficiency and quality from previ-
ous work. Two. Degree of specializa-
tion in the type of work. Three. Hu-
man resources (staff, specialists, 
technicians) and mater ials 
(machinery, equipment, new tech-
nologies). Four. The price quoted in 
conjunction with other offers re-

Font Imatges: Docu-
mentació empresa 
contractista principal 
NATUR SYSTEM,S.L. 

L’objectiu de tal forma de gesti-
onar es sempre el mateix: facili-
tar execució i simplificar el con-
trol sense increment de cost 
respecte el pressupost objectiu. 
De l’encertada paquetització 
que el cap d’obra realitzi de les 
diferents partides depèn, en 
bona mesura, l’eficàcia i la coor-
dinació a obra dels diferents 
oficis. Es precís, a tal fi, buscar 
el just equilibri entre fragmen-
tació i volum. Per contractar els 
criteris bàsics són: 1. Informació 
disponible sobre la formalitat, 
eficacia i la qualitat, obtinguda 
de treballs anteriors. 2. Grau 
d’especialització en el tipus 
d’obra. 3. Els recursos humans 
(plantilla, especialistes, tècnics) 
i materials (maquinaria, equips, 
noves tecnologies). 4. El preu 
pressupostat, en relació amb les 
demés ofertes rebudes, retirant 
tant les més elevades com aque-
lles que es consideren inviables 
(“baixes temeràries”) o que per-
meten sospitar una qualitat 
deficient. 5. El termini màxim 
en el que es compromet a realit-
zar l’obra, o la part que s’enca-
rrega. En base a tot, la selecció 
recau a l’empresa que ofereixi al 
millor relació QUALITAT / 
PREU, dintre dels límits de 
temps que resultin acceptables. 
Finalment, en el contracte refe-
rit al projecte d’execució subs-
crits amb els industrials s’ha de 
cuidar especialment de que que-
den anomenades les següents 

va general o parcial; estat d’a-
midaments dels corresponents 
lots o paquets d’obra; forma de 
pagament, condicions generals i 
fiances. Aquest treball es fona-
mental i defineix la capacitat de 
gestió d’un bon cap d’obra. Es 
important especificar clarament 
els requeriments, amidaments, 
dates aproximades d’inici, ter-
mini d’execució, condicions de 
pagament, inclusió o no a l’ofe-
rta de mitjans auxiliars i qual-
sevol altre dada que pot resul-
tar necessari per una perfecta 
definició dels treballs, inclosos o 
no a la mateixa, resulta fona-
mental per evitar sorpreses. 
Preparar una mala documenta-
ció per sol·licitar ofertes suposa 
perdre eficàcia i fiabilitat res-
pecte a les propostes efectuades 
pels industrials. Entre els re-
quisits de la documentació pre-
parada per sol·licitar ofertes ha 
de figurar, de forma clara i ta-
xativa, el termini per la presen-
tació de les mateixes. El concep-
te de paquetització suposa l’e-
studi de les fases i les activitats 
afines d’una obra per descompo-
sar-la de manera coherent a 
efectes de facilitar la seva exe-
cució i el seu control. En aques-
ta obra es va descomposar de la 
següent manera: Muntadors de 
bastides, paletes especialistes, 
estucadors especialistes, restau-
radors, pintors i fusters. Aques-
ta solució requereix el desglos-
sament del projecte d’execució. 

A la dreta, peti-
ció d’oferta dels 
treballs a realit-
zar tipus. A la 
vegada s’adju-
nten el desglossa-
ment de les parti-
des a valorar. 

A dalt, exemple 
tipus de paque-
tització de les 
partides de pro-
jecte. Segons els 
materials, sub-
contractista i 
industrial.  

A la dreta, docu-
ment que s’envia 
amb el descom-
post dels amida-
ments i les parti-
des referents al 
paquet d’obra 
dividit i breu 
descripció de les 
condicions de 
contracte.  
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ceived, retiring as the highest and 
those that are considered viable ( " 
low reckless") or strongly suspected 
poor quality. 5. The deadline for 
what promises to work, or the part 
that is responsible. Based on all the 
selection falls to the company that 
offers the best price / quality ratio, 
within the time limits that are ac-
ceptable. Finally, the project re-
ferred to in the contract signed with 
the industrial implementation must 
take care that are known especially 
the following: -The relationship 
with the contractor's work, with 
regard to visits, control quality and 
potential project modifications. -The 
start of work and deadlines for com-

pletion. -The penalty to be the 
builder in case of delays, except due 
to force majeure or fortuitous acci-
dents, unpredictable. - The require-
ments for the reception of the work, 
and partial deductions to cover any 
deficiencies that may occur later. -
The price and how to eliminate it 
(deadlines, payment, certification, 
etc.).. It is important that each con-
tract is signed in advance about the 
time they have to start the work. To 
request bids on industrial protocols 
has materialized models supported 
in electronic documents.  Its use 
helps to maximize resources and 
reduce reinforcements. The applica-
tion offers you can ask for refer-

ences of similar work.  To the extent 
possible it is necessary to establish 
a range of industrial by filtering 
database of the company . The mini-
mum number of applications rang-
ing from industrial three and five , 
depending on the organization of 
work package aims to recruit . Once 
received bids made the comparison 
charts . Inspection should focus on 
the detection of differences in the 
items placed in relation to other 
interesting offers that are not, with 
the object of improving the bids and 
to maintain quality but adjusting 
the price. Achieved comparative 
game to game, the next step is mak-
ing arrangements to obtain im-

Font Imatges: Docu-
mentació empresa 
contractista principal 
NATUR SYSTEM,S.L. 

qüestions: - Les relacions amb 
l’empresa contractista de l’obra, 
pel que es refereix a visites, 
control de qualitat i eventuals 
modificacions del projecte. - Els 
terminis d’inici dels treballs i la 
seva finalització. - La penalitza-
ció que tindrà el constructor en 
el cas de retards, excepte els 
deguts per causes de força ma-
jor o accidents fortuïts, imprevi-
sibles. - Els requisits de la re-
cepció de l’obra, i les retencions 
parcials per cobrir possibles 
deficiències que poden aparèi-
xer posteriorment. - El preu i la 
forma de liquidar-lo (terminis, 
pagament a compte, certificaci-
ons, etc.). Es important que ca-
da contracte estigui firmat amb 
antelació suficient respecte del 
moment en que han d’iniciar-se 
les feines.  

Per sol·licitar ofertes a industri-
als es disposa de protocols ma-
terialitzats en models documen-
tals sustentats en suport infor-
màtic. El seu ús suposa optimit-
zar recursos i reduir reforços. A 
la sol·licitud d’ofertes es pot 
demanar referències d’obres 
similars. A la mesura del possi-
ble es necessari establir una 
selecció d’industrials mitjançant 
el filtrat a base de dades de la 
pròpia empresa. El número mí-
nim de sol·licituds oscil·la entre 
tres i cinc industrials, en funció 
de l’entitat del paquet d’obra 
que pretén contractar. Una ve-
gada rebudes les ofertes s’ef-

ectuen els quadres comparatius. 
Cal centrar la inspecció a la 
detecció de diferencials a les 
partides situades en ofertes 
interessants respecte a altres 
que no ho són, amb objecte de 
perfeccionar les ofertes, i per a 
mantenir la qualitat però ajus-
tant el preu. Aconseguit el com-
paratiu, partida a partida, el 
pas següent és la realització de 
gestions per obtenir millores a 
les ofertes.  No només el preu es 
important. Per agilitzar la toma 
de decisions es necessària la 
negociació i per tant la comuni-
cació. Per créixer personalment 
i progressar en el ordre professi-
onal, es essencial adquirir l’h-
abilitat d’interactuar adequada-
ment amb altres persones via 
un procés de comunicació efecti-
va. S’entén per negociació la 
relació entre dos parts que in-
tenten arribar a un acord. Algu-
nes de les consideracions que 
s’han de tenir en conte a una 
negociació són: 1. Ningú gua-
nya; tots guanyen. Tú guanyes 
jo guanyo. Senyala l’“important” 
amb mentalitat d’“abundància”, 
en contra la de “escassetat” (que 
es competitiva). 2. La importàn-
cia de la informació. 3. El ritme 
de la negociació; tindre present 
el timing; s’ha de saber esperar. 
4. No canviar la forma de ser al 
negociar. 5. Val la pena recor-
dar quines són els límits ètics. 
6. Fixar-se amb objectius mí-
nims i de màxims. 7. Argumen-

A dalt, quadre 
comparatiu tipus. 

Comparació de 
preus d’ad-

udicació dels 
treballs de res-

tauració amb cinc 
empreses dife-

rents.  
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provements in the offers. Not only 
the price is important. To expedite 
POWER decisions necessary nego-
tiation and therefore communica-
tion. To grow personally and profes-
sional progress in order is essential 
to gain the ability to interact appro-
priately with others through a proc-
ess of effective communication. Ne-
gotiation is understood the relation-
ship between the two parties try to 
reach an agreement. Some of the 
considerations to be taken into ac-
count in a negotiation are:  1. No 
one wins, everyone wins. You win I 
win. Indicates the "important" men-
tality of "abundance", contrary to 
the "shortage" (which is competi-

tive). 2. The importance of informa-
tion. 3. The pace of trading, keep in 
mind the timing, must know how to 
wait. 4. Do not change the way was 
to negotiate. 5. It is worth remem-
bering what ethical boundaries. 6. 
Set goals with minimum and maxi-
mum. 7. Arguments for and against. 
8. Find objective allies. 9. Remem-
ber that a personal relationship and 
therefore values: loyalty, emotion, 
reciprocity, understand and be 
shopping. It is important to find the 
right to be right. 10. The interests of 
the other party. 11. The pressure 
capacity. However, the negotiation 
process would be:  1. Preparation of 
the strategy. 2nd. Exchange of in-

formation. 3rd. Opening of negotia-
tions and concessions. 4th. Conclu-
sion and commitments, if applica-
ble. Finally, as a result of the as-
sessment and comparison chart of 
industrial work towards the conclu-
sion which is the most convenient 
offer. This is subject to the approval 
of coaching. The award is a firm 
commitment, on the part of the 
construction company for the indus-
trial chosen to perform a specific 
charge of the work. Now that we 
have defined the members, manag-
ers and responsibilities that will be 
part of the multidisciplinary team 
project executive Restoration and 
Conservation of the building facade 

Font Imatges: Norberto 
Sánchez, M. Dirección 
integrada de proyecto 
en construcción. Pro-
yecto Fin de Grado 
curso 2011-2012. 
Escuela de Arquitectu-
ra Universidad Euro-
pea de Madrid.   

DIP”, s’ha desenvolupat o inici-
at a USA. I a partir d’aquí, 
nombrosos professionals del 
projecte i professors de Univer-
sitats o Escoles especialitzades 
de tot el món han desenvolupat 
aspectes concrets sobre com 
s’han de “fer les coses” per tenir 
èxit a la gestió d’un projecte. Es 
pot dir per tant, que a l’àmbit 
mundial hi ha incontables nú-
mero d’articles, llibres i revistes 
tècniques, i s’imparteixen nom-
brosos seminaris, conferencies i 
cursos en general sobre DIP. A 
l’actualitat s'està desenvolupant 
la Norma ISO 21500 .– Guia per 
l’administració de projectes. Es 
va iniciar la seva elaboració el 
2006. Per confirmar l’auge, la 
ISO, mitjançant la formació 
d’un comité tècnic denominat: 
TC 236 - Project Comitee; Pro-
ject Management, està prepa-
rant l’estandard 21500 com a 
instrument de la gestió de pro-
jectes per que s’accepti mundial-
ment. No es té una Norma in-
ternacional, per tant la intenció 
d’aquest grup es trobar un con-
sens entre totes les parts inte-
ressades, per poder establir una 
Norma Guia que serveixi i esti-
gui acceptada mundialment. La 
Norma va passar de working 
daft a commitee draft i aquest 
any passarà a la categoria de 
Final Draft International Stan-
dard, es a dir un estandard pas-
sarà a la votació per la seva 
emissió. Llavors, la idea final es 

tació a favor i en contra. 8. Bus-
car aliats objectius. 9. Recordar 
que es una relació personal i per 
tant amb valors: lleialtat, emo-
tivitat, reciprocitat, comprendre 
i ser compres. Es més important 
trobar el correcte que tenir la 
raó. 10. Els interessos de l’altre 
part. 11. La capacitat de pres-
sió. No obstant, el procés de 
negociació seria el següent: 1r. 
Preparació de l’estratègia. 2n. 
Intercanvi de la informació. 3r. 
Obertura de la negociació i les 
concessions. 4t. Conclusió i com-
promisos, en el seu cas.  Final-
ment, com a resultat del quadre 
comparatiu i de l'avaluació dels 
industrials, el cap d’obra con-
clou quina es la oferta més con-
venient. Aquesta es sotmesa a 
l’aprovació de direcció tècnica. 
L’adjudicació suposa el compro-
mís ferm, por part de l’empresa 
constructora, per a que l’indu-
strial seleccionat s’encarregui 
de realitzar una determinada 
part de l’obra. Ara que ja s’ha 
definit els membres, els respon-
sables i les responsabilitats de 
qui formarà part de l’equip mul-
tidisciplinari del projecte execu-
tiu de Restauració i Conservació 
de la façana de l’edifici de Santa 
Lucia, a patir de llavors es quan 
comencem a percebre els reptes 
inherents a la gestió del projec-
te. La situació actual respecte la 
gestió de projectes observem 
que el gruix de la doctrina sobre 
“Direcció Integrada de Projecte, 

A dalt, parts d’un 
projecte 

A dalt, relació 
entre parts 
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of Santa Lucia, then suffer when 
they start perceive the challenges 
inherent in managing the project . 
The current situation regarding 
project management observed that 
the thickness of the doctrine of " 
Integrated Project Management, 
DIP ," was developed and launched 
in the USA. And from there , many 
project professionals and professors 
from universities or specialized 
schools around the world have de-
veloped specific aspects of how to " 
do things" to succeed in project 
management. It can be said there-
fore that the global are countless 
number of articles, books and jour-
nals, and taught numerous semi-

nars, lectures and courses about 
DIP. Currently being developed ISO 
21500. - Guide to project manage-
ment. It began its production in 
2006. To confirm the rise, ISO, 
through the formation of a technical 
committee called: TC 236 - Project 
Comitee, Project Management, is 
preparing the 21500 standard as a 
tool for project management to be 
accepted worldwide. Do not have an 
International Standard, therefore 
the intention of this group is to find 
a consensus among all stakeholders 
in order to establish a standard that 
serves as guide and are accepted 
worldwide. Norm went from work-
ing in daft Commitee will draft and 

this year the category of Final Draft 
International Standard is a stan-
dard that will vote for the issue. So 
the idea that this final rule can be 
adopted. To succeed in the project is 
important to the ability to interact 
well with other people, even people 
who work for companies , as it is 
essential for the survival of the 
organization. The company operates 
with interdependence among peo-
ple, one degree higher than that 
given such a profession where work 
can be alone occupies more space in 
the workday . Any task or function 
is performed "for" someone. And the 
company gets a profit , and social as 
a result of the coordinated action of 

 

que aquesta norma es pugui 
adoptar.  

Per tenir èxit en el projecte es 
important la habilitat de relaci-
onar-se bé amb altres persones, 
encara més les persones que 
treballem a empreses, ja que, és 
imprescindible per la subsistèn-
cia de l’organització. A l’empr-
esa s’opera amb interdependèn-
cia entre les persones, en un 
grau superior al que es dóna 
com per exemple a una professió 
liberal, on el treball en solitari 
ocupa pot ser més espai a la 
jornada diària. Tota tasca o fun-
ció es porta a terme “per” algú. I 
l’empresa obté un resultat eco-
nòmic i social com a conseqüèn-
cia de les actuacions coordina-
des de totes i cada una de les 
persones que la composen. Un 
dels grans aportaments del mo-
viment per la millora continua 
de les empreses, és precisament 
la idea “client - proveïdor” in-
terns de l’organització: tot tre-
ball o tasca té un receptor 
(client) dintre o fora de l’e-
mpresa. Per tant s’ha d’efectuar 
d’acord els requeriments de 
aquest receptor (client = Santa 
Lucia). Si això es aconsegueix, 
el client final quedarà satisfet, 
amb el que s’assegura la viabili-
tat del projecte empresarial. En 
aquest sentit totes les persones 
que treballen a una empresa 
són en algun moment clients 
(receptors) o proveïdors 
(executadors). En el nostre cas 

aquesta duplicitat de rol succe-
eix. I ambdós rols, que impli-
quen una elevada interdepen-
dència, s’han d’exercir amb efec-
tivitat. En aquest context és 
bàsic que les persones tinguin 
aptitud per relacionar-se unes 
amb altres. Dintre de l’empresa, 
“proveïdor” i “client” han de 
sortir reforçats de les seves in-
teraccions. El proveïdor, a la 
seva capacitat de produir un 
servei satisfactori pel client. I el 
client, en el grau de satisfacció 
que deriva del mateix. Per acon-
seguir-ho el proveïdor s’ha de 
preguntar abans: “Què vol real-
ment el meu client?” I encertar 
en la resposta a aquesta pre-
gunta bàsica... pel que s’ha de 
saber escoltar. Per tal de portar 
a terme una obra de restaura-
ció, a més de disposar d’un bon 
projecte, és molt important 
comptar amb una empresa o 
empreses especialitzades, amb 
experiència acreditable en obres 
similars, per executar els tre-
balls, no només perquè tingui la 
capacitat de realitzar les soluci-
ons indicades al projecte sinó 
perquè, amb la seva experièn-
cia, pot fer aportacions interes-
sants que enriqueixen el procés. 
La responsabilitat exigible en 
una intervenció sobre un edifici 
també implica la figura del pro-
motor i es materialitza deixant-
se assessorar per tècnics qualifi-
cats a l’hora de comptabilitzar 
les necessitats de l’edifici.  
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action of each and every one of the 
people who compose it . One of the 
great movement aportaments for 
continuous improvement of enter-
prises, the idea is just "client - sup-
plier " internal organization : any 
work or task has a receiver (client ) 
within or outside the company . 
Therefore be carried out in accor-
dance with the requirements of this 
receiver (client = Santa Lucia ) . If 
this succeeds, the customer will be 
satisfied , which ensures the viabil-
ity of the business plan. In this 
respect all the people who are work-
ing in a company at some point 
clients (receivers) or suppliers 
(executadors) . In our case this hap-

pens duplication of roles. And both 
roles involving high interdepend-
ence must be exercised effectively. 
In this context it is essential that 
people have ability to interact with 
others . Within the company, " sup-
plier "and" customer" must leave 
reinforced their interactions . The 
provider , its ability to produce a 
satisfactory service to the cus-
tomer . And , customer satisfaction 
derived from it. To achieve this, the 
provider should ask before: " What 
my client really wants ?" And guess 
the answer to this basic question ... 
so be listening. In order to perform 
a restoration project , in addition to 
having a good project, it is very 

important to have a company or 
companies specialized creditable 
experience in similar works, to per-
form the work, not only because it 
has the capacity made solutions 
indicated the draft but because 
their experience can make interest-
ing contributions that enrich the 
process. Responsibility enforceable 
in a speech on building implies the 
role of promoter and materializes 
being assisted by qualified techni-
cians when accounting for the needs 
of the building. 

Organization and planning teams 
With my personal and professional 
experience I have seen that actually 

 

1. Assoliment 2. Reconeixement 
3. El treball en sí mateix 4. Pro-
moció 5. Creixement. I els fac-
tors que produeixen extrema 
insatisfacció a la feina són: 1. 
Normes i procediments de ges-
tió de l’empresa 2. Supervisió 3. 
Relacions amb el supervisor 4. 
Condicions del treball 5. Salari. 
Més tard Juan Antonio Pérez-
López (1985) es va preguntar 
els motius que tenen el poder de 
moure a una persona o entitat a 
cooperar amb una altra, classifi-
cats en: 1.MOTIUS EXTRÍN-
SECS es tracta de recompenses 
materials o no, que rep una per-
sona de l’empresa d’altres 
col·laboradors... Per exemple, 
retribució, reconeixement... 2. 
MOTIUS INTRÍNSECS Són 
satisfaccions inherents a la rea-
lització del treball en si: apre-
nentatge, desenvolupament de 
capacitats i habilitats, autoco-
neixement, seguretat a un ma-
teix, treball ben fet o passió per 
aquest tipus de treball. 3. MO-
TIUS TRASCENDENTS, es 
refereix a realitzats personals 
externes afectades per el fer del 
treballador. Poden ser el desen-
volupament professional dels 
subordinats, la satisfacció de les 
necessitats dels clients, o la 
qualitat de vida que es proporci-
ona als familiars. En realitat 
cada treballador té el seu propi 
perfil motivacional. Pero analit-
zem aquesta classificació en 
funció dels resultats de Herz-

Organització d’equips i planifi-
cació  

Amb la meva experiència perso-
nal i professional he pogut com-
provar que en realitat el que 
ens mou a fer el que fem en el 
nostre treball és la motivació. 
En el meu cas he tingut la opor-
tunitat en el meu treball diari a 
tenir a altres persones sota la 
meva responsabilitat i es per 
això que tenir la habilitat de 
motivar pot significar un incre-
ment exponencial de la seva 
pròpia satisfacció i rendiment a 
través d’altres persones. No es 
gens fàcil. Tant a nivell perso-
nal com organitzacional, les 
conseqüències d’un elevat grau 
de motivació en els treballadors 
són sempre positives. A l’emp-
resa que hi hagi motivació es 
realitzen els treballs amb entu-
siasme, i amb una visió optimis-
ta i esperançadora en quant els 
resultats que s’obtindran amb el 
propi esforç. El clima que es 
crea fa que tot el mon participa 
amb totes les seves potenciali-
tats a la conseqüència dels ob-
jectius de l’empresa, alliberant-
se tot el poder creatiu de les 
persones que la composen. Els 
treballs s'acaben a temps i din-
tre dels terminis fixats, sense 
perdre d’efectivitat ni pèrdua 
d’energia o de qualsevol altre 
recurs. Els motius que produei-
xen satisfacció o insatisfacció 
segons l'estudi elaborat per Fre-
derick W. Herzberg (1965) són 
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drives us to do what we do in our 
work is the motivation. In my case I 
had the opportunity in my daily 
work to have other people under my 
responsibility and that's why having 
the ability to motivate can mean 
exponential increase their own sat-
isfaction and performance through 
people . It is not easy. Both personal 
and organizational consequences of 
a high level of motivation in em-
ployees are always positive. A com-
pany that has done work motivation 
with enthusiasm and an optimistic 
and hopeful regarding the results 
obtained with their own effort. The 
climate is created for everyone in-
volved with all the potential conse-

quence of the objectives of the com-
pany, freeing all the creative power 
of the people who compose it. The 
work finished on time and within 
the set deadlines, without losing 
effectiveness or loss of energy or 
other resource. The reasons for sat-
isfaction or dissatisfaction produced 
according to the study by Frederick 
W .  H e r z b e r g  ( 1 9 6 5 )  a r e 
1.Achievement 2.Recognition 3.The 
work itself 4. Promotion 5.Growth. 
And the factors that produce ex-
treme dissatisfaction at work are: 1. 
Standards and procedures for man-
aging the company 2.Supervision 
3.Relations Supervisor 4.Working 
conditions 5. Salary. Later Juan 

Antonio Pérez-López (1985) ques-
tioned the motives that have the 
power to move a person or entity to 
cooperate with another classified in: 
1.MOTIUS extrinsic rewards is 
material or not, it receives a person 
other business partners... For exam-
ple, remuneration, recognition... 2. 
REASONS intrinsic rewards are 
inherent in carrying out the work 
itself: Learning, development of 
skills and abilities, self-awareness, 
self safety, job well done or a pas-
sion for this type of work. 3. REA-
SONS transcendent, personal con-
cerns made external to the affected 
worker. They may be professional 
development of subordinates, satis-

Font Imatges: Docu-
mentació empresa 
contractista principal 
NATUR SYSTEM,S.L. 

zberg i comparat amb Perez-
López. Observem que els motius 
intrínsecs per treballar produei-
xen majors satisfaccions que els 
extrínsecs, per tant es recoma-
nable potenciar-los. El diner té 
poc poder motivador o desmoti-
vador. En conclusió, en aquesta 
part hem comentat algunes de 
les teories mes influents sobre 
la motivació a l’entorn del tre-
ball. A partir del seu estudi s’ha 
posat de manifest la complexi-
tat del tema, tant pel gran nú-
mero de variables que influei-
xen a la motivació humana, com 
per les diferències interperso-
nals sobre el que les persones 
desitgen i fins quin punt. Senzi-
llament, no hi ha dos persones 
iguals i, per tant, la recerca 
d’una llei universal de la moti-
vació es fútil.  Si no la motiva-
ció, si que es cert que la desmo-
tivació constitueix un dels pro-
blemes que més preocupen a les 
organitzacions, i la solució ten-
deix  a anar per camins difícils i 
poc estandarditzats. No obstant, 
tant estudis com empresaris 
continuen posant la motivació 
en el centre d’atenció d’estudis i 
pràctiques. A pesar de no trobar 
encara aquesta llei universal 
utòpica, els avanços que s’han 
donat durant l’últim mig segle 
en el coneixement de la motiva-
ció s’han contrastat i aplicat 
contínuament en el món empre-
sarial. En aquest sentit, s’han 
desenvolupat dos cossos de co-

neixement que avui formen part 
de pràctiques habituals de mol-
tes empreses. Referim als se-
güents: En primer lloc és el dis-
seny de llocs de treball, que in-
tenta satisfer les necessitats 
intrínseques dels treballadors 
organitzant tasques que compo-
sen un lloc de treball. I en segon 
lloc, els sistemes de recompen-
sa, especialment la retribució, 
que intenta satisfer principal-
ment les necessitats extrínse-
ques dels treballadors. A aques-
ta obra he pogut comprovar que 
liderar ja no consisteix única-
ment en utilitzar el exercici del 
poder. Estem acostumats a una 
distribució molt jeràrquica de 
les atribucions de tasques em-
presarials, es comprensible el 
fet de que atribuïm la gestió de 
grups de treball a qui tenen 
càrrecs de direcció a les organit-
zacions. Però en el cas d’una 
obra la toma de decisions no 
només correspon tan sols als 
directius o sol recau a una per-
sona, si no també implica a tots 
els col·laboradors que interve-
nen a l’obra i les solucions adop-
tades devenen ara més pròxi-
mes a les expectatives dels tre-
balladors. Cal dir que entenem 
per equip de treball un conjunt 
de persones que col·laboren la-
boralment a la consecució d’un o 
varis objectius comuns.  Aquest 
treball en equip guanyem en 
superar la planificació, la for-
mació, el desenvolupament de 

A dalt, diagrama 
GANT de les 

activitats a rea-
litzar a l’obra.  
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fying customer needs or the quality 
of life that provides family. In real-
ity each worker has his own motiva-
tional profile. But analyze this clas-
sification based on the results of 
Herzberg and compared to Perez - 
Lopez. Note that the intrinsic rea-
sons for the higher work satisfac-
tion than extrinsic, therefore it is 
recommended to promote them. The 
money is not motivating or demoti-
vating power . In conclusion, in this 
section we discussed some of the 
most influential theories of motiva-
tion in the work environment . 
From their study has revealed the 
complexity of the issue , both the 
large number of variables influenc-

ing human motivation, for interper-
sonal differences about what people 
want and to what extent. Simply no 
two people alike and, therefore, the 
search for a universal law of moti-
vation is futile. If the motivation , it 
is true that motivation is one of the 
problems that most concern to or-
ganizations, and the solution tends 
to be difficult and not standardized 
ways. However, both studies as 
employers continue to put the spot-
light on the motivation of study and 
practice. Despite not even find this 
utopian universal law, the advances 
that have occurred over the past 
half century in the understanding of 
motivation are compared and ap-

plied continuously in the business 
world. In this regard, we have de-
veloped two bodies of knowledge 
that are now part of standard prac-
tice in many companies. Refer to the 
following: First is the design of jobs, 
trying to meet the intrinsic needs of 
workers organizing tasks that make 
up a job. And secondly, the reward 
systems, especially compensation, 
mainly trying to satisfy extrinsic 
needs of workers. In this work I 
have seen that lead is no longer 
used only in the exercise of power. 
We are used to a very hierarchical 
distribution of the powers of busi-
ness tasks, they understand the fact 
that attribute management working 

 

planificació s’han de realitzar-se 
amb una periocitat mensual o, 
com a màxim, bimensual, per no 
deixar de tenir mai una imatge 
real de la situació de l’obra en 
marxa. Per controlar el temps i 
millorar els rendiments de tre-
ball resulta imprescindible pla-
nificar. Planificar es sinònim de 
previsió. Dita planificació es un 
instrument de control del desen-
volupament dels treballs en el 
temps i la seva adequació, o no, 
als terminis pactats. La planifi-
cació es pot materialitzar en 
forma de PERT, de GANT, o 
d’altres models. En el cas de les 
obres es el model més pràctic. 
Hem de tenir en conte dos tipus 
de treballs a realitzar: uns són 
els que no tenen continuïtat a 
l’obra, ni afecten als que realit-
zen després altres industrials, 
pel que els retards en la seva 
execució no es tradueixen en el 
retard general de l’obra. Altres, 
en canvi, són els que es necessa-
ri haver acabat per poder iniciar 
altres fases posteriors, on el 
retard provoca, en cadena, els 
dels industrials que intervin-
dran a continuació. En general, 
sol ser convenient efectuar una 
doble planificació. Per un costat, 
la que es reflexa en els contrac-
tes subscrits amb els industrials 
i, per una altra banda, un de ús 
intern pel cap d’obra a la que es 
fixen un percentatge prudencial 
de prolongació dels terminis de 
cadascun, en previsió d’event-

l’acció grupal, la revisió, la des-
integració i la millora del equip. 
En quan la planificació, el mo-
ment d’iniciar les obres, el cap 
d’obra ha de realitzar la planifi-
cació dels costos. Prèviament el 
departament d’estudis ha elabo-
rat un estudi de costos de l’obra, 
del que s’ha arribat a la conclu-
sió que l’obra ofereix una per-
spectives de rentabilitats, a 
vegades no tan sols econòmi-
ques. El cap d’obra una vegada 
ja té els pressupostos contrac-
tats de tots els industrials que 
intervenen, ha d’elaborar una 
planificació detallada dels 
temps i costos de les obres de 
construcció. En quant els temps, 
es crea una gràfica a la que que-
den reflexats els períodes d’e-
xecució, assumits pels diferents 
industrials, per cada fase o eta-
pa de l’obra, i el termini total 
previst per la seva conclusió. Al 
respecte, s’ha de diferenciar 
aquells treballs que poden rea-
litzar-se simultàniament i els 
que resulta necessari executar 
de forma successiva, i com pot 
afectar els retards d’uns i altre, 
als demés. Pel que es refereix 
els costos, la planificació s’ha 
d’iniciar d’acord amb els pressu-
postos. S’ha de fer una actualit-
zació continuada de la planifica-
ció inicial, per detectar possibles 
desviacions i adoptar les mesu-
res oportunes per corregir les 
seves conseqüències negatives. 
Aquestes actualitzacions de la 

A dalt, un equip 
de treball format 
d’una manera 
planificada ens 
permet gaudir de 
la sinergia de 
forces de treball 
dels membres 
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groups who have leadership posi-
tions in organizations. But in the 
case of a work the POWER deci-
sions not only relates only to officers 
or falls to a single person , but also 
involves all partners involved in the 
work and the solutions adopted 
Devens now closer the expectations 
of workers. Mean by saying that a 
whole team of people who work 
professionally in the pursuit of one 
or several common goals. This gain 
teamwork to overcome planning, 
training, development of the action 
group, review, and improvement of 
the disintegration team. In plan-
ning when, during the works, the 
site manager has to plan costs. Pre-

viously studies department has 
conducted a study of the costs of the 
work, which has come to the conclu-
sion that the work offers perspec-
tives rentabilitats sometimes not 
only economic. The site manager 
once already contracted budgets of 
all manufacturers involved, shall 
prepare a detailed planning of the 
time and cost of construction . In 
terms of time, it creates a graph 
that are reflected in periods of exe-
cution assumed by different manu-
facturers, each phase or stage of the 
work, and the total time scheduled 
for its conclusion. In this regard, we 
must differentiate jobs that can be 
performed simultaneously and that 

is to be run in succession, and how 
it can affect the delays of some and 
another for others. As for costs, the 
planning must begin in accordance 
with the budget. It should be a con-
tinuous updating of the initial plan-
ning, to detect possible deviations 
and take appropriate action to cor-
rect its negative consequences. 
These updates are planning to real-
ize a periocitat monthly or, at most, 
twice per month, not ever stop hav-
ing a real picture of the status of 
work in progress. To control the 
time and improve the performance 
of essential work plan. Plan is syn-
onymous with anticipation. Dita is a 
planning tool to control develop-

Font Imatges: Jiménez 
Barjola, E. Análisis de 
la percepción sobre la 
calidad en la redacción 
de proyectos. Proyecto 
Fin de Grado curso 
2011-2012. Escuela de 
Arquitectura Universi-
dad Europea de Ma-
drid.   

Norberto Sánchez, M. 
Dirección integrada de 
proyecto en construcci-
ón. Proyecto Fin de 
Grado curso 2011-
2012. Escuela de 
Arquitectura Universi-
dad Europea de Ma-
drid.   

 

ventuals retards. I, a base d’a-
quest últim, s’estableixen els 
temps d’intervenció dels indus-
trials següents (sobre tot, dels 
que no poden iniciar el seu tre-
ball fins que l’anterior l’hagi 
conclòs.   

Els aspectes genèrics que cal 
considerar com a part del segui-
ment de la planificació són: pri-
mer, el control i registre de do-
cuments rebuts i emesos. Docu-
mentació actualitzada i valida-
da. Segon, supervisar els mit-
jans, la qualitat i la quantitat 
dels treballs executats pels dife-
rents contractistes d’acord amb 
les previsions de la planificació. 
Es dirigeix la producció i al ma-
teix temps controla la qualitat. 
Per tal fi, s’estableixen mecanis-
mes necessaris de forma inde-
pendent. Cal tenir en conte que 
les certificacions al origen són 
només un instrument, de gestió 
econòmica per facturar i cobrar 
l’obra realitzada. Les quantitats 
certificades han de respondre a 
la obra realment executada 
(verificada i mesurada a obra) i 
a les qualitats previstes en el 
projecte, si no fos així no han de 
ser certificades. Tercer punt, 
recopilar informació i dades per 
facilitar la presa de decisions de 
la pròpia empresa, propietat i 
D.F. Quart, agilitzar les respos-
tes tècniques a peu d’obra per 
afavorir el ritme dels treballs. 
Cal planificar les trobades jus-
tes i necessàries entre aquells 

agents de l’obra que precisen 
resoldre i coordinar questions 
d’interés comú o diligenciar si-
tuacions de conflicte. Es precís, 
doncs, tenir establert i liderar el 
programa de reunió. Últim 
punt, resoldre conflictes. El cap 
d’obra ha i deu de tractar de 
tindre entre les seves atribuci-
ons i capacitats l’autoritat mo-
ral per resoldre aquells conflic-
tes que, prèviament, no ha po-
gut evitar. La majoria dels con-
flictes interns a una obra es 
generen per la confluència d’i-
nteressos en el temps entre in-
dustrials. Tots pretenen priori-
tat d’accés i acopis. Si la situa-
ció no es controla, pot establir-
se un ambient tens a l’obra d’ac-
usacions i desqualificacions que 
en res beneficien el curs dels 
treballs. Si no es possible arri-
bar a una entesa entre les 
parts, el cap d’obra pot recòrre a 
establir sancions, proposar res-
cisions de contracte i acomiada-
ments o el canvi de determinat 
personal adscrit a la obra, per-
tanyent a un industrial. Es pre-
cís considerar aquests extrems 
com no desitjables i saber assu-
mir la part de responsabilitat 
que pot correspondre el cap d’-
obra. En ocasions, tals circums-
tàncies tenen un origen en er-
rors de planificació.  

El control de cost es realitza 
sobre la base de documents 
pressupostats elaborats a dife-
rents nivells; generals d’obra, 

A baix, relació de 
Cost - Relació 
d’un projecte.  

A dalt, significat 
de la qualitat 
pels diferents 

agents: 1. Millor 
relació  servei / 
preu. 2. Millor 

relació benefici / 
cost. 3. Complir 

el pleg amb el 
menor despesa 

possible. 4. Millor 
salari i condici-
ons laborals. 5. 
Menor impacte 
ambiental i mi-
llor qualitat de 

vida.  
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ment of the work in time and their 
suitability or not the agreed dead-
lines. Planning can materialize in 
the form of PERT, Ghent or other 
models. If the work is more practi-
cal model. We take into account two 
types of work to be done : some are 
those who have continued to work , 
then they do not affect other work-
ers, so that delays in its implemen-
tation does not result in the delay of 
general the work. Others, however, 
are those that must have done to 
start other downstream, where the 
delay causes, chain, the industrial-
ists who will speak next. In general, 
it is usually a good idea to double 
planning. On one side, which is 

reflected in contracts with indus-
trial and, on the other hand, for 
internal use by any works that are 
set to a reasonable percentage of the 
time of each extension, in anticipa-
tion of possible delays. And, based 
on the latter set times of industrial 
action following (above all, those 
who can not start their work until 
the above has been completed. The 
generic aspects to be considered as 
part of the monitoring plan are: 
first , the control and registration of 
documents received and issued. 
Documentation updated and vali-
dated. Second, monitor the media, 
the quality and quantity of work 
performed by different contractors 

under the provisions of the plan. It 
directs the production and quality 
control at the same time. To that 
end, establishing the necessary 
mechanisms independently. Keep in 
mind that the origin certificates are 
only an instrument of economic 
management to bill and collect the 
work done. Quantities are certified 
to meet the work actually performed 
(measured and verified to work) and 
quality in the project, if not it must 
be certified. Thirdly, gather infor-
mation and data to facilitate deci-
sion making of the company, owned 
and DF Fourth, accelerate technical 
responses on site to facilitate the 
pace of the work . 

 

Construcció 89/106. aquesta és 
una norma que reclama pel sec-
tor el compliment de requisits 
essencials situats, no en el pro-
cés, si no a la fase d’utilització. 
No es pot ser més exigent. Les 
fases inicials d’un projecte són 
les que tenen la major influèn-
cia sobre els resultats finals. El 
que es decideixi aquí, impactarà 
a tot el cicle de vida de la obra. 
D’acord als conceptes de quali-
tat total s’ha de fer bé les coses 
des d’un principi. Conforme més 
avança un projecte és més difícil 
corregir els errors i el seu major 
efecte negatiu ja ha estat exer-
cit. Es necessari donar la major 
de les atencions a les fases inici-
als del projecte. En l'àmbit ge-
neral per portar a terme un 
projecte, es a dir, la materialit-
zació executiva d’una promoció 
es precís resoldre tres fases, 
perfectament diferenciades en 
quant a objectius i propòsits: la 
primera fase seria la precons-
trucció on hi ha la revisió de 
projectes, objectius, pressupost, 
planificació, clàusules per con-
tractació, sol·licitud d’ofertes, 
comparatius, adjudicacions de 
paquets d’obra. La següent fase 
seria la construcció, en el que 
tindrem el seguiment del com-
pliment d’objectius, comprovaci-
ons i controls de producció 
(qualitat), controlar el compli-
ment de les obligacions contrac-
tuals, gestió econòmica - docu-
mental, informar, proposar so-
lucions alternatives, documen-

el mercat es torna més exigent i 
tot convergeix a produir. El can-
vi en el procés de producció va 
portar canvis a la organització 
de l’empresa. Com ja no era el 
cas d’un operari que es dediqués 
a la elaboració d’un article, va 
ser necessari introduir a les 
fàbriques procediments especí-
fics per atendre la qualitat dels 
productes fabricats en forma 
massiva. Aquests procediments 
han anant evolucionant, sobre 
tot durant els últims temps. El 
procés de construcció pot estruc-
turar-se segons el pentàgon de 
la figura, on apareixen cinc acti-
vitats principals: Promoció, Pro-
jecte - disseny, Materials, Exe-
cució i ús - Manteniment. La 
responsabilitat de cada una 
d’elles correspon a diferents 
subjectes: Promotor, Projectista, 
Fabricant, Constructor i Usuari 
- propietari. El procés comença 
en el usuari (es tracta de res-
pondre una necessitat seva i 
l’encarregat de detectar-la és el 
promotor) i acaba en el usuari 
de nou, a qui s’entrega l’obra 
realitzada.  Pel que fa la gestió 
de la qualitat a la construcció, el 
canvi s’inicia al Japó en els anys 
cinquanta i a Occident en els 
anys vuitanta. En el nostre país 
es percebeixen els primers 
simptomes a mitjans d’aquesta 
dècada. L’entrada a la llavors 
denominada Comunitat Econò-
mica Europea, ens porta una 
corrent articulada en torn a la 
Directiva de Productes per la 

d’industrials, comparatius, 
preus contradictoris, despeses 
generals, costos d’explotació, 
etc. El control i la previsió de 
costos suposa, també, la necessi-
tat de formalitzar contractes 
per garantir el compliment de 
les obligacions respectives de les 
parts. Encara que s’analitzen 
per separat qualitat, temps i 
costos, a la realitat estan abso-
lutament lligats. Per a que una 
obra sigui satisfactòria, ha de 
disposar un equilibri entre els 
tres paràmetres. 

Objectius i Resultats de l’obra 

A l’arquitectura i la construcció 
actual, el control de qualitat ha 
estat en un segon pla, però si 
ens fixem a l’industria, tenim 
com exemple les filosofies de 
qualitat desenvolupades durant 
el segle XX, quan Demming 
(1960), aporta les seves prime-
res teories enfocades a la pro-
ducció en sèrie i tots els anome-
nats gurús de la qualitat com 
Juran, Crosby, Ishikawa i Fei-
genbaum, que basant la seva 
experiència a l’industria i amb 
la seva filosofia neixen concep-
tes com LIDERATGE, GESTIÓ, 
ORGANITZACIÓ i CONTROL. 
A finals del segle XX i durant 
les tres primeres dècades del 
segle XX l’objectiu és producció. 
Amb les aportacions de Taylor 
la funció d’inspecció es separa 
de la producció; els productes es 
caracteritzen per les seves parts 
o components intercanviables, 
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Plan the meetings just and neces-
sary work among those agents who 
need to coordinate and resolve com-
mon issues or fill out conflict. It is 
necessary, therefore, have estab-
lished and led the program meeting. 
Last point, resolve conflicts. The 
site manager is and must try to 
have among their powers and abili-
ties the moral authority to resolve 
those conflicts that previously could 
not do anything. The majority of 
internal conflicts in a work gener-
ated by the confluence of interests 
between industrial time. All aim 
and priority access ACOP. If the 
situation is not controlled, you can 
set up a tense atmosphere in the 

work of accusations and insults that 
had benefited the course of the 
work. If it is not possible to reach an 
understanding between the parties, 
the site manager can resort to es-
tablish sanctions rescisions pro-
posed contract and layoffs or chang-
ing specific personnel assigned to 
the work belonging to an industrial-
ist. We must consider these points 
as undesirable and learn to take the 
responsibility that can correspond 
to any of the work. Sometimes cir-
cumstances are such an origin in 
planning errors. The cost control is 
done on the basis of documents 
produced to budgeted levels, general 
labor, industrialists, comparative 

prices contradictory, overhead, oper-
ating costs, etc.. Control and cost 
estimate is also the need to formal-
ize contracts to ensure fulfillment of 
the obligations of the respective 
parties. Although analyzed sepa-
rately quality, time and cost, are 
absolutely tied to reality. For a 
work to be successful, you must 
have a balance between the three 
parameters. 

Font Imatges: Norberto 
Sánchez, M. Dirección 
integrada de proyecto 
en construcción. Pro-
yecto Fin de Grado 
curso 2011-2012. 
Escuela de Arquitectu-
ra Universidad Euro-
pea de Madrid.   

tar el procés constructiu, avalu-
ació i correcció continuada d’inc-
idències sobre la planificació, 
atendre reclamacions i control 
de costos. I finalment, última 
fase, recepció i postvenda. En el 
que realitzarem la inspecció 
final, llista de repassos, acta de 
recepció, efectuar la liquidació 
de l’obra amb la propietat i els 
industrials, informació i docu-
mentació programa de control 
de qualitat, atendre reclamaci-
ons dels clients.     

What you decide here will impact 
the entire life cycle of the work. 
According to the concepts of total 
quality to do things right from the 
beginning . As a project progresses 
is more difficult to correct mistakes 
and its major negative effect has 
already been played . It is necessary 
to give the best care in the early 
stages of the project. In the general 
area to carry out a project , ie , the 
realization of an executive promo-
tion is necessary to solve three-
phase , fully differentiated in terms 
of objectives and purposes : the first 
phase would be preconstrucció 
where the review projects , objec-
tives , budget, planning, contract 
clauses , request bids, comparative 
allocations of work packages . The 
next phase would be the construc-
tion , which will monitor the 
achievement of objectives , testing 
and production controls (quality ) 
monitoring compliance with con-
tractual obligations , financial man-
agement - Documentary , inform, 
propose alternative solutions , docu-
ment the process construction , 
evaluation and correction of ongoing 
incidents of planning, care and con-
trol claims costs. And finally , the 
last stage , reception and sales . In 
making the final inspection , Repas-
sos list , minutes of receipt , the 
payment made to work with the 
property and industrial information 
and documentation quality control 
program , attending customer com-
plaints . 

article , it was necessary to intro-
duce specific procedures factories to 
meet the quality of products manu-
factured in bulk. These procedures 
are going to evolve, especially in 
recent times. The construction proc-
ess can be structured according to 
the pentagon of the figure, showing 
five main activities: Development, 
Project - design, materials, Imple-
mentation and Use - Maintenance. 
The responsibility of each one of 
them corresponds to different sub-
jects: Client, designer, manufac-
turer, builder and user - owner. The 
process begins with the user (it is a 
necessity to meet her and is respon-
sible for detecting the promoter) 
and ends at the new user, who de-
livered the work done. Regarding 
the management of quality in con-
struction, change begins in Japan in 
the fifties and the West in the eight-
ies. In our country, the first symp-
toms are perceived in the middle of 
this decade. In our country, the first 
symptoms are perceived in the mid-
dle of this decade. The entrance to 
the then called European Economic 
Community, brings an articulated 
running around in the Construction 
Products Directive 89/106. This is 
an industry standard that calls for 
compliance with the essential re-
quirements set, not the process, but 
the use phase . You can not be de-
manding. The initial phases of a 
project are those that have the 
greatest influence on the final re-
sults.  

Objectives and results of the work 
In the current architecture and 
construction , quality control has 
been in the background , but if you 
look at the industry , we have the 
example of quality philosophies 
developed during the twentieth 
century, when Demming (1960), 
provides the his early theories fo-
cused on mass production and all so
-called quality gurus such as Juran, 
Crosby, Ishikawa and Feigenbaum, 
who based his experience in the 
industry and its philosophy and 
concepts born lEADERSHIP, Man-
agement, and Control. In the late 
twentieth century and during the 
first three decades of the twentieth 
century is the target output. With 
contributions from Taylor inspec-
tion function is separated from the 
production, the products are known 
for their interchangeable parts or 
components, the market becomes 
more demanding and all converge to 
produce. The change in the produc-
tion process led to changes in the 
organization of the company . As it 
was the case of a worker who is 
dedicated to the production of an 

A l’esquerra, 
esquema de tri-

ple restricció i 
factors segurs. 

En ordre: compli-
miento de Alcan-
ce, de Plazo i de 

Presupuesto.  
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I 
nterventions are then formu-
lated based on restoring the 

facade looks similar to the original, 
avoiding distorting the image Jose 
Espiau envisioned when designing 
the building, but at the same time 
maintaining the reading must have 
historic and thus limiting interven-
tions to prevent image suggest a 
recent work done. Likewise, inter-
ventions that are tried at all times 
respect the original materials and 
construction that were used for the 
restoration were consistent with 
these, both chemically and aestheti-
cally. These actions, in addition to 
the conservation of the property, 
have a major impact on the scope of 

the public, both in terms of ensuring 
the safety of exterior walls to keep 
under conditions of dignity as a 
collective good is the urban land-
scape. In cases where buildings 
have heritage protection also our 
responsibility to preserve the activ-
ity involves an element of cultural 
or artistic. All in all, we must be 
particularly careful with this type of 
intervention, using basic tools pru-
dence, professionalism and objectiv-
ity. However in recent years has 
been imposing a methodology act 
solely based intervention where 
necessary, eliminating the causes of 
injuries, using the same materials 
and construction systems or com-

patible to the original , giving prior-
ity to consolidated cleaning chro-
matic objective of coatings and res-
toration. Auxiliary In the beginning 
of the work they carry out the work 
of assembling tubular steel scaffold-
ing, and the Traben- signing them . 
He placed the protection of the en-
tire mesh surface and ground pro-
tective braces for the second pedes-
trian ordinances and municipal 
work force. This section of the scaf-
fold floor was done with the system 
known as multidirectional, ie, mul-
tidirectional scaffolding high secu-
rity. This type of scaffold has sev-
eral advantages. Firstly advantages 
for use as design and modulation is 

Font Imatges: Repor-
tatge fotogràfic final 
d’obra realitzat per 
Clemente Delgado 
Fotografía, S.C. 

L 
es intervencions que es formulen seguidament es basen en res-

tituir la façana principal un aspecte similar a l’original, evitant 

falsejar la imatge que Jose Espiau va imaginar en dissenyar l’edifici, 

però alhora mantenint la lectura d’edifici històric que ha de tenir i 

per tant, limitant les intervencions per evitar una imatge que sugge-

rís una obra recent acabada. Alhora, les intervencions que es fan 

van tractar de respectar en tot moment el materials originals de 

construcció i els que es van emprar per la restauració van ser com-

patibles amb aquests, tant estèticament com químicament. Aquestes 

actuacions, a més d’afavorir la conservació de la finca, tenen una 

incidència important a l’àmbit de la via pública, tant pel fet de ga-

rantir la seguretat dels paraments exteriors com per mantenir en 

condicions de dignitat un bé col·lectiu com és el paisatge urbà. En 

els casos en què els edificis tenen una protecció patrimonial, a més, 

la nostra actuació implica la responsabilitat de preservar un ele-

ment amb valor cultural o artístic. Per tot plegat, cal ser especial-

ment curós amb aquest tipus d’intervencions, utilitzant com a eines 

bàsiques la prudència, la professionalitat i l’objectivitat. Tanmateix 

des de fa uns anys s’ha anat imposant una metodologia d’intervenció 

basada en actuar exclusivament allà on sigui necessari, eliminant 

les causes que provoquen les lesions, emprant materials i sistemes 

constructius iguals o compatibles als originals, donant prioritat al 

consolidat, neteja i restitució cromàtica objectiva de revestiments. 

La intervenció: Restauració, rehabilitació o, sim-

plement, reparació d’edificis 
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created so that it could be used in 
places that represent difficulties. 
With its easy assembly has the re-
cord of union that allows fixing 
parts with only the help of a ham-
mer, making it a quick and easy 
assembly. Finally the advantage of 
handling small amounts of parts 
available and this makes the work 
of handling and making assembly 
faster. This base was immediately 
recognized with the conventional 
system. There are two widths of 65 
and 100 cm. Mounted rails security 
rigid a minimum height of 90 cm, 
with a minimum resistance of 150 
kg per linear meter. Full control 
over the accumulation of material, 

only the necessary preparation 
work. So get a great means of safety 
and comfort. Increases the interior 
of the scaffold via stairs. The high 
rigidity of the system reduces to a 
minimum the amount of points 
needed anchors, which is necessary 
to alert and try not spoil the facade. 
In fact, the anchor was trying to 
make a board. This scaffolding 
solved the difficulty of access to the 
entire surface of the facade to inter-
vene. For as we have seen, the fa-
cade is composed of volumes pro-
truding balconies and windows that 
hinder the adaptability of the scaf-
fold. At least, this model solved it, 
thanks to the logical extent of the 

grids, the scaffold could be adapted 
optimally to the outgoing and in-
coming objects and elements of the 
facade. I must say that the prox-
imity it provides a scaffold installa-
tion allows us to observe closely 
each element of the facade , making 
cleaning beaches where dirt hides 
more information. Regarding the 
assembly time was optimal were 
correct. Start respecting the dead-
lines that had been raised , such as 
the assembly and subsequent disas-
sembly. 

Dossier de Productes 
(pg 48-67): per més 
informació dels mate-
rials o sistemes utilit-
zats veure BASTIDA 
DE MARC PER FAÇA-
NA i/o BASTIDA 
MU LTID IRECC IO -
NAL BRIO (pg 50) 

Font Imatges: Repor-
tatge fotogràfic durant 
l’execució de l’obra. 
Natur System.  

Mitjans auxiliars  

A l’inici de l’obra es van realit-
zar els treballs de muntatge de 
bastides tubulars d’acer, tra-
bant-les i fitxant-les. Es va 
col·locar la protecció de malla a 
tota la superfície, i a la planta 
baixa mènsules protectores pel 
pas de vianants segones les or-
denances laborals i municipals 
vigents. Aquest tram de la bas-
tida de planta baixa es va rea-
litzar amb el sistema conegut 
com a multidireccional, es a dir, 
bastida multidireccional de 
gran seguretat. Aquest tipus de 
bastida té diverses avantatges. 
En primer lloc avantatges per la 
seva utilització ja que el disseny 
i la modulació està creat per a 
que es pugui ser utilitzat en 
llocs que representi dificultats. 
Pel seu fàcil muntatge disposa 
del disc d’unió que permet rea-
litzar la fixació de peces amb 
només l’ajuda d’un martell, sent 
així un muntatge fàcil i ràpid. I 
per últim, l’avantatge de mani-
pulació. Disposa de poques 
quantitats de peces i això facili-
ta la labor de manipulació i fent 
un muntatge més àgil. Aquesta 
base va anar seguida amb el 
sistema convencional homolo-
gat. Disposa de dos amples de 
65 i 100 cm. Es van muntar 
baranes de seguretat rígides a 
una alçada mínima de 90 cm, 
amb una resistència mínima de 
150 kg per metre lineal. Contro-
lant en tot moment l’acumulació 

de material, només els necessa-
ris per l’elaboració del treball. 
Així doncs, obtenim una mitjà 
de gran seguretat i confort. Pu-
jades per l’interior de la bastida 
a través d’escales. La gran rigi-
desa del sistema redueix a un 
mínim la quantitat de punts 
d’ancoratges necessaris, fet que 
obliga a esta alerta i intentar 
que no malmetin la façana. De 
fet, l’ancoratge s’ha d’intentar 
realitzar a una junta. Aquesta 
bastida va resoldre la dificultat 
de l’accessibilitat a la totalitat 
de la superfície de la façana a 
intervenir. Ja que com hem vist 
anteriorment, la façana es com-
posa per volums que sobresur-
ten, balcons i finestres que van 
dificultar l'adaptabilitat de la 
bastida. Si més no, aquest mo-
del va solucionar-ho, gràcies a 
la lògica mesura de les retícu-
les, la bastida va poder adaptar-
se òptimament als sortints i 
entrants dels objectes i ele-
ments de la façana.  

Cal dir que la proximitat que 
aporta la instal·lació d’una bas-
tida ens permet observar detin-
gudament cada element de la 
façana, fent cales de neteja allà 
on la brutícia ens amaga més 
informació.  

Pel que fa el temps de muntatge 
va ser van ser òptims i correc-
tes. Respectant els terminis 
d’inici que s’havien plantejat, 
tan el muntatge com el seu pos-
terior desmuntatge.   

A l’esquerra, 
imatge parcial de 
l’edifici. On com-
provem la basti-
da homologada i 
la malla de pro-
tecció per evitar 
despreniments a 

la via pública. 

A l’esquerra, 
l’empresa munta-
dora dels mitjans 

auxiliars ha de 
fer entrega d’un 
informe - certifi-
cat de muntatge 

de bastida con-
forme el muntat-

ge es correcte i 
s’ha realitzat una 

inspecció prèvia 
al seu ús. 

A dalt, faldons i 
proteccions a la 

planta baixa, 
zona de pas de 

vianants. 
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Running creeks Rehabilitation of 
urban facades require special cau-
tion in the first phase of site visits 
executive, specifically at the stage 
to rethink the work project or vali-
date in contact with all the surface 
material ware that provides accessi-
bility through the scaffold. Indeed, 
in the run-up to the project, sam-
pling, implementation of secluded 
coves, surveying, measurements 
and proposed activities, research 
tasks of the technical invalidation 
assessing the state of conservation 
of a vertical crane household are 
constrained by the low accessibility 
to the vertical zones of action . This 
limitation of access required , by the 

technical capacity to diagnose dis-
eases of the surface on the basis of a 
few creeks and visual signs, and 
requires a lot of experience in this 
type of building elements. Even 
with the help of industry experts, 
ensuring accurately determine ill-
nesses without mounted the scaffold 
and access to the entire facade is 
scarce. It should be understood that 
the measurement of a refurbish-
ment project of the facade as an 
approximation to reality limited by 
the lack of accessibility. Conse-
quently, it is prudent to be alert and 
accept absolutely necessary to take 
a system of creeks sufficient in 
quantity and quality , to be held at 

the beginning of the beginning of 
the work. This system of creeks 
sufficient to validate the project 
proposal and budget will reconsider 
technically constructive work in the 
size of the actual needs and ensure 
a solid future for that is the end 
desire and obligation of all partici-
pants in the rehabilitation 
(technical, builder and developer). 
Precisely in this work where build-
ing styles used in iron and steel 
structural elements inside arm or 
crane ornaments set, which is a 
serious and careful cove must dis-
cover hidden defects imperceptible 
to the eye or undiscovered in the 
design phase. Also keep in mind 

Font Imatges: Google 
Maps, Google images 

Font Imatges: Repor-
tatge fotogràfic durant 
l’execució de l’obra. 
Natur System.  

 

En conseqüència, és prudent 
acceptar i avisar que serà del 
tot necessària la realització d’un 
sistema de cales suficient, en 
quantitat i qualitat, que es rea-
litzaran al principi de el inici de 
l’obra. Aquest sistema de cales 
suficients per validar la propos-
ta de projecte i el pressupost 
constructiu permetrà replante-
jar tècnicament l’obra a la mida 
de les necessitats reals i garan-
tir una solidesa per al futur que 
és el desig i l’obligació final de 
tots els participants en la reha-
bilitació (tècnic, constructor i 
promotor). Precisament en 
aquesta obra els estils construc-
tius on s’ha utilitzat el ferro i 
l’acer per armar interiorment 
elements estructurals o per fi-
xar els ornaments de façana, és 
on una cala acurada i seriosa ha 
de descobrir vicis ocults inapre-
ciables a la vista o no descoberts 
en la fase de projecte. També cal 
tenir en compte que en acceptar 
la responsabilitat de rehabilitar 
una façana que ja ha estat in-
tervinguda, el primer que s’ha 
de fer són cales sobre les zones 
reparades per garantir que 
aquestes reparacions anteriors 
no amaguin processos patològics 
mal tractats. Es fan cales per 
replantejar el projecte en fase 
executiva, cales per assegurar 
antigues intervencions i cales 
per descartar vicis ocults. La 
necessitat de sistemitzar-les en 
obres de restauració és una obli-
gació professional de tothom.  

Execució de cales 

La rehabilitació de façanes ur-
banes requereixen una cautela 
especial en les primeres visites 
d’obra de la fase executiva i, 
concretament, en la fase de re-
plantejar-se el projecte d’obra o 
validar-lo, en entrar en contacte 
material amb tota la superfície 
de parament gràcies a l’access-
ibilitat que ofereix la bastida. 
Efectivament, en la fase prèvia 
al projecte, de recollida de mos-
tres, execució de cales aïllades, 
aixecament de plànols, mesura-
ments i proposta d’actuacions, 
les tasques de recerca d’info-
rmació del tècnic a l’hora d’aval-
uar l’estat de conservació d’un 
parament de façana vertical es 
veuen limitades per la poca ac-
cessibilitat a les zones d’actuaci-
ó vertical. Aquesta limitació 
d’accés requereix, per part del 
tècnic, una capacitat per poder 
diagnosticar la superfície de 
patologies sobre la base d’unes 
poques cales i signes visuals, i 
exigeix una gran experiència en 
aquest tipus d’elements cons-
tructius. Tot i tenir la 
col·laboració d’experts en el 
sector, la garantia de determi-
nar les patologies amb exactitud 
sense tenir la bastida muntada i 
l’accés a tota la façana és escas-
sa. Cal que s’entengui el mesu-
rament de projecte d’una reha-
bilitació de façana com una 
aproximació a la realitat limita-
da per la manca d’accessibilitat. 

A la dreta i a 
dalt, algunes de 
les lesions molt 
amagades desco-
bertes gràcies al 
procés de valida-
ció del projecte. 
Principalment es 
descobreixen 
grans lesions en 
la totalitat de les 
bigues dels bal-
cons. Intervenció 
que no estava 
previst en projec-
te.  

A dalt, a les pri-
meres visites 
amb l’ajuda de 
plànols i/o imat-
ges es diagnosti-
ca la superfície 
de lesions sobre 
la base d’unes 
poques cales.  
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that by accepting the responsibility 
of rehabilitating a facade that has 
been seized, the first thing to do on 
the beaches are repaired areas to 
ensure these do not obscure previ-
ous repairs pathological badly 
treated. Bays are to rethink the 
project execution phase, bays and 
coves to ensure interventions an-
cient ruled by hidden defects. The 
need sistemit them in restoration 
professional is a must for everyone. 
Surface Cleaning. These chapters 
have more difficulties in the proc-
ess. Before any action we make an 
assessment of the existence or not 
of: Remnants prior to the planned, 
original painted, later repainted 

and its assessment, and its natural 
patina; soluble salts on surfaces and 
origin, fungi, lichens, plants, fats, 
inadequate repairs, etc... We also 
need to assess whether a preconsoli-
dation total or partial, from the 
state of degradation of materials. 
The project plans and values 
necessary analyzes to avoid un-
pleasant surprises and excessive 
budgetary changes. With all these 
variables we define the action to 
execute, planning means to be used. 
Although all materials are proc-
essed in the facades have their own 
characteristics, as a general rule we 
should always consider the cleanli-
ness of lower intensity greater. The 

cleaning should be slow enough to 
allow control its effects. The method 
employed and the products should 
not create new conservation prob-
lems, not cause abrasions, micro-
cracks or unwanted changes in ma-
terials. We always banish highly 
abrasive methods such as mechani-
cal cleaning systems and uncon-
trolled, bush hammered, dancing, 
etc.; Projections sand at high pres-
sure  with or without water, spar-
kling cleans with detergent and acid 
composition, high projections pres-
sure hot water and cleanings gener-
alized by steam, and in general all 
those that do not meet the above 
conditions. 

Dossier de Productes 
(pg 48-67): per més 
informació dels mate-
rials o sistemes utilit-
zats veure NETEJA 
SUPERFICIAL AMB 
AIGUA (pg 54) i 
H IDRO LIMPIAD O-
RAS PARA FACHA-
DAS (pg 59) 

Font Imatges: Repor-
tatge fotogràfic durant 
l’execució de l’obra. 
Natur System.  

 

 

Neteja superficial i retirada de 
pols   

Són els capítols més dificultats 
tenen de tot el procés. Prèvia-
ment a qualsevol actuació hem 
de fer una valoració sobre l’exis-
tència, o no, de: restes materials 
anteriors a les previstes; pintats 
originals; repintats posteriors, i 
la seva valoració; pàtines i la 
seva natura; sals solubles en les 
superfícies i el seu origen; fongs; 
líquens; plantes; greixos; repa-
racions inadequades; etc... Tam-
bé hem de valorar si cal fer un 
preconsolidació, total o parcial, 
a partir de l’estat de degradació 
dels materials. El projecte pre-
veu i valora les anàlisis neces-
sàries a fi d’evitar desagrada-
bles sorpreses i variacions pres-
supostàries excessives. Amb 
totes aquestes variables vam  
poder concretar l’actuació que 
cal executar, planificant els mit-
jans que s’han emprar. Encara 
que tots els materials que hi ha 
a les façanes tractades tenen les 
seves pròpies característiques, 
com a criteri general sempre 
hem de plantejar-nos la neteja 
de menor intensitat a major. La 
neteja ha de ser prou lenta per 
a permetre controlar-ne els efec-
tes. El mètode i els productes 
empleats no han de generar 
nous problemes de conservació; 
no ha de produir abrasions, mi-
crofissures ni modificacions en 
els materials no desitjades. 
Sempre hem de desterrar mèto-

des altament abrasius com ara 
les neteges mecàniques sistemà-
tiques i descontrolades, buixar-
des, ballarines, etc.; les projecci-
ons a altes pressions de sorra, 
amb aigua o sense; les neteges 
amb detergents espumants i de 
composició àcida; les projeccions 
a altes pressions amb aigua 
calenta; les neteges generalitza-
des mitjançant vapor d’aigua; i, 
en general, totes aquelles que 
no compleixen les condicions 
anteriors.  

Es va preferir realitzar una 
neteja amb mitjans poc agres-
sius, amb aigua, a baixa pres-
sió . 

A l’esquerra, 
neteja amb mit-
jans poc agres-

sius, amb aigua, 
a baixa pressió  
com a màxim 2 

atm. 

A l’esquerra, 
taula segons el 

mètode CA-
HIERS ANAH 

No.29. per deter-
minar els mètode 

s de neteja. Uti-
lització de la 

taula: donat el 
tipus de façana  i 
un tipus   d’engr-

ut, hi ha dife-
rents mètodes de 
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Cleaning jobs.  Each of them allows 
us to deliver the best building avail-
able to be seen and understood . The 
buildings, throughout his biogra-
phy, accumulate things. Most cases, 
with or without additions deeply, 
junk makeshift repairs, distribu-
tions incoherent additions, deaf 
witnesses of its occupantsEtc. Re-
move this disorder is what is called 
"Restore removal" and, therefore, 
selfishly take advantage of a con-
sensual meanings of the word 
"restore": recover, recover, to put 
something back into the state esti-
mate before or had. In the work 
when it came to the start of all me-
tallic elements bolted to the house-

hold. At the time there was little 
scope  po ints with repairs 
(replacements biker gray portland 
cement, old anchors, material 
losses...) color contrast which gave 
rise to a very aesthetic effect. So we 
proceeded to the elimination in the 
case of minor repairs with a scarp of 
sizes appropriate to each case and if 
necessary was done with the help of 
mechanical means but following 
this procedure. First, the material 
was opened with the help of a radial 
right size. Was then manually re-
write the necessary care not to dam-
age adjacent elements. Elements as 
examples of plants below. All these 
works were done by specialized 

personnel or at least was instructed 
by the action. The most adverse to 
this type of work is the removal of 
debris. The evacuation of products 
from demolition should be done 
with caution, especially in the case 
of occupied dwellings. The bylaws 
do not allow installation of gutters 
or metal pipes in all the works de-
pend on public roads that is . But 
we recognize that this operation 
much easier. The other solution is 
to download the runes directly on 
the truck. Setting schedules and 
orders must be made by hand with 
intermediate steps, the crockery on 
the floor of the truck to the ground 
and work with wheelbarrows and 

Font Imatges: Repor-
tatge fotogràfic durant 
l’execució de l’obra. 
Natur System.  

d’una radial de mida adient. 
Seguidament es va repicar ma-
nualment amb la cura necessà-
ria per no danyar elements ad-
jacents. Com per exemples ele-
ments de plantes més a baix. 
Tots aquests treballs es van 
realitzar amb personal especia-
litzat, o si més no va ser instruït 
per l’actuació.   

El punt més desfavorable a 
aquest tipus d’obres és 
l ’ e v a c u a c i ó  d e  r u n e s . 
L’evacuació de productes proce-
dents de l’enderroc s’ha de fer 
amb precaucions, sobretot en el 
cas d’habitatges ocupats. Les 
ordenances municipals no per-
meten la instal·lació de cana-
lons o tubs metàl·lics en la tota-
litat de les obres, depenen de la 
via pública que es trobi. Però 
reconeixem que faciliten molt 
aquesta operació. L’altre solució 
es descarregar les runes direc-
tament sobre el camió. Esta-
blint calendaris i ordres, s’ha de 
fer a mà amb passos intermedis, 
del pisa al terra de l’obra i del 
terra al camió amb carretons i 
sacs.  No obstant, reconeixem 
que els sistemes d’evacuació 
manual donen uns sobre costos 
importants alhora que empitjo-
ren les condicions de treball.  

Treballs de neteja, deconstruc-
ció - reparació - creativitat 

Cada un d’ells ens permet en-
tregar l’edifici en millor disposi-
ció de ser viscut i comprès. Els 
edificis, al llarg de la seva bio-
grafia, acumulen coses. La ma-
joria dels casos, adicions amb o 
sense fondament, trastos, repa-
racions improvisades, distribu-
cions incoherents, afegits, testi-
monis sords dels seus ocupants.. 
. Etc. Eliminar aquest desordre 
es el que es denomina 
“restaurar per sostracció” i, per 
això, aprofitem interessada-
ment una de les més consensua-
des accepcions de la paraula 
“restaurar”: recuperar, recobrar, 
tornar a posar una cosa en el 
estat o estimació que abans te-
nia.  En quan els treballs es va 
procedir a l’arrencada de tots 
els elements metàl·lics collats 
en el parament. A la vegada hi 
havia punts amb reparacions de 
petit abast (reposicions de mo-
ter gris amb ciment portland, 
ancoratges antics, pèrdues de 
material...) el contrast cromàtic 
de les quals donava lloc a un 
efecte poc estètic. Per això es va 
procedir a la seva eliminació; en 
el cas de petites reparacions 
amb una escarpa de mides ade-
quades a cada cas i en el cas 
necessari es va realitzar amb 
l’ajuda de mitjans mecànics 
però seguint el següent procedi-
ment. En primer lloc, es va 
obrir el material amb l’ajuda 

A la dreta, recull 
d’imatges de 
l’arrencada de  
reposicions de 
morter gris por-
tland, pèrdues de 
material o deteri-
orament del ma-
terial.  
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and work with wheelbarrows and 
sacks. However, we recognize that 
manual evacuation systems give a 
lot of money on both worsen work-
ing conditions. Nonprofit cornices 
and balcony fronts of concrete and 
other. In cases where we do repairs 
of a reinforced concrete structure, 
the construction process is always 
the same: first rewrite and clean up 
the concrete disintegrated or desco-
hesionat then passivate the metal 
structure discovery deal with ox-
isaturants and passivadors surface 
or deep passivation MAPEI mortar 
MAPEFELL and finally recover 
volumes repair mortars MAPEI 
MAPEGROUT Rapido MAPE-

GROUT or T40. We establish a 
clear systematic agenda to control 
technician who had remembered. 
Based on this principle of control 
put in work towards the strength to 
stop playing the game, it is advis-
able to take in and gradually, so 
that each phase can be subject to 
visual inspection prior authoriza-
tion of technical proceed to develop 
or progress to the next phase. That 
is, the coach is rewritten to limit the 
firm foundation with the discovery 
of armor hit a concrete surface of 
the work to prepare the applicator 
was not able to passivate unless 
prior authorization has been and 
people must work and check that 

the specified area is cleaned of cor-
rect prior to proceeding to allow the 
applicator to start the treatment 
phase passivador oxisaturant or 
protective armor. Conditional exe-
cution of this inspection is the only 
way to be sure that sanitation and a 
rear passivation has been right and 
not let hidden hidden defects and 
incomplete treatment. Then we can 
give authorization to recover vol-
umes with the specified mortar. We 
balconies overhang of between 1.0 
and 1.5 meters, for various reasons 
have been damaged (lack of leaks, 
poor performance of the coating, 
near aggressive atmosphere ...). The 
cantilever is exposed once damaged 

Dossier de Productes 
(pg 48-67): per més 
informació dels mate-
rials o sistemes utilit-
zats veure MAPEI 
MAPEGROUT RAPI-
DO (pg 51), MAPEI 
MAPEGROUT T40 (pg 
52) i MAPEFER (pg 
61) 

Font Imatges: Repor-
tatge fotogràfic durant 
l’execució de l’obra. 
Natur System.  

Reparacions de cornises i fronts 
de balcó de formigó armat i al-
tres elements 

En els casos on varem fer les 
reparacions puntuals d’una es-
tructura de formigó armat, el 
procés constructiu sempre és al 
mateix: primer repicar i sanejar 
el formigó disgregat o descohesi-
onat, posteriorment passivar 
l’estructura metàl·lica descober-
ta, tractar-la amb oxisaturants i 
passivadors de superfície o de 
profunditat amb morters de 
passivació de MAPEI MAPE-
FELL i finalment recuperar els 
volums amb morters de repara-
ció MAPEI MAPEGROUT Rapi-
do o MAPEGROUT T40.  Vam 
establir una sistematització 
clara a l’agenda de control tèc-
nic que calia recordar. En base 
aquest principi de control de la 
posada en obra en pro la solide-
sa final de l’execució de la parti-
da, és aconsellable actuar orde-
nadament i progressivament, de 
manera que cada fase pugui ser 
condicionada a la inspecció visu-
al prèvia a l’autorització del 
tècnic a procedir a evolucionar o 
progressar cap a la propera fa-
se. Es a dir, el tècnic ha de limi-
tar el repicat fins a base ferma 
amb la descoberta d’armadures 
afectades a una superfície con-
creta de l’obra, condicionar a 
l’aplicador a no poder passivar 
si no s’ha donat l’autorització 
prèvia, i s’ha de personar a l’o-
bra i comprovar que el sanejat 

de la superfície especificada es 
correcte, prèviament a procedir 
a autoritzar a que l’aplicador 
iniciï la fase de tractament pas-
sivador o oxisaturant protector 
de les armadures. Condicionar 
l’execució i inspecció d’aquesta 
manera és l’única per poder 
estar segurs que un saneja-
ment, i posterior un passivat, 
ha estat correcte i que no deixin 
vicis ocults i tractament incom-
plets amagats. Posteriorment, 
ja podem donar l’autorització a 
la recuperació de volums amb 
els morters especificats. 

Tenim balcons, de voladís entre 
1,0 i 1,5 metres que, per dife-
rents motius han quedat deteri-
orats (falta de goteró, deficient 
execució del recobriment, a prop 
d’ambient agressiu...). El vola-
dís una vegada deteriorat queda 
al descobert les armadures, les 
quals pateixen un procés accele-
rat d’oxidació. I una vegada 
reparat, no hem d'oblidar del 
matacantells i el goteró.  

Els ornaments de pedra artifici-
al, brèndoles i balustrades són 
els elements més susceptibles 
de despreniment a la via públi-
ca i que originalment estan dis-
senyats per anar subjectats a la 
façana amb lligades poc compro-
meses tals com “llaços” de filfer-
ro, o tibats a base de passamans 
(cornises de gran volum tibades 
via mur de façana a forjat inte-
rior), ancorats amb ànimes i  
grapes de ferro que s’oxida amb 

A l’esquerra, 
protecció d’arma-

dures amb inhi-
bidors de la cor-

rosió, i recupera-
ció del volum de 

formigó amb 
morter de repa-

ració.  

A l’esquerra, 
secció tipus de 

balcó voladís 
danyat. 
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(lack of leaks, poor performance of 
the coating, near aggressive atmos-
phere ...). The cantilever is exposed 
once damaged armor, which un-
dergo an accelerated process of oxi-
dation. And once repaired, we must 
not forget the matacantells and 
leaks. The ornaments artificial 
stone balustrades and Brendola are 
the most likely to release in public 
and are originally designed to be 
fastened to the front with little tied 
committed such as " ties " wire or 
tightened based on handrails 
( ledges high volume tightened via a 
wrought interior front wall ) and 
anchored with staples souls iron 
oxidizes with time, and so on. Orna-

aments Artificial stone facade at-
tached or anchored to require an 
analysis of solid construction (often 
artificial stone is loose or construc-
tively affected), a status check of 
their armor, an action in its upper 
surface with respect to the channel-
ing of water, and a check of their 
use or associated support . If we are 
unable to remove an item ensure 
their strength and do not represent 
a detachment in public, always 
think before you get in a mold of the 
original will need to make new or-
naments sent. Those stone orna-
ments that can be decided on the 
front should be fastened again , as 
the original bows or stapled in most 

cases are not available and almost 
always present a significant section 
loss. The balustrades you want to 
restore or preserve will require our 
full attention. The typical set of 
balusters with iron soul of the origi-
nal mechanical system, capable of 
creating countless joints, is an ar-
chitectural element that loses its 
original shape due to articulated 
motion arrow balconies separated 
by walls or facades (in the case of 
balustrades crowning). In most 
cases we determine to replace rails 
(we think to remove mold from the 
original), clean all the mortar joints, 
mechanical joints all over with mor-
tars flexible and resistant to define 

Dossier de Productes 
(pg 48-67): per més 
informació dels mate-
rials o sistemes utilit-
zats veure MAPEI 
MAPEGROUT RAPI-
DO (pg 51), MAPEI 
MAPEGROUT T40 (pg 
52) i MAPEFER (pg 
61) 

Font Imatges: Repor-
tatge fotogràfic durant 
l’execució de l’obra. 
Natur System.  

(en el cas de balustrades de co-
ronament). En la majoria dels 
casos hem de determinar bara-
nes a substituir (hem de pensar 
en treure motlles de l’original), 
sanejar tots les juntes de mor-
ter, rejuntar tot el mecano de 
nou amb morters flexibles i re-
sistents, definir un sistema de 
grapat inoxidable - epoxy d’ele-
ments de coberta de mur i final-
ment pensar en l’opció de relli-
gar o encercolar tot el sistema 
de passamans de pedra a més 
de ancorar-lo a mur de façana.  

el pas del temps, etc. Els orna-
ments de pedra artificial lligats 
o ancorats a façana requereixen 
d’una anàlisi de solidesa cons-
tructiva (sovint la pedra artifici-
al es troba disgregada o afecta-
da constructivament), d’una 
comprovació de l’estat de les 
seves armadures, d’una actuació 
en la seva cara superior pel que 
fa a la canalització de l’aigua, i 
d’una comprovació de la seva 
fixació o lligada al suport. Si 
hem de retirar algun element 
per no poder garantir la seva 
solidesa i que no representi un 
perill de despreniment a la via 
pública, sempre pensarem 
abans en treure un motlle de 
l’original que necessitarem per 
manar fabricar els nous orna-
ments. Aquells ornaments de 
pedra que decidim que es poden 
quedar a la façana han d’estar 
subjectats de nou, ja que les 
llaçades o grapades originals en 
la majoria dels casos no són 
accessibles i quasi bé sempre 
presentaran una pèrdua de sec-
ció important. Les balustrades 
que vulguem restaurar o conser-
var requeriran de la nostre mà-
xima atenció. El conjunt típic de 
balustres amb ànima de ferro de 
sistema mecano original, sus-
ceptible de crea infinites articu-
lacions, és un element arquitec-
tònic que perd la forma articula-
da original com a causa de mo-
viments de fletxa de balcons o  
deslligades de murs de façanes 

A dalt, balustra-
des on es realit-
zen cates i s’obse-
rva l’armat oxi-
dat. S’aplica 
protecció.  

A la dreta, ele-
ments decora-
tius. Imatge de 
retirada d’un 
motlle del ele-
ment original.  



TFG14’  MONOGRAFIA DE RESTAURACIÓ, MATERIALS I CONSTRUCCIÓ  D’UNA FAÇANA     35 

 

a system of steel beam - epoxy ele-
ments covered wall and then think 
about the option to reconnect or 
encercolar whole system of stone 
handrails plus anchor it to wall 
facade. Structural intervention 
balconies In our country especially 
common to find problems with 
beams made of forged wing narrow 
metal. Are those related to material 
degradation by oxidation profiles. In 
the present case the cause of the 
degradation of the balconies was 
forged by the lack of waterproof 
sheet. That contributed to the fast 
oxidation profiles. Once an assess-
ment of the general condition was 
determined that oxidation was ap-

parently not very advanced , so the 
solution was to cover the paint and 
protective coating profile on the 
entire surface. This meant the 
demolition and subsequent recon-
struction of the entire wrought to 
intervene in each profile. The floor 
was made with metal profiles nar-
row wing, and ceramic tile vaults 
doubled and pass with lime mortar. 
So everyone thought that lime mor-
tar was the natural protection of the 
vaults of steel profiles in terms of 
areas covered.  Well, this is actually 
not very well , because we are the 
damp rolled narrow wing rusty 
exfoliats , holes , both beam ends in 
the areas of support , such as half-

light  The reason is simple: the lime 
mortar absorbs and retains mois-
ture and is therefore protected by 
the surfaces seemingly vaults , in-
deed not. Pathological process that 
causes is not always easy to detect 
at first because the ceilings are 
apparently " correct " unless there is 
very apparent deformations, as was 
the case. Given this, we checked 
very thoroughly cracks in slabs that 
formed the balconies or the galler-
ies , where the origin was oxidized 
by the expansion profiles that are 
supported. The balconies were the 
most affected of all. We proceeded to 
sup with his props and wood coun-
tertops. Thus making a casing for 

Dossier de Productes 
(pg 48-67): per més 
informació dels mate-
rials o sistemes utilit-
zats veure MAPEI 
MAPEGROUT RAPI-
DO (pg 51), MAPEI 
MAPEGROUT T40 (pg 
52), MAPEFER (pg 61) 
i ENCOFRAT DE 
LLOSA, BIGUES DE 
FUSTA i TAULELLS 
(pg51).  

Font Imatges: Repor-
tatge fotogràfic durant 
l’execució de l’obra. 
Natur System.  

Intervenció estructural dels 
balcons 

En el nostre país es especial-
ment freqüent trobar-nos amb 
problemes de forjats realitzats 
amb bigues de perfil d’ala estre-
ta metàl·lics. Son aquells relaci-
onats amb la degradació del 
material per oxidació dels per-
fils. En el cas que ens ocupa la 
causa de la degradació dels for-
jats dels balcons va ser per la 
inexistència de lamina imper-
meabilitzant. Fet que va contri-
buir ràpidament a la oxidació 
dels perfils. Una vegada realit-
zada una avaluació general de 
l’estat de conservació es va de-
terminar que la oxidació apa-
rentment no estava molt avan-
çada, per tant la solució va ser 
la de revestir el perfil amb pin-
tura i recobriment protector en 
la totalitat de la superfície. Això 
va significar l’enderroc i la pos-
terior reconstrucció de la totali-
tat del forjat per poder interve-
nir en cada perfil. El forjat esta-
va format amb perfils metàl·lics 
d’ala estreta, i revoltons cerà-
mics de rajola doblada i collada 
amb morter de calç. Llavors, 
tothom pensava que el morter 
de calç dels revoltons era la pro-
tecció natural dels perfils d’acer 
pel que fa a les zones cobertes. 
Doncs bé, això en realitat no és 
ben així, perquè en ambients 
humits ens trobem els perfils 
laminats d’ala estreta oxidats, 
exfoliats, foradats, tant als caps 

de biga en les zones de recolza-
ment, com a mitja llum. La raó 
es senzilla: el morter de calç 
absorbeix i reté la humitat i és 
per això, que les superfícies 
aparentment protegides pels 
revoltons, de fet no ho estan. El 
procés patològic que això provo-
ca no és sempre fàcil de detectar 
a primera vista perquè aparent-
ment els sostres es veuen 
“correctes” a no ser que hi hagi 
deformacions molt aparents, 
com era el cas. Donat això, vam 
revisar molt a fons les esquer-
des que es formaven en lloses 
dels balcons o de les tribunes, 
on l’origen era per l’expansió de 
perfils oxidats que s’hi recolza-
ven. Els balcons eren els ele-
ments més afectats del conjunt. 
Vam procedir a el seu estintola-
ment mitjançant puntals i tau-
lells de fusta. Realitzant així un 
encofrat per la cara inferior del 
forjat. De tal forma que quan 
vam procedir a enderroc el for-
jat per la part interior del balcó 
quedés l’encofrat com a mesura 
preventiva i de forjat provisio-
nal. Així doncs, es procedia a 
sanejar la totalitat de la secció 
del perfil. Eliminant tot el rovell 
i de totes les capes exfoliades 
fins arribar a l’acer en bon es-
tat. Passivació de tota la super-
fície amb morter passivador 
com Mapefer, prèvia capa de 
pont d’unió. Finalitzat el tracta-
ment, es procedia a la recons-
trucció del forjat amb revoltó. 

A l’esquerra 
imatge de la 

deformació dels 
sostres dels bal-
cons fet que feia 
evident la lesió 

de les bigues del 
forjat, es detecta-

ven a primera 
vista.  

A l’esquerra ex-
pansió de la sec-
ció d’un perfil a 

causa de l’o-
xidació i exfolia-

ció. 

A l’esquerra, es 
va procedir al 
estintolament 

mitjançant pun-
tals i taulells de 

fusta. De tal 
forma es munta-
va una platafor-
ma de treball el 
qual es treballa-

va al damunt 
quan el fotjat del 
balcó estava del 
tot enderrocat.   
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the underside of the floor . So that 
when we come to the demolition 
wrought by the balcony remained 
inside the formwork as a preventive 
measure and forged provisional . So 
they came to clean up the entire 
section of the profile. Remove all 
rust and exfoliated layers until all 
the steel in good condition. Entire 
surface passivation mortar as 
Mapefer, after bonding layer. Once 
the treatment is done to rebuild the 
floor with vault. The terraces on the 
grandstands were tiled home with 
small tiles. There was a surface 
waterproofing paint over the tiles. 
The state was poor, which was the 
existence of leaks inside. It's advis-

able to waterproof efficiently, con-
sidering the terrace like a flat roof. 
That is, with waterproof fabric. The 
transactions in this case were: re-
moval of tiles and mortar establish-
ment. Placing a layer of sand and 
portland cement mortar in propor-
tion 1:4, with slopes towards the 
street. Cut the 5-10 cm vertical wall 
perimeter to embed the waterproof 
fabric. Placing a sheet of butyl prim-
ing oxiasfàltica. Back tiled flooring 
with new tile placed on common ear, 
a red hue. Finally underrun protec-
tion perimeter of the plate with lime 
mortar butyl above. When water-
proofing roofs, balconies , patios and 
other lands, should bear in mind the 

proper placement of the waterproof-
ing layer at ease, control and review 
the overlaps and the avails manu-
facturer's recommendations, the 
encastaments this perimeter, espe-
cially control encounters with other 
existing waterproofing and espe-
cially the meetings with the water 
collection system. Then, before au-
thorizing the placement of the ce-
ramic layer must always be present 
and perform a tightness test we 
recorded photographically and note 
the relevant report of the visit and 
record work. At this point, we must 
remember that the covers are the 
leading cause of claims guaranteed 
work by the homeowners, the water 

Font Imatges: Repor-
tatge fotogràfic durant 
l’execució de l’obra. 
Natur System.  

especialment els encontres amb 
altres impermeabilitzacions 
existents i sobretot els encon-
tres amb el sistema de recollida 
d’aigües. A continuació, i abans 
d’autoritzar a la col·locació de la 
capa ceràmica cal sempre exe-
cutar i ser presents en una pro-
va d'estanqueïtat que hem de 
registrar fotogràficament i fer 
constar a l’informe pertinent de 
la visita i acta obra. Arribats a 
aquest punt, hem de recordar 
que les cobertes són la principal 
causa de reclamacions de garan-
ties d’obra per part de les comu-
nitats de propietaris, que les 
filtracions d’aigua són una de 
les patologies més difícils de 
localitzar en un edifici, i que 
aquestes acaben requerint de 
moltes  hores de testimoniatge 
tècnic en processos de denúncia 
o reclamació. Hi ha tècnics que 
directament opten per fer 
col·locar una doble impermeabi-
lització sota solera, però el més 
important en assumptes d’imp-
ermeabilitzacions es resumeix 
en controlar els encontres i fer 
la prova d'estanqueïtat de rigor. 
Per aquelles impermeabilitzaci-
ons en base a làmines continues 
de poliuretans (pintures), la 
nostre comprovació i garantia 
residirà en el consum de materi-
al d’obra i l’execució d’unes ca-
les finals, posteriors a la 
col·locació, per verificar que la 
secció del material aplicat és la 
correcta.  

Les terrasses sobre les tribunes 
estaven enrajolades d’origen, 
amb rajola petita. Hi havia un 
pintura superficial impermeabi-
litzant per sobre de les rajoles. 
L’estat era deficient, fet que hi 
havia l’existència de filtracions 
a l’interior. Va ser aconsellable 
impermeabilitzar de forma efici-
ent, considerant la terrassa com 
si fos una coberta plana. Es a 
dir, amb tela impermeabilit-
zant. Les operacions realitzades 
en aquest cas foren: extracció 
dels enrajolats, i morter de fixa-
ció. Col·locació d’una capa de 
morter de ciment portland i 
sorra, en proporció 1:4, amb 
pendents cap al carrer. Retallar 
5-10 cm el parament vertical 
perimetral, per encastar la tela 
impermeable. Col·locació d’una 
làmina de butil, prèvia impri-
mació oxiasfàltica. Posterior 
enrajolat amb nou paviment 
amb rajola comuna col·locat a 
espiga, d’una tonalitat vermella. 
Finalment protecció de l’encas-
tament perimetral de la làmina 
de butil amb morter de calç per 
sobre.  

A l’hora d’impermeabilitzar 
cobertes, balcons, terres de pa-
tis entre d’altres, s’ha de tenir 
molt present la correcta 
col·locació de la làmina imper-
meabil·litzant, controlar i revi-
sar els solapaments i que s’at-
enguin a les recomanacions de 
fabricant, els encastaments d’-
aquesta al perímetre, controlar 

A la dreta, procés 
d’ intervenció 
realitzada als 
balcons. 

A la dreta i de 
dalt a baix, en-
derroc total del 
forjat. Previ es-
tintolament de la 
totalitat dels 
balcons. Sanejat 
de la totalitat de 
la secció del per-
fil. Eliminant tot 
el rovell i de totes 
les capes exfolia-
des fins arribar a 
l’acer en bon 
estat. Passivació 
de tota la superfí-
cie amb morter 
passivador com 
Mapefer, prèvia 
capa de pont 
d’unió. Posterior 
reconstrucció del 
fotjat amb revol-
tó ceràmic.  
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leaks are one of the most difficult 
diseases to locate in a building, and 
that they end up requiring many 
hours of technical testimony in com-
plaint processes. There are techni-
cians who choose to directly placed 
under two sealing slab, but the most 
important issues of waterproofing is 
summarized in controlling meetings 
and make rigorous waterproof test-
ing. For those waterproofing sheet 
based on continuous polyurethane 
(paintings), our testing and guaran-
tee reside in the consumption of 
building materials and the execu-
tion of coves final post- placement to 
verify that the section material 
applied is correct. 

It is obvious that the "deck" is the 
closing has more risk of failure, 
both for its position, usually more 
exposed to weathering, as the need 
to protect the spaces below. Prob-
lems specific to the requirements of 
the mechanical structure that sup-
ports derivatives added to their 
protective function, which s'agraven 
to the horizontal position. For this 
reason, the proper design of a roof 
must consider all the basic demands 
and try to satisfy them simultane-
ously. So in this case, the cover 
must guarantee the tightness of 
water, snow and wind and, finally, 
must ensure the durability and 
compatibility of materials. When 

hedge rest directly on the structural 
basis, without camera, then the 
deck is "hot." The support of the 
sealing element is used to support 
the fabric apart and conform to the 
slope apron. Can be formed with 
cellular concrete, mortar arid light, 
expansive clay, thermal insulation 
boards, etc.. In our case we fix the 
support with prefabricated ceramic 
vaults. Everything must be taken 
into account some limitations. First, 
layers have yet to have a thickness 
greater than 20 mm and not exceed 
300 mm. Secondly, they have to 
leave expansion joints themselves, 
depending on the size of the covers. 
Third, if applicable should keep 

Dossier de Productes 
(pg 48-67): per més 
informació dels mate-
rials o sistemes utilit-
zats veure IGOL-A 
EMULSIÓ BITUMI-
NOSA DE CARÀCTER 
ANIONIC i FORCE 40 
SUPRA LÀMINA DE 
BETUM MODIFICAT 
LBM 40 (pg  55) . 

Font Imatges: Repor-
tatge fotogràfic durant 
l’execució de l’obra. 
Natur System.  

Es evident que la “coberta” es el 
tancament que més risc té de 
fracassar, tant per la seva posi-
ció, normalment més exposada 
als agents atmosfèrics, com per 
la necessitat de protegir els es-
pais situats a sota. Als proble-
mes propis de les exigències 
mecàniques de l’estructura que 
la suporta s’afegeixen als deri-
vats de la seva funció protecto-
ra, que s’agraven per la posició 
horitzontal. Per aquesta raó, el 
correcte disseny d’una coberta 
ha de considerar totes les exi-
gències bàsiques i tractar de 
satisfer-les simultàniament. 
Així en aquest cas, la coberta ha 
de garantitzar l’estanquitat de 
l’aigua, a la neu i el vent i, per 
últim, ha d’assegurar la durabi-
litat i comptabilitat dels seus 
materials. Quan els elements de 
cobertura descansen directa-
ment sobre la base estructural, 
sense deixar càmera, llavors la 
coberta és “calenta”.  

El suport de la impermeabilit-
zació és l’element que serveix de 
suport a la tela, a més a més de 
conformar i donar pendent al 
faldó. Es poden formar amb 
formigó cel·lular, morter amb 
àrids lleugers, argila expansi-
ves, plaques aïllants tèrmiques, 
etc. En el nostre cas vam soluci-
onar el suport amb revoltons 
prefabricats ceràmics. Tot, s’ha 
de tenir en conte algunes limita-
cions. En primer lloc, les capes 
de pendents han de tenir un 

gruix superior a 20 mm i no 
sobrepassar els 300 mm. En 
segon, s’han de deixar juntes de 
dilatació pròpies, segons les 
dimensions de les cobertes. En 
tercer, si procedeix cal mantenir 
les juntes estructurals de la 
base resistent. En quart, la pen-
dent mínima dels faldons o, en 
el nostre cas, dels careners, ha 
de ser del 1%. Per últim, quan 
el faldó tingui un cos sortint que 
presenti un pla perpendicular a 
la màxima pendent, ha de facili-
tar-se l’evacuació amb petits 
faldons a dues aigües.  

L' impermeabilitzant és l’elem-
ent especial de tota coberta pla-
na i el que el confereix la quali-
tat de no permetre el pas d’aig-
ua. En aquest cas, vam aplicar 
lamina prefabricada que venen 
enrotllades i que una vegada 
esteses han de ser solapades i 
soldades per aconseguir la total 
continuïtat. En primer lloc, una 
vegada preparat el suport s’apl-
ica la capa de imprimació mit-
jançant brotxa. L’aplicació ha de 
ser a totes les zones a les que 
l’impermeabilització s’ha d’apli-
car. La col·locació ha de ser de 
la següent manera:  a cada faldó 
les làmines de cada capa d’i-
mpermeabilització s’ha de co-
mençar a colocar-se per la part 
més baixa del mateix, preferent-
ment en direcció perpinduclar a 
la línia de màxima pendent del 
faldó finsa acabar una filera, 
realitzant solapaments a les 

A l’esquerra i de 
dalt a baix, ex-
tracció dels enra-
jolats existents. 
Aplicació de capa 
de morter amb 
pendents cap al 
carrer, imperme-
abilització i pos-
terior enrajolat. 

A l’esquerra, 
procés de la in-
tervenció realit-
zada a les terras-
ses de les tribu-
nes.  

.  
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joints strong structural base. 
Fourthly, the minimum slope of the 
skirts or, in our case, the ridges 
must be 1%. Finally, when the skirt 
has a body out to present a plane 
perpendicular to the maximum 
slope should be facilitated evacua-
tion skirts with small gable. The 
waterproofing is the special feature 
of all flat roof and gives the quality 
of not allowing the passage of wa-
ter . In this case, we apply that sell 
prefabricated sheet and rolled once 
extended should be overlapped and 
welded for complete continuity. 
First, once trained support primer 
layer applied by brush. The applica-
tion should be in all areas in which 

the waterproofing should be ap-
plied. The placement should be as 
follows: each skirt sheets of each 
layer of waterproofing should start 
placing in the bottom of it, prefera-
bly perpinduclar toward the line of 
maximum slope the skirt until I 
finished a row, making the overlap 
joints between pieces. Should con-
tinue placing new rows in ascending 
to the ridge , so that each row over-
lap on the previous 8 cm. The place-
ment of the pieces were done in 
such a way that no joint between 
each row resulting aligned with 
those of adjacent rows. The longitu-
dinal overlap will have a nominal 
width of 8 + / - 1 cm. The transverse 

overlap will have a nominal width 
of 10 + / - 1cm. Conservation and 
Recovery plaster faux brick As we 
have seen the period it was built 
this building is characterized by a 
break with the previous architec-
ture . In this building as much as 
others homogeneity leads to a vari-
ety of composition and decorative . 
Dominates the vertical , facades 
very dynamic composition . The 
household adopts rough textures 
and imitation brick building seen 
striking colors . The decor is vegeta-
ble . The stucco is made of lime 
mortar air, sand, generally marble 
and natural pigments . The texture 
of the finished cutting and color 

Dossier de Productes 
(pg 48-67): per més 
informació dels mate-
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Font Imatges: TECTO-
NICA. Monografias de 
Arquitectura, Tecnolo-
gía y Construcción  
(Sept.-Dic. 1997) 
Cubiertas planas. 
Edita ATC Ediciones. 

amb buixardes, planxes o paleti-
nes, fins aconseguir acabats de 
gran bellesa i durabilitat. En 
cada un dels períodes podem 
establir tècniques característi-
ques. Així, els paraments des-
bastats són propis del Moder-
nisme, els filetejats i correguts 
són característics del Premoder-
nisme, mentre que en el Post-
modernisme trobem sovint la 
combinació de textures en un 
únic edifici.  

Començàrem per determinar la 
plomada de l’estuc i avaluar si 
el podíem recuperar mitjançant 
la injecció de morters lligants, 
ja que sovint ens trobem estucs 
de calç molt ben carbonatats i 
de seccions importants de fins a 
4 cm de gruix (ja són capa de 
pedra), que mantenen la ploma-
da però s’han separat del su-
port. Val la pena recuperar 
aquests estucs amb tècniques 
d’injecció PLM o similars i es-
talviar-se l’enderroc d’estucs 
que sovint són petjada històrica 
de l’artesania d’oficis que ja s’ha 
perdut. Nosaltres com que ni 
per una banda s’observava un 
bon estat de conservació i al no 
tenir el valor històric es va deci-
dir de realitzar de nou l’estuc a 
sobre de l’existent com a base. 
Aquest estucs d’imitació d’obra 
vista de juntes refoses, es va 
executar amb un arrebossat 
vermell amb les juntes tallades. 
Els materials utilitzats van ser 
morter de calç preparat a fàbri-

unions entre peces. S’ha de con-
tinuar col·locant noves fileres 
en sentit ascendent fins el care-
ner, de manera que cada filera 
solapi sobre l’anterior 8 cm. La 
col·locació de les peces s’ha de 
fer de tal forma que ninguna 
junta entre peces de cada filera 
resulti alineada amb les de les 
fileres contigües. Els solapa-
ments longitudinals tindran 
una amplada nominal de 8+/- 1 
cm. Els solapaments transver-
sals tindran una amplada nomi-
nal de 10 +/- 1cm.  

Conservació i Recuperació d’Es-
tuc imitació d’obra vista  

Com ja hem vist el període que 
va ser construït aquest edifici es 
caracteritza per un trencament 
amb l’arquitectura anterior. En 
aquest edifici tan com els demés 
l’homogeneïtat deixa pas a una 
gran varietat compositiva i de-
corativa. Domina la verticalitat, 
amb façanes de composició molt 
dinàmica. El parament adopta 
textures rugoses, i imitant maó  
d’obra vist amb colors cridaner. 
La decoració és vegetal. L’estuc 
és un morter fet amb calç aèria, 
sorra, generalment de marbre i 
pigments naturals. La textura 
de l’acabat, l’especejament i el 
color incorporat a la massa són 
els responsables de l’aspecte 
final del parament. Les arts i 
l’ofici dels estucadors permeten 
incorporar pàtines i veladures 
per imitar l’aspecte de la pedra; 
o treballar juntes i paraments 

A dalt, una lesió 
de la coberta pot 
derivar de no 
haver estat total-
ment eliminada 
l’aigua acumula-
da entre la barre-
ra de vapor i la 
lamina imperme-
abilitzant durant 
l’execució.  

A la dreta, imat-
ge del parament 
estucar imitació 
d’obra vista. Es 
veuen lesions de 
pèrdua de mate-
rial. 

A dalt, lamina 
impermeabilit-
zant adherida. 
Fixada comple-
tament al su-
port aplicant 
una imprimació 
prèvia. La fixa-
ció es en calent. 

A l’execució de l' 
impermeabilitza-
ció es fonamental 
la correcta dispo-
sició i execució 
dels solapaments 
entre làmines. 
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added to the dough are responsible 
for the final appearance of the 
household . Arts and craft of stucco 
can incorporate patinas and glazes 
to mimic the look of stone , or work 
together with ornaments and bush 
hammered , or Paletina plates , to 
achieve a beautiful finish and dura-
bility. In each period we can estab-
lish technical features. Thus, des-
bastats walls are typical of Modern-
ism, and sliced the excess are char-
acteristic of Premodernisme , while 
postmodernism are often the combi-
nation of textures in a single build-
ing. Start by determining plumb the 
stucco and evaluate whether we 
could recover by injecting mortar 

binders, as we are often very well 
carbonated lime stucco and impor-
tant sections of up to 4 cm thick (as 
are stone layer), which are sepa-
rated but remain plumb the sup-
port . Worth recover these injection 
techniques with stucco or similar 
PLM and save on demolition of his-
toric stucco that often mark the 
craft trades that has been lost. We 
as a band was observed neither 
good condition and have no histori-
cal value, it was decided to perform 
again on the existing stucco as a 
base. This faux brick stucco board 
recast, ran a red plaster boards cut . 
The materials used were prepared 
lime mortar factory, home of CU-

MEN. Specialists in lime mortars 
and stucco . Consisting of fat lime , 
sand marble 1.2mm , 0.8mm marble 
sand , marble powder 350 microns , 
alkali resistant pigments and ultra-
violet rays and the added lime wa-
ter to knead dilute the pigments 
and running water . Begin the proc-
ess of working with plaster facade 
with lime mortar joints eliminating 
the previous stucco siding , support 
clean and proper preparation of the 
wall . To apply the mortar should 
never be stronger than the support . 
About this plaster base coat is ap-
plied to protect lean mass , com-
posed of lime dyed the same color as 
the plaster and marble sand of 1.2 

Dossier de Productes 
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ca, de la casa CUMEN. Especia-
listes en morters de calç i estuc. 
Conformat per calç grassa, sor-
ra de marbre de 1,2 mm, sorra 
de marbre de 0,8 mm, pols de 
marbre de 350 micres, pigments 
resistents als àlcalis i als raigs 
ultravioleta i en l'amasat s’a-
fegia aigua de calç per diluir els 
pigments i aigua corrent. Inici-
em el procés de treball amb l’a-
rrebossat de la façana amb mor-
ter de calç eliminant així les 
juntes del revestiment d’estuc 
anterior, netegem el suport i 
una correcta preparació del 
mur. El morter a aplicar mai ha 
de ser més resistent que el su-
port. Sobre aquest arrebossat de 
base s’aplica una capa de massa 
magra de protecció, composada 
per calç tenyit del mateix color 
que l’arrebossat i sorra de mar-
bre de 1,2 mm. Aquesta capa, 
que s'estén i es treballa amb 
remolinador, evita que les jun-
tes posteriors de les filades s’e-
mbrutin amb el color vermell de 
l’arrebossat.  Si es compara amb 
el procés de treball d’un arre-
bossat normal, la capa de pro-
tecció equivaldria a la primera 
capa de massa magra. A conti-
nuació, s’aplica la segona capa 
de massa magra, elaborada amb 
calç tenyida del color escollit pel 
maó i sorra de marbre de 0,8 
mm i es pressiona amb el ma-
teix tipus de massa. Després del 
arrebossat i rearrebossat de les 
masses grasses amb la llana, el 

Parament ha de ser rentat 
abans de procedir al d'especeja-
ment de les falses filades de 
maó.  L’especejament es realitza  
amb precisió per aconseguir 
filades de les mateixes dimensi-
ons. No s’ha d’oblidar que l’apa-
rell de maó es disposa amb les 
juntes alternades de manera 
que la junta vertical de la filada 
superior, ha de fer-se coincidir 
amb el centre de la peça 
col·locada a sota.  Amb l’eina de 
realització de juntes “cangrejo”, 
amb l’ajuda d’una regla es re-
corre les juntes horitzontals fins 
expulsar les capes de color del 
maó i arribar fins la capa de 
protecció tenyida amb el color 
del arrebossat. Les juntes verti-
cals es buiden a continuació. 
L’operari ha de desplaçar-se 
amb l’eina de buidat amb ferme-
sa sobre les juntes marcades 
anteriorment. Per aconseguir la 
perfecta neteja de les juntes, i 
eliminar tot els restant de mas-
sa vermella es necessari passar 
per segona vegada l’eina de bui-
dat per les juntes verticals i 
horitzontals. Per últim, el para-
ment es brunyeix amb un ras-
pall. Podem dir que l’estuc d’i-
mitació de maó és una varietat 
de la tècnica d’esgrafiat amb 
ornamentació de tipus geomè-
tric. Les eines utilitzades per 
aquesta tècnica d’estuc es rea-
litza amb nivell, regles i com-
passos segons un aparell deter-
minat. Les juntes refoses s’exe-

A l’esquerra 
imatges del pro-

cés per obtenir el 
morter en massa. 

Batidora 
(mescladora) de 

mà: ciment, sorra 
i aigua. Màquina 
mescladora: afe-

gim aigua al 
contingut dels 
sacs de morter 

preparat. 
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mm. This layer , which extends and 
works with remolinador , prevents 
the rear rows together with the 
dirty red color of the batter . Com-
pared to the work process of a nor-
mal batter , layer of protection 
equivalent to the first layer of lean 
mass . Then apply the second layer 
too thin , made with lime dyed the 
color chosen by brick and marble 
sand of 0.8 mm and pressed with 
the same type of dough. After the 
plastering and rearrebossat of fat 
mass with wool, Cookware should 
be washed prior to cutting the false 
rows of brick. The cutting is done 
with precision to get rows of the 
same dimensions . Do not forget 

that the device is available with 
brick joints alternated so that the 
board vertical spinning top, must be 
matched with the center piece 
placed below. With the completion 
of tool joints " crab " with the help of 
a rule are used to drive the horizon-
tal joints of the brick color layers 
and reach the protective layer dyed 
the color of the batter . The vertical 
joints are then emptied . The opera-
tor must move the tool firmly 
cleared marked on the boards be-
fore. To get the perfect cleaning 
together and remove all the remain-
ing mass is necessary to go red for a 
second time casting tool for vertical 
and horizontal joints. Finally, the 

household is burnished with a 
brush. We can say that the faux 
brick stucco is a variety of the sgraf-
fito technique with geometric orna-
mentation. Conservation and resto-
ration of decorative elements Made 
sensory observation, we found that 
the condition was generally correct 
except for some critical points which 
was his urgent intervention: first 
the ornaments and panels of glazed 
ceramic. Within this group is the 
ceramic metallic elements that 
decorate the building, and the walls 
of different sizes, which adorns the 
upper parts of some windows. But 
the most important are the panels 
that cover the entire upper surface 

Dossier de Productes 
(pg 48-67): per més 
informació dels mate-
rials o sistemes utilit-
zats veure REVESTI-
MENT ESTUC, MOR-
TER DE CALÇ (pg 57), 
R E V E S T I M E N T 
ELÀSTIC PER FAÇA-
NES FISSURADES (pg 
58) i MORTEROS 
PARA REHABILITA-
CIÓN (pg 60). 

Font Imatges: García-
Amorena García, L. 
(2007). Organización, 
Planificación y Control 
de obras y tajos. Torna-
puntas Ediciones, 
S . L . U . R e p o r t a t g e 
fotogràf i c durant 
l’execució de l’obra. 
Natur System.  

Les culleres de rejuntar són 
eines d’acer, amb fulla rectan-
gular estreta i llarga i, general-
ment amb llavi de tall rodó. 
S’utilitzen per reomplir de mor-
ter les juntes buidades i confi-
gurar així estucs de maó vist 
amb juntes sortints o be remats 
de cantonada. Altres eines im-
portants en l’estuc d’imitació de 
maó vist són les que s’utilitzen 
per mesurar i comprovar. Ni-
vells i plomades per comprovar 
la horitzontalitat i verticalitat 
d’una junta traçada. Per pren-
dre mesures, l’estucador utilitza 
el metre flexible. Les mesures 
es traslladen en compàs, que 
també resulta útil per marcar 
els especejaments de les filades. 
Les juntes verticals i les horit-
zontals es marquen amb el pun-
xó seguint regles d’alumini o 
esquadres. El punxó es una bar-
ra d’acer de secció circular, de 
diferent diàmetre, entre 3 i 15 
mm. Les seves puntes són rodo-
nes i el mànec de subjecció de 
fusta adopta una forma ergonò-
mica. El punxó amb punta de 
garfi o d'ametlla s’utilitza per 
les cantonades. Les juntes mar-
cades amb punxons poden tre-
ballar-se amb “llagueros” per 
crear la imatge de juntes refoses 
en V, de mitja canya, matada 
inferior o superior... Els 
“llagueros” són peces d’acer o de 
llautó, amb fleix que adopta la 
forma de la junta a realitzar. En 
els “llagueros” per cantonades, 
el fleix sobresurt del cos. 

cuten amb l’ajuda de l’eina de 
buidat anomenat “cangrejo”. 
Aquesta eina és una eina forma-
da per un fleix d’acer amb llavi 
de tall en un dels costats, que es 
plega sobre si mateix i s’int-
rodueix en un mànec de cautxú, 
fusta... Les juntes traçades es 
repassen amb el fleix del 
“cangrejo” de manera que es 
desprenen les masses de l’arr-
ebossat vermell i aparegui a la 
vista la primera capa tenyida 
amb el mateix color de l’arr-
ebossat de base. El fleix d’acer 
del cap del “cangrejo” s’adapta 
al tipus de junta desitjada: 
el·líptica per a juntes de mitja 
canya o triangular per juntes en 
V. En alguns “cangrejos”, a més 
a més, es pot regular l’obertura 
de la fulla per adaptar-la a 
qualsevol dimensió de junta.  

A dalt, comprova-
ció del especeja-
ment marcat en 
el arrebossat 
vermell, posterior 
buidat de les 
juntes horitzon-
tals amb el 
“cangrejo”.  

A la dreta i dalt, 
buidat de juntes 
verticals i perfi-
lat de juntes.  

A la dreta, imat-
ge una vegada 
acabat l’estucat i 
eines a utilitzar.  
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of the arches of the main entrance. 
Generally showed surface dirt due 
to several factors such as pollution 
and additions like drops of mortar 
and paint, and graffiti . In addition, 
there is a lack of adherence to the 
bag wall in approximately 60% of its 
entire surface. Some pieces were 
without adhesion and / or broken. 
Moreover, previous interventions 
were very high , it was observed 
that the replacement of missing 
pieces to others who do not fit with 
the original drawings and plans. 
Although the union of the pieces are 
sharp edges , there are areas where 
the meetings are open there is a 
danger of water ingress and damp. 

The next point was to analyze the 
brackets. Observed large fissures 
and cracks caused by swelling of the 
metallic structure for oxidation and 
exfoliation. In the process of dis-
mantling previous interventions 
was observed with the application of 
gypsum hardness. Finally decora-
tive building elements of the lower 
balcony. This was observed descohe-
sió mortars, with volume loss. I had 
lost two ceramic pieces. The general 
criteria of the restoration process is 
based around the following points: 
Priority to documentary study of the 
area without the intervention could 
cause loss of information. The resto-
ration work will conform to the 

criteria of minimum intervention 
and reversibility. There will be sig-
nificant and permanent changes to 
the environment in which the work 
has been transmitted. All the prod-
ucts will be used to restore aging 
and proven, do not perform any 
testing on site. These products 
should be less harmful to the work 
environment and workers. Do not 
alter the appearance of the material 
or the color of the surface. In the 
case of the existence of patina is 
retained for historical, aesthetic and 
technical terms as a protective func-
tion. Rejecting all stain removal 
treatments that may damage the 
wood or somehow its patina. The 

Restauració i Conservació d’-
elements decoratius 

Feta l’observació organolèptica, 
vam observar que l’estat de con-
servació en general era correcte 
excepte alguns punts crítics que 
era de caràcter urgent la seva 
intervenció: en primer lloc els 
ornaments i els panells de cerà-
mica vidriada. Dintre d’aquest 
grup esta la ceràmica me-
tal·litzada que decoren els ele-
ments constructius, i els para-
ments, de diferents mesures, 
que ornamenten les zones supe-
riors d’algunes finestres. Però la 
zona més important són els pa-
nells que cobreixen tota la su-
perfície superior dels arcs de 
mig punt, de l’accés principal. 
De forma general presentaven 
brutícia superficial degut a di-
versos factors com la pol·lució i 
elements afegits com gotes de 
morter i pintures, i grafitis. A 
més a més, s’observaven bosses 
per falta d’adhesió al mur en un 
60% aproximadament de tota la 
seva superfície. Algunes peces 
estaven sense adhesió i/o tren-
cades. D’altra banda, eren molt 
elevades les intervencions ante-
riors, que s’observava la substi-
tució de peces perdudes per al-
tres que no encaixaven amb el 
dibuix i les traces originals. 
Encara que la unió de les peces 
són d'arestes vives, existeixen 
zones on les juntes que estan 
obertes hi havia el perill de l’-
entrada d’aigua i la humitat.  

El següent punt a analitzar 
eren les mènsules. S’observaven 
grans fissures i esquerdes pro-
vocades per inflament de l’est-
ructura metàl·lica per oxidació i 
exfoliació. En el procés de des-
muntatge es va observar inter-
vencions anteriors, amb l’aplica-
ció de guix de gran duresa. I 
finalment els elements cons-
tructius decoratius de la balco-
nada inferior. Aquí es va obser-
var descohesió de morters, amb 
pèrdua de volum. I presentava 
pèrdua de dos peces ceràmi-
ques.  

Els criteris generals de la inter-
venció de restauració es basa a 
partir dels següents punts: Prio-
ritat al estudi documental de la 
zona sense que la intervenció 
pugui suposar la pèrdua d’info-
rmació. Els treballs de restaura-
ció s’ajustaran als criteris de 
intervenció mínima i reversibili-
tat. No es realitzaran modifica-
cions importants i permanents a 
l’ambient en el que s’ha trans-
mès a l’obra. Tots els productes 
que s’utilitzin a la restauració 
seran de provada eficàcia i en-
velliment, no es realitzarà cap 
assaig a l’obra. Aquests produc-
tes han de ser el menys perjudi-
cials per l’obra, l’entorn i els 
treballadors. No s’ha d’alterar 
l’aspecte del material ni el color 
de la superfície. En el cas de la 
existència de pàtina es conser-
varà per raons històriques, estè-
tiques i tècniques ja que fa una 

A dalt, localitza-
ció dels elements 
decoratius inter-

vinguts. Al cos-
tat, observem 

l’estat de conser-
vació que presen-

ten les peces. 
Brutícia genera-

litzada, juntes 
obertes sense 

cohesió 

A l’esquerra, 
imatge de les 

mènsules, ele-
ments construc-
tius dels balcons 

per la part inferi-
or. Observem 

l’expansió d’elem-
ents donat a 

l’oxidació de l’es-
tructura interior, 
i element decora-
tiur dels balcons 
per la part supe-
rior de la planta 

primera.  

Font Imatges: Repor-
tatge fotogràfic durant 
l’execució de l’obra. 
Natur System.  
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restoration process should precede a 
rigorous technical study and the 
work ends with a comprehensive 
report that will appear in all 
phases, methodology and materials 
applied as well as instructions for 
its preservation. In summary, the 
criteria are based on respect for the 
original, at least to ensure their 
durability. The treatment was car-
ried bought a set of actions that we 
managed to maintain the physical 
integrity of this set and its histori-
cal and aesthetic understanding. It 
was an intervention that includes a 
minimum of maintenance operation 
reintegration. The role of ceramics 
proceeded to locate parts at risk of 

detachment to begin the process of 
dismantling so careful not to cause 
damage. These were classified and 
were reserved in a safe place while 
waiting for further editing. Later 
consolidate household pottery 
pieces, by injecting mortar PLM. 
Bags were located and they make 
small holes in the joints or points 
were used to damage the ceramic . 
To inject ethyl alcohol 50% mineral-
ized water and immediately added 
to the mortar PLM -M, previously 
cleaned holes dusty debris to allow 
a good entry product. The process 
ends when the bags are compacted . 
The general properties of these 
types of mortars are: absence of 

soluble salts eflorescents, have 
physical and mechanical character-
istics similar to those of materials 
which are worked on, and ease of 
injection. Once applied the mortar 
is cleaned of dirt and debris mortar 
pieces separated. It was done by 
mechanical cutters DREMEL micro-
motor. Then we assemble the disas-
sembled parts. First, delete all the 
little mortar of cohesive zone and 
then, once the murderer area, apply 
the mortar. In this case using PLM-
S mortar mixed with marmolina. 
Thus the pottery back in its original 
location. Removing mortar mix that 
covers a large lagoon household 
pottery pieces. When cleaned all 

Dossier de Productes 
(pg 48-67): per més 
informació dels mate-
rials o sistemes utilit-
zats veure MORTERS 
DE RESTAURACIÓ 
PLM-M PLM-S (pg 59), 
PARALOID B44 i 
BARRES DE FIBRA 
DE VIDRE (pg 60).  

Font Imatges: Repor-
tatge fotogràfic durant 
l’execució de l’obra. 
Natur System.  

Font Imatges: Informe 
de Restauració. Inma-
culada Espinosa Var-
gas.   

punts amb deteriorament cerà-
mic. Per tal d’injectar l’alcohol 
etílic al 50% amb aigua minera-
litzada i immediatament s’afeg-
ia el morter PLM-M, prèvia-
ment es netejava els orificis de 
restes de pols per permetre una 
bona entrada del producte. El 
procés s’acabava quan les bos-
ses es queden compactades. Les 
propietats generals d’aquests 
tipus de morters són: absència 
de sals solubles eflorescents; 
tenen característiques físiques i 
mecàniques similars a les dels 
materials sobre les quals s’i-
ntervenen; i facilitat d’injecció. 
Una vegada aplicat el morter es 
realitza la neteja de brutícia i 
restes de morter a les peces se-
parats. Es va realitzant de for-
ma mecànica mitjançant freses 
de micromotor DREMEL. Segui-
dament, vam muntar les peces 
desmuntades. En primer lloc, 
s’elimina tot el morter poc cohe-
sionat de la zona i després, una 
vegada humida la zona, s’aplica 
el morter. En aquest cas s’utili-
tza morter PLM-S  b a r r e j a t 
amb marmolina. D’aquesta for-
ma les peces de ceràmica tornen 
en el seu emplaçament original. 
Eliminació de morter bast que 
cobreix una llacuna del para-
ment gran de les peces de cerà-
mica. Quan es netejaven tots els 
restants, sorgeix el front d’una 
biga metàl·lica. Es va procedir 
al tractament del ferro, raspa-
llant la superfície de la biga per 

funció protectora. Es desestima-
ran tots els tractaments d’elimi-
nació de taques que puguin mal-
metre d’alguna manera la fusta 
o la seva pàtina. El procés de 
restauració ha de precedir de un 
rigorós estudi tècnic de l’obra i 
acaba amb un informe exhaus-
tiu en el que constaran totes les 
fases, metodologia i materials 
aplicats així com les instrucci-
ons per la seva conservació. En 
resum, els criteris estan basats 
en el respecte de l’obra original, 
mínim per garantir la seva per-
durabilitat. El tractament que 
s’ha realitzat compren un con-
junt d’actuacions que aconseguí-
em el manteniment de la inte-
gritat física d’aquest conjunt i la 
seva comprensió estètica i histò-
rica. Es va fer una intervenció 
de conservació que inclou una 
mínima operació de reintegra-
ció.  

La intervenció de les peces de 
ceràmica es va procedir a loca-
litzar les peces amb perill de 
despreniment per iniciar el pro-
cés de desmuntatge de forma 
cuidadosa per no provocar 
danys. Aquests es van classifi-
car i es van reservar en un lloc 
segur a l’espera del seu posteri-
or muntatge. Posteriorment es 
va consolidar el parament de les 
peces de ceràmica, mitjançant 
la injecció de morter PLM. Es 
van localitzar les bosses i es van 
realitzar petites perforacions a 
les juntes, o es van aprofitat 

A la dreta, procés 
d’intervenció de 
les peces de cerà-
mica decoratives 
en diferents zo-
nes de la façana. 
Primer, desmun-
tatge de les pe-
ces, posterior 
consolidació del 
parament amb 
injecció de mor-
ter PLM.  
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remaining comes out the front of a 
metal beam. He proceeded to treat 
iron, brushing the surface of the 
beam to remove the oxidation. After 
applying the treatment inhibition 
(tannins 5% ethyl alcohol) and lay-
ers of protection with Paraloid B-72 
in 10% acetone. To facilitate subse-
quent adhesion of the mortar was 
applied marmolina emulsified with 
polyvinyl acetate. Placed the pieces, 
proceeded to clean out all the me-
chanical and chemical surface 
glazed. The remains of mortar 
eliminated by manual means, scal-
pel. And the painting and gafitis 
with solvent (acetone). The remain-
ing surface dirt was cleaned with 

soap (New Dess ) and a few drops of 
ammonia. Subsequent sealing the 
joints. We used previously pig-
mented mortar PLM -S to achieve , 
once dry, the camouflage colors with 
the general households. Reintegra-
tion volume and color.  Finally done 
again using the Volumetric reinte-
gration mortar PLM -S. Numerous 
tests were made of colored mortar 
pigment and reach the key that fits 
better with the rest of ceramic 
panel. The criterion was followed 
archaeological differentiating the 
original, without reintegration of 
the drawings, making the integra-
tion of the whole, without attracting 
attention. Finally, we provide a 

protection Paraloid B72 10% in 
acetone applied to brush on layers. 
Chromatic reintegration. For small 
faults glaze was used pigments 
dissolved in Paraloid-B72. These 
adjustments to chromatic uniform-
ity to the whole. The intervention of 
the brackets was made as follows. 
First of all before we proceeded to 
dismantle the brackets were made 
templates for use as a guide for 
subsequent reconstruction. Thereaf-
ter, the dismantling of all the areas 
that had injuries like cracks and 
fissures of the ten brackets under 
balcony. Since endanger structural 
element. At the same time, we clas-
sify ceramics, to proceed to its dis-

Font Imatges: Repor-
tatge fotogràfic durant 
l’execució de l’obra. 
Natur System.  

Font Imatges: Informe 
de Restauració. Inma-
culada Espinosa Var-
gas.   

eliminar la oxidació. Després 
s’aplica el tractament d'inhibi-
ció (taninos al 5% d’alcohol etí-
lic) i unes capes de protecció 
amb Paraloid B-72 al 10% d’a-
cetona. Per facilitar l’a-
dherència posterior del morter 
es va aplicar marmolina emulsi-
onada amb acetat de polivinil. 

Col·locades les peces, es va pro-
cedir a realitzar una neteja me-
cànica i química de tota la su-
perfície vidriada. Els restes de 
morter s’eliminaven amb mit-
jans manuals, bisturí. I els de 
pintura i gafitis, amb dissolvent 
(acetona). El restant de la brutí-
cia superficial es netejava amb 
sabó neutre (NeW Dess) i unes 
gotes d'amoníac. Posterior sege-
llat de les juntes. Es va utilitzar 
morter PLM-S prèviament pig-
mentat per aconseguir, una 
vegada sec, la mimetització amb 
el cromatisme general dels pa-
raments. Reintegració volumè-
trica i cromàtica. Finalment es 
porta a terme la reintegració 
volumètrica utilitzant nova-
ment morter PLM-S. Es varen 
fer nombroses proves de color 
per pigmentar el morter i arri-
bar a la tonalitat que s'adeqüi 
millor amb el resto de panell 
ceràmic. El criteri seguit va ser 
arqueològic diferenciador amb 
l’original, sense reintegració 
dels dibuixos, aconseguint la 
integració del conjunt, sense 
cridar l’atenció. Finalment, es 
va donar una protecció amb 

Paraloid-B72 al 10% en acetona 
aplicat a brotxa, en varies ca-
pes. Reintegració cromàtica. Per 
les petites faltes de vidriat es va 
utilitzar pigments dissolts en 
Paraloid-B72. Són retocs cromà-
tics per donar uniformitat al 
conjunt.  

A l’esquerra, 
col·locació de les 

peces. Prèvia 
neteja i retirada 

de morter poc 
cohesionat i apli-

cació de morter 
PLM-S.  

A ’esquerra, rein-
tegració volumè-
trica i cromàtica. 

S’utilitza nova-
ment morter 

PLM-S pigmen-
tat. Finalment es 

va aplicar una 
protecció amb 
Paraloid B-72. 
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dismantling. When they remove all 
the mortar was discovered the 
structure of metallic element with 
some swelling and oxidation of the 
surface. The core of the beam was in 
good condition. Proceeds to make 
the surface of the cleaned mechani-
cally passivador treatment and 
finally end protection with Paraloid 
B-72 dissolved with acetone. Re-
garding the ceramic pieces are clean 
Restore mortar with mechanical, 
milling micromotro DREMEL. Ap-
plication of epoxy resin Epo 121 as 
siding beams. This product is a 
structural adhesive with optimum 
mechanical strength. To improve 
the thixotropic effect is mixed with 

silicon micronissat. And after plac-
ing fiberglass rods 3 mm diameter 
stainless steel wire for the manufac-
ture of formwork. To ensure the 
stability of these building elements 
and their adhesion to the resin was 
almost fill the entire volume mortar 
T -40, leaving low for the relocation 
of pottery previously disassembled, 
strictly following the numbering 
made . And the final cleaning of the 
parts. As for the decoration of the 
balconies on the ground floor made 
the first speech he proceeded to 
remove all the dead -cohesive and 
cement pieces missing. Subse-
quently adjusted measures of the 
new pieces in the original. And then 

they put the same procedure as 
described. Reintegration volume 
was made with mortar PLM -S. 
Plating color finish Before applying 
a finish coating of a household , we 
must make sure that the base or 
support is ready , and the type of 
coating that is compatible with the 
application we support , because if 
you apply a material on a support 
Improper we have problems of in-
compatibility or poor adherence 
shortly after application. For exam-
ple, we present the case of an appli-
cation of modern high-quality 
smooth coating ( hard and durable 
material ) coating on a 70s -based 
paints to be where the new paint 

Dossier de Productes 
(pg 48-67): per més 
informació dels mate-
rials o sistemes utilit-
zats veure MORTERS 
DE RESTAURACIÓ 
PLM-M PLM-S (pg 59), 
PARALOID B44 i 
BARRES DE FIBRA 
DE VIDRE (pg 60).  

Font Imatges: Repor-
tatge fotogràfic durant 
l’execució de l’obra. 
Natur System.  

Font Imatges: Informe 
de Restauració. Inma-
culada Espinosa Var-
gas.   

barres de fibra de vidre de 3 
mm de diàmetre i filferro d’acer 
inoxidable per la fabricació d’un 
encofrat. Per garantir l’estabil-
itat d’aquests elements cons-
tructius i la seva adhesió a la 
resina es va reomplir casi tot el 
volum amb morter T-40, dei-
xant a baix nivell per la re-
col·locació de les peces de cerà-
mica anteriorment desmunta-
des, seguint estrictament la 
numeració realitzada. I final 
neteja de les peces. Pel que fa 
l’element decoratiu dels balcons 
de la planta baixa la intervenció 
realitzada en primer lloc es va 
procedir a eliminar tot el morter 
des-cohesionat i els ciments de 
les peces desaparegudes. Poste-
riorment es va ajustar les mesu-
res de les peces noves, a les ori-
ginals. I seguidament es van 
col·locar amb el mateix procedi-
ment ja explicat. La reintegra-
ció volumètrica es va realitzar 
amb morter PLM-S.   

La intervenció de les mènsules 
es va cometre de la següent ma-
nera. En primer lloc abans de 
tot es va procedir al desmuntat-
ge de les mènsules es van realit-
zar plantilles per utilitzar-les de 
guia per la seva posterior re-
construcció. Posteriorment es va 
procedir al desmuntatge de to-
tes les zones que hi havia lesi-
ons com esquerdes i fissures de 
les deu mènsules sota balcó. 
Donat que perillava la integri-
tat del element constructiu. A la 
vegada, es va classificar les pe-
ces de ceràmica, per procedir al 
seu desmuntatge. Quan es van 
eliminar tots els morters es des-
cobreix l’estructura metàl·lica 
del element amb oxidació i cert 
inflament de la superfície. El 
nucli de la biga estava en un 
bon estat de conservació. Es 
procedeix a realitzar el sanejat 
de la superfície de forma mecà-
nica, tractament passivador i 
finalment protecció final amb 
Paraloid B-72 dissolt amb aceto-
na.  

Pel que fa les peces de ceràmica 
es netejen els restos de morter 
amb mitjans mecànics, fresado-
ra de micromotro DREMEL. 
Aplicació de resina epoxídica 
Epo 121, com a revestiment de 
les bigues. Aquest producte és 
un adhesiu estructural amb 
òptima resistència mecànica. 
Per millorar l’efecte tixotròpic 
es barreja amb silici micronis-
sat. I posterior col·locació de 

A la dreta, procés 
d’intervenció dels 
elements decora-
tius sota balcons 
(mènsules).  

A la dreta, sane-
jat i protecció 
dels elements 
estructural me-
tàl·lics. 

A la dreta i a 
baix, col·locació 
de barres de fibra 
de vidre per la 
recuperació volu-
mètrica. 
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will not stick (in principle can it 
seems so , but eventually and soon 
fall) , if we did not apply to the work 
of consolidating a surface type 
"background pervasive" in addition 
to having been previously cleaned 
with high pressure water systems 
façade. The traditional test of "grid 
incisions and tensile testing with 
painter tape" may be sufficient in 
some cases, but in those where we 
have other questions regarding the 
composition of the grip and support, 
we can choose to hire the laboratory 
analysis of evidence to determine 
the composition of stucco strata and 
type of coating which has been cov-
ered in the past. Consequently, we 

can determine the appropriate coat-
ing compatible. Maximum always 
remember is the material with 
which the coated principle is as 
valid for the coating and paint to 
repair stucco, mortar and other 
materials from the skin of the build-
ing. We made these preliminary 
building and testing grip made "in 
situ" it was determined that the 
silicate paint in the project would 
have a correct behavior. KEIM com-
pany specializing in paints and 
restoration products worked espe-
cially to determine the most suit-
able product. This was the sol-
silicate paint for outdoor photocata-
lytic effect, KEIM Soldalt Me. It is a 

painting of facades mineral highly 
specialized, single-silicate based, 
photocatalytic effect. Air pollution is 
a common problem in all industrial-
ized countries . The traffic is the 
main cause of high levels of nitro-
gen oxides , carbon monoxide , or-
ganic compounds , sulfur dioxide 
and fine particles . Especially nitro-
gen oxides (NOx ) cause damage to 
human health and the environ-
ment . In 2010, entered into force 
EU Directive 2008/50/CE on the 
quality of ambient air and a clean 
atmosphere in Europe . This rule 
establishes limit values in order to 
protect human health and the envi-
ronment in general. In the case of 

Revestiment d’acabat cromàtic 

Abans d’aplicar un revestiment 
d’acabat a un parament, ens 
hem d’assegurar que la base o 
suport està preparat, i que el 
tipus de revestiment que volem 
aplicar és compatible amb el 
suport, ja que si apliquem un 
material sobre un suport no 
adequat podem tenir problemes 
d’incompatibilitat o de mala 
adherència al poc temps de la 
seva aplicació. Per exemple, 
podem exposar el cas d’una apli-
cació de revestiment llis modern 
de qualitat superior (material 
dur i resistent) sobre un revesti-
ment dels anys 70 de pintures 
amb base de cal, on la pintura 
nova no s’adherirà (en un prin-
cipi pot semblar que si, però 
finalment i al poc temps caurà), 
si no hem fet aplicar a l’obra un 
consolidant de superfície tipus 
“fons penetrant”, a més d’haver 
fet netejar prèviament amb sis-
temes d’aigua a pressió la faça-
na. La prova tradicional de 
“quadrícula d’incisions i com-
provació de resistència a tracció 
amb cinta pintor” pot ser sufici-
ent en alguns casos, però en 
aquells altres on tinguem dub-
tes respecte de l’adherència i la 
composició del suport, podem 
optar per contractar l’anàlisi de 
laboratori d’una prova d’estuc 
que determini la composició per 
estrats i el tipus de revestiment 
amb què ha estat revestit en el 
passat. En conseqüència, po-

drem determinar el revestiment 
adient compatible. Una màxima 
que sempre recordem és que el 
material amb què el revestim, 
principi que és tan vàlid per el 
revestiment amb pintures com 
per a la reparació d’estucs, mor-
ters, i altres materials de la pell 
de l’edifici. El nostre edifici rea-
litzades aquestes prèvies i amb 
la prova d’adherència realitzada 
“in situ” es va determinar que la 
pintura al silicat prevista en el 
projecte tindria un correcte 
comportament. KEIM l’empresa 
especialista en productes de 
restauració i pintures va 
col·laborar especialment per 
determinar el producte més 
adequat. Aquest va ser la pintu-
ra de sol-silicat per exteriors, 
amb efecte fotocatalític, KEIM 
Soldalt Me. Es una pintura mi-
neral de façanes altament espe-
cialitzada, a base de sol-silicat, 
amb efecte fotocatalític.  

La contaminació del aire es un 
problema comú en tots els paï-
sos industrialitzats. El tràfic es 
la causa principal d’uns nivells 
elevats d’òxids de nitrogen, mo-
nòxid de carboni, compostos 
orgànics, diòxid de sofre i partí-
cules fines. Especialment els 
oxids de nitrogen (NOx) provo-
quen perjudicis per la salut hu-
mana i el medi ambient. En el 
any 2010, va entrar en vigor la 
Directiva comunitaria 2008/50/
CE relativa a la qualitat de l’ai-
re ambient i a una atmosfera 

A dalt, proves in 
situ d’adherència 

mitjançant la 
prova tradicional 
de la “quadrícula 

d’incisions”. 
Comprovem que 
té una bona ad-
herència. I pro-

ves de texturitza-
ció de la superfí-

cie. 

A l’esquerra,  
proves de pintu-

ra. 

Dossier de Productes 
(pg 48-67): per més 
informació dels mate-
rials o sistemes utilit-
zats veure  KEIM 
SOLDALIT FIXATIV 
(pg 58) i KEIM SOL-
DALIT PINTURA 
MINERAL (pg 61).  

Font Imatges: Repor-
tatge fotogràfic durant 
l’execució de l’obra. 
Natur System.  
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NO2 , the annual limit value is set 
at 40µg/m3. The municipalities 
have to care for their compliance 
and, in the case of failure to comply 
with the directive, establish specific 
action plans to improve air quality 
and reduce emissions . In practice, 
the options for reducing air pollu-
tion are confined mainly to traffic 
restrictions. We're seeing these 
measures are insufficient , but there 
are hardly alternatives to improve 
the situation. However, there are 
technological developments that 
open up other avenues that can help 
provide solutions to this dilemma . 
One of them is the principle of 
photocatalysis, substances capable 

reducing the air pollutants such as 
nitrogen oxides. Fotocàlisis term 
describes a principle of action . The 
"catalyst" is the acceleration of a 
chemical reaction by a substance or 
transformation ("Catalyst"), which 
remains unchanged in this process. 
The prefix "photo" indicates that the 
substance acts as a catalyst 
("throttle or"), is activated by light. 
In summary, the fotocàlisis , light 
( " photo " ) induce a substance ( = " 
catalyst " ) so that it is active or 
accelerates a chemical reaction 
without being consumed . This prin-
ciple also applies to building materi-
als and coatings . As catalyst , is 
usually to use a specific pigment 

titanium dioxide extremely small 
(nanoparticle) can cause photocata-
lytic processes. This pigment decom-
poses organic substances and inor-
ganic gases through oxidation, mak-
ing them smaller and inoquos com-
pounds. The photocatalytic effect 
can be used, for example, to reduce 
air pollutants. The decisive factors 
as the degree of efficiency of photo-
catalytic products depends on the 
quality of the photocatalyst, the 
amount of photocatalyst used, the 
availability of photocatalyst on the 
surface of the photocatalyst and 
availability throughout the life of 
the product. Reduces pollutants 
from industries and vehicle traffic, 

Font imatges: KEIM 
Ecopaint Iberica, S.L. 
Pinturas KEIM soste-
nibilidad mineral 

Font Imatges: Repor-
tatge fotogràfic final 
d’obra realitzat per 
Clemente Delgado 
Fotografía, S.C. 

a la fotocàlisis, la llum (“foto”) 
indueix una substància 
(=“catalitzador”) per a que esti-
gui activa o acceleri una reacció 
química sense consumir-se. 
Aquest principi es aplicable 
també a materials de construc-
ció i revestiments. Com catalit-
zador, es sol utilitzar un pig-
ment específic de diòxid de tita-
ni extraordinàriament petit 
(nanopartícula), capaç de provo-
car processos fotocatalítics. 
Aquest pigment descomposa 
substàncies orgàniques i gasos 
inorgànics a través de processos 
d’oxidació, convertint-les en 
compostos més petits i inoquos. 
L’efecte fotocatalític pot utilit-
zar-se, per exemple, per reduir 
contaminants de l’aire. Els fac-
tors decisius com el grau d’e-
ficacia dels productes fotocatalí-
tics varia en funció de la quali-
tat del fotocatalitzador, la quan-
titat utilitzada del fotocatalitza-
dor, la disponibilitat del fotoca-
talitzador a la superfície i la 
disponibilitat del fotocatalitza-
dor al llarg de la vida útil del 
producte. Es redueixen els ga-
sos contaminants procedents 
d’industries i tràfic de vehícles, 
com per exemple,òxids de nitro-
gen, els gasos contaminants 
generats en interiors, com per 
exemple emissions de mobles i 
moquetes, o bé el fum del tabac. 
Les partícules de brutícia orgà-
nics i brutícies grasses, com 
estearats. A més, l’efecte fotoca-

neta a Europa. A aquesta nor-
ma, s’estableixen uns valors 
limits amb la finalitat de prote-
gir la salut humana i el medi 
ambient en general. En el cas 
del NO2, el valor límit anual 
queda fixat en 40µg/m3. Els 
municipis han de cuidar pel seu 
compliment i, en el cas de no 
complir amb la directiva, 
establir plans d’acció específics 
per millorar la qualitat de l’aire 
i reduir les emissions. A la 
pràctica, les opcions per reduir 
la contaminació atmosfèrics es 
circumscriuen bàsicament a 
restriccions pel tràfic rodat. Ja 
s’està veient que aquestes 
mesures són insuficients, però 
apenes existeixen altres 
alternatives per millorar la 
situació. No obstant, existeixen 
desenvolupaments tecnològics 
que obren altres vies que poden 
ajudar a aportar solucions a 
aquest dilema. Un d’ells es el 
principi fotocatàlisis, capaç de 
reduir substàncies conta-
minants de l’aire com per 
exemple els òxids de nitrògen. 
El terme de fotocàlisis descriu 
un principi d’acció. La “catàlisi” 
es l’acceleració d’una reacció o 
t r a n s f o r m a c i ó  q u í m i c a 
mitjançant una substància 
(“catalitzador”), que es manté 
inalterat en aquest procés. El 
prefix “foto” indica que la 
substància que actua de 
catalitzador (“o accelerador”), es 
activada per la llum. En resum, 

A dalt, esquema 
on es planteja el 
grau d'eficàcia 
dels productes 
fotocatalítica.  

A dalt, disjuntiva 
a l’hora de for-
mular una pintu-
ra orgànica amb 
components foto-
catalítics.  
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such as nitrogen oxides, the pollut-
ants generated indoors, such as 
emissions from furniture and car-
peting, or tobacco smoke. The parti-
cles of dirt and grime and organic 
fats, such as stearates. In addition, 
the photocatalytic effect can achieve 
a significant reduction of bacteria 
and fungi. As a result of the reac-
tion are formed mainly nitrates and 
carbon dioxide and water. These 
products use KEIM very efficient 
photocatalysts, built to optimally 
structure unchanged and inorganic 
binders. The result: very durable 
paints and photocatalytic perform-
ance. KEIM offers both an indoor 
and painting walls with a paint 

called Minox effect . Means mini-
mizing NOx . KEIM Soldalit ME is 
a very economical and efficient pos-
sibility to combine a sustainable 
protection of surfaces cranes envi-
ronmental benefits and a maximum 
degree of cleaning. Besides the im-
provement in air quality , there are 
other arguments in favor of using 
Soldalit ME facades. The photocata-
lytic effect is also capable of decom-
posing algae and organic dirt . The 
painting silicate , already resistant 
to dirt , stays clean even more . The 
additional cost compared to a con-
ventional painting is minimal and 
provides significant additional bene-
fits for people and the environment. 

 

catalític permet aconseguir una 
reducció notable de bactèries i 
fongs. Com a resultat de la reac-
ció, es formen bàsicament ni-
trats i diòxid de carboni i aigua. 
Aquests productes KEIM utilit-
zen fotocatalitzadors molt efici-
ents, incorporades de forma 
òptima a una estructura de lli-
gants inorgànica i inalterable. 
El resultat: Pintures molt dura-
dores i d’alt rendiment fotocata-
lític. KEIM ofereix tant una 
pintura d’interior com una pin-
tura de façanes amb el anome-
nat efecte MiNOx. Significa 
minimitza NOx. KEIM Soldalit-
ME constitueix una possibilitat 
molt econòmica i eficient de 
combinar una protecció sosteni-
ble de paraments de façana amb 
avantatges mediambientals i un 
màxim grau de neteja. A part de 
la millora en la qualitat de l’air-
e, existeixen altres arguments a 
favor del ús de Soldalit-ME en 
façanes. L’efecte fotocatalític 
també es capaç de descomposar 
algues i brutícia orgànica. La 
pintura de silicat, ja de per si 
molt resistent a la brutícia, es 
manté així encara més neta. El 
seu cost addicional respecte a 
una pintura convencional és 
mínim i aporta notables avan-
tatges addicionals per les perso-
nes i el medi ambient.  

 

A l’esquerra,  
quadre informa-
tius on ve donat 
l’oferta del pro-
ducte en el sub-
ministrament i 

les condicionants 
que intervenen. 

A l’esquerra, 
esquema de de-

gradació de con-
taminants mit-

jançant fotocatà-
lisis. 

A dalt, els oxids 
de nitrogen es 
depositen a la 
superfície de la 
pintura.   

A l’esquerra,  el 
nitrat es molt 

soluble, i la pluja 
el va eliminant 

de la superfície. 

A dalt, en pre-
sència de la llum, 
els òxids de nitro-
gen s’oxiden 
transformant-se 
en nitrat innocu. 
A la vegada, 
aquesta reacció 
el ozó es transfor-
ma en oxigen.   

A baix, el catalit-
zador de diòxid 
de titani no es 

consumeix.  Men-
tre els cristalls 
reben l’energia 

en forma de llum, 
el procés es man-

té actiu.  

Font imatges: KEIM 
Ecopaint Iberica, S.L. 
Pinturas KEIM soste-
nibilidad mineral 
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E l dossier de productes constitueix una selecció dels materials, 

productes i sistemes desenvolupats per l’industria de la cons-

trucció pel bon desenvolupament de les obres de Restauració i Con-

servació de Patrimoni Historicoartístic. Per això es mostren dife-

rents sistemes i productes que ofereix el mercat, això si segons amb 

les característiques del projecte.   

Una de les obligacions del cap d’obra es la d’arxivar i classificar els 

materials i les tecnologies definides en el projecte, establint una ti-

pologia de fitxes a les que han de figurar les referències bàsiques del 

material.  

S’ha realitzat un cuidadós procés de selecció, anàlisi i selecció de 

documentació. Elaborant a continuació les fitxes de producte amb la 

màxima objectivitat, rigor tècnic i esperit de síntesis. Amb l’objectiu 

de proporcionar un servei d’informació, documentació de l’obra i se-

lecció de productes, totalment independent dels interessos comerci-

als de les empreses.  

Els oficis tradicionals de paleta i de guixaire estan donant pas als 

muntadors. Aquestes accions es potencien des d’empreses multinaci-

onals, que generen valor afegit a matèries primes de baix cost a tra-

vés de la investigació i el disseny (I+D). Per tant, apareixen en el 

mercat nous productes que són acceptats per promotors i empreses 

constructores per la seva qualitat i competivitat, així com per la inci-

dència positiva en la qualitat temps i cost que suposa la seva aplica-

ció.  
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Amb dos amplades de 
65 i 100 cm i adaptada 
a les normes DIN 4420 
i EN 12810 i EN 12811 
i gràcies a la incorpo-
ració de gran número  
molts refinaments 
tècnics, les bastides de 
muntatge ràpid DOR-
PA es poden conside-
rar el producte de ma-
jor demanda per faça-
nes d’edificis convenci-
onals. Bastides amb 
un bé econòmic de llar-
ga duració que garan-
teixen l’èxit dels usua-
ris de les estructures 
de bastida. Els amples 
de bastidor de 65 o 70 i 
100 cm estan disponi-
bles en acer galvanit-
zat i els de 65 cm tam-
bé estan disponibles 
en alumini.   

Gràcies al seu pes molt  
reduït i al petit espai 
que ocupa pel seu 
transport i emmagat-
zematge, el valor físic 
del treball del muntat-
ge de bastides es redu-
eix fortament. La gran 
rigidesa del sistema 
redueix a un mínim la 
quantitat de punts 
d’ancoratge necessaris. 
El temps de muntatge 
i desmuntatge es redu-
eix notablement.    

Components segons 
gràfic adjunt:  

1. Husillo con placa 

2. Soporte iniciación  

3. Plataforma metálica  

4. Marco  

5. Barandilla  

6. Diagonal  

7. Barandilla esquinal  

8. Suplemento baran-
dilla  

9. Pie barandilla  

10. Rodapie 

BASTIDA TUBULAR HO-
MOLOGADA PER FAÇANA 
DE MARC DORPA 

ULMA CONSTRUCTION y E, S. Coop.  

Ps Otadui, 3. 20560 Oñati (Guipúzcoa). España 

ment industrial, oci i 
espectacles.  

Principals avantatges 
són els següents:  

1. Per la seva utilitza-
ció. El disseny i modu-
lació està creat per ser 
utilitzat en llocs que 
representen grans 
dificultats. 2. Pel seu 
muntatge. El disc d’-
unió permet realitzar 
la unió de les peces 
amb una sola ajuda 

d’un martell. 3. En la 
seva manipulació. La 
reduïda quantitat de 
peces que componen el 
sistema de bastides 
multidireccional, faci-
lita la labor de mani-
pulació, fent més àgil 
el muntatge. En el 
muntatge ofereix la 
possibilitat de modifi-
cacions parcials de les 
estructures de bastida 
ja muntades.   

BASTIDA TUBULAR HO-
MOLOGADA MULTIDIREC-
CIONAL BRIO  

ULMA CONSTRUCTION y E, S. Coop.  

Ps Otadui, 3. 20560 Oñati (Guipúzcoa). España 

 

La Bastida tubular 
Multidireccional BRIO 
permet cobrir les dife-
rents configuracions i 
aplicacions que es pre-
senten a la construc-
ció, puguen utilitzar 
com lloc de treball, 
protecció, accés o su-
port, tant en obra nova 
com rehabilitació. A 
més a més, gràcies a la 
seva versatibilitat, 
permet abraçar altres 
camps com manteni-

Està basat en peus verticals 
que disposa d’un dics amb 8  
allotjaments cada 50 cm que 
faciliten el muntatge de tots 
els seus elements de manera 
fàcil.  

Seguretat a tercers, gràcies a 
les proteccions i configuraci-
ons, com passos de vianants.  

Es compatible amb la bastida de 
marc. 

Embocar el braç horitzontal, inser-
tar i fixar la cunya.  
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Encofrat de llosa ME-
SA VR es un sistema 
d’encofrat adaptable a 
qualsevol llosa. Idoni 
per obres d’edificació 
amb altes exigències 
d’acabat, seguretat i 
rendiment. Obtenim 
rapidesa d’encofrat, 
desencofrat i movi-
ment de material i 
requereix menys mà 

d’obra.  

BIGUES DE FUSTA 
VM-20 el seu disseny i 
el material utilitzat 
garanteixen un pro-
ducte lleuger a la ve-
gada durader, ideal 
com element estructu-
ral d’encofrat. Caracte-
rístiques mecàniques 
segons norma EN 
13377: Moment màxim 

Admisible: 5kN; Esforç 
tallant admisible: 
11KN i una rigidesa de 
450 kNm2. TAULELL 
DE FUSTA TRICAPA. 
Composat per tres 
capes d'avet adherides.  
Fibres de primera i 
tercera capa perpendi-
culars a las de la sego-
na capa. Alta durabili-
tat i estabilitat.   

ENCOFRAT DE LLOSA 
BIGUES DE FUSTA I TAU-
LELLS 

ULMA CONSTRUCTION y E, S. Coop.  

Ps Otadui, 3. 20560 Oñati (Guipúzcoa). España 

seleccionats, additius 
especials i fibres sintè-
tiques segons una for-
mula desenvolupada 
en els laboratoris d’i-
nvestigació MAPEI. 
Un cop barrejat amb 
aigua, es transforma 
en un morter fàcil de 
treballar i amb una 
tixotropia tal que per-
met la seva aplicació 
en vertical en espesors 
fins 2—2,5 cm sense 
despreniments. Fra-
guament en menys de 
30 minuts i pot sotme-
tre a cargues a les po-
ques hores de la seva 
aplicació. Un cop fra-
guat i endurit te les se 
següents propietats: 
Alta resistència mecà-
nica a flexió i compres-
sió, optima impermea-

bilització,adherència i 
bona resistència al 
desgast. 

Respon a la EN 1504-9 
i als requestis mínims 
exigits per la EN 1504-
3. S'ha de tenir especi-
alment en compte:  

No afegir aigua un cop 
s?ha iniciat el fraguat. 

No afegir ciment, cals, 
guix o aditius. 

MAPEI  MAPEGROUT RA-
PIDO. MORTER DE REPA-
RACIÓ FORMIGÓ 

IBERMAPEI, S.A.  

Carrer de València, 11. Pol. Industrial Can Oller  

08130 Santa Perpetua de Moguda (Barcelona) 

ciment, regularització 
ràpida dels defectes 
superficials presents 
en el formigó posat en 
obra mitjançant aboca-
ment, com nius de gra-
va i juntes de formigó, 
forats dels distancia-
dors dels encofrats, 
armadures que surten 
a la superfície, etc. 
Muntatges de tubs de 
formigó, reparació d’a-
ngles malmesos de 
tubs de formigó, juntes 
de les obres de fàbrica 
que s'han d’ imperme-
abilitzar amb Idrosilex 
Pronto. Les caracterís-
tiques tècniques resul-
ten ser d’un producte 
pre barre ja t  amb 
pols,compost per a 
conglomerats hidràu-
lics especials, àrids 

Morter de retracció 
controlat, fibro refor-
çat, de fraguat i endu-
riment ràpid per a la 
reparació de formigó. 

Els camps d’ aplicació 
son la restauració cor-
dial de superfícies ver-
ticals i horitzontals de 
formigó degradat. 

Alguns exemples:  

Reparació d’elements 
de formigó degradat, 
cantells de bigues, 
pilars, frontis de bal-
cons malmesos per a 
oxidació de les arma-
dures, reparació ràpi-
da paviments industri-
als de formigó, segellat 
d’esquerdes superfici-
als en qualsevol mena 
de construcció de for-
migó o arrebossats de 
ciment, regularització 

Consum 18kg/m2 per 
cm de gruix. 
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Com exemples d’ apli-
cació tenim: 

Reparació de zones 
degradades de formi-
gó,arestes de pilars i 
Bigues, frontis de bal-
cons afectats per la 
oxidació del ferro de la 
armadura, regulació 
de defectes i pel farcit 
de juntes rígides. 

Les característiques 
tècniques de Mape-
group T40 han estat 
elaborades per els la-
boratoris d’invest-
igació MAPEI.  

Barrejat amb l’aigua 
resulta un morter tixo-
tropic fàcil d’aplicar a 
les superfícies verti-
cals, amb grans espes-
sors, sense encofrat. 
Un cop fraguat i endu-
rit te les qualitats se-

següents: Resistència 
mecànica Mitjana a 
flexió i compressió, 
mòdul elàstic, coefici-
ent de dilatació tèrmi-
ca i de permeabilitat al 
vapor d’aigua, similar 
als formigons de quali-
tat mixa, impermeabi-
litat al aigua, optima 
adhesió al formigó vell. 

Sempre que siguin 
tractats prèviament 
humitejats i les arma-
dures tractades amb 
Mapefer o Mapefer 1K. 

Porser millorat amb 
0.25 o 0.5 % de Mape-
cuare SRA per a ga-
rantir una millor ma-
duració del morter i 
barrejat amb Mape-
grout T 40 redueix 
l’evaporació del aigua 
del morter com afavo-

reix les reaccions de la 
hidratació. 

Mapecure SRA permet 
retraccions d’un 20 a 
50% inferiors. Amb 
una menor incidència 
de possibles fissures. 

Avis importants: 

No aplicar Mapegrout 
T 40 en reparació d’e-
structures sotmeses   a 
cargues grans de com-
pressió o de molt des-
gast i abrasió,  es mi-
llor Mapegrout Tisso-
tr0pic o Mapegrout T 
60. 

No utilitzar-lo quan se 
tracte de bombar-lo de 
llargues distancies o 
altures. 

No es pot aplicar amb 
superfícies llises, hi ha 
que preparar-les.  

MAPEI  MAPEGROUT T40. 
MORTER DE REPARACIÓ 
FORMIGÓ 

IBERMAPEI, S.A.  

Carrer de València, 11. Pol. Industrial Can Oller  

08130 Santa Perpetua de Moguda (Barcelona) 

a la paleta. Els arre-
bossats  i enfoscats 
han de tenir un mínim 
de 3mm d’espessor. El 
morter  ha de ser  gas-
tat en mitja hora. Els 
paviments o soleres es 
poden usar dintre de 
pocs dies. La pols i la 
brutícia hi ha que 
treure-la, especial-
ment l’oli i la grassa i 
ceres. El rendiment 
fins a 5mm de gruix  
1.6kg. de Rembedur 
per 10l de morter. Fins 
a 10mm 1kg de Rem-
bedur  per a 10l de 
morter. Fins 15mm 
0.8kg  per a 10l. 

La pedra artificial 
15kg de Rembemdur 
per m3 de formigó. 

       

 

REMBEDUR. ADDITIU PER 
MORTER DE REPARACIÓ 
CONSOLIDADOR 

REMBER  

Calle Reyes Magos, 14 28009 Madrid  

nen, el qual vol dir 
menys formació de 
pols i paviments més 
resistents als cops o 
xocs. Es pot fer restau-
racions en paviments, 
graons i llocs desgas-
tats o amb esquerdes  
simplificant els tre-
balls, sòcols , etc. Que 
requereixen  el rebaix 
per procediments me-
cànics. Forma d’ ús : 
Per a la fabricació de 
morters es barregen en 
sec el ciment i la sorra 
neta. Humitejar des-
près la barreja lleu-
ment o afegir la quan-
titat corresponent de 
Rembedur. Per a fabri-
ca i restaura pavi-
ments  es deixa la bar-
reja dèbilment plàstica 
a fi de que sigui dòcil a 

Morter tixotrópico fi-
broreforçad de resis-
tència  mixta (40 N/
mm2)sanejament del 
formigó. 

El camp d’aplicació es 
fa a la restauració ver-
tical d’estructures de 
formigó deteriorat a 
les superfícies verti-
cals i horitzontals amb 
morter de prestacions 
mecàniques mixtes.  

Restauració d’estructures de 
formigó sobre superfícies ver-
ticals i horitzontals. 

Consolidador Soldador 
de morters i formi-
gons , es una dispersió 
plàstica blanca que 
proporciona als mor-
ters de ciment i formi-
gó solides interna o 
superficial. Com addi-
tiu per a morter i for-
migó té les següents 
possibilitats  d’ús:: Fa 
al formigó interna-
ment compacte i evita 
la formació de esquer-
des capil·lars, imper-
meabil·litzant de l’aig-
ua, oli i gasolina. 

-Fixar sòlidament ar-
rebossats i formigons 
sobre superfícies  llises 
de formigó i prefabri-
cats. Al fer paviments 
de formigó es aconse-
gueix capes que no es 
desconxen o despre-
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Keim Universalputz es 
un morter de capa fina 
per a façanes i repara-
cions a base de cals i 
ciment, amb additius 
orgànics i armats amb 
fibres. En combinació 
amb pintures minerals 
Keim es  aconsegueix 
un sistema d’arrebo-
ssat i pintura adaptat 
entre si. Les àrees 
d’aplicació per a repa-
rar/ repassar :  

Arrebossats antics 
estables  (també sintè-
tics); pintures antigues  
estables. (Pintures 
sintètiques); en interi-
ors i exteriors esquer-
des; zones problemàti-
ques; permet incorpo-
rar una xarxa de re-
forç parcial o total. No 
pot ser aplicat sobre 

elastoplàstics. Com 
arrebossat pot ser tex-
turat, lliscat, etc. Per 
la seva aplicació el 
suport ha de ser esta-
ble. El suport  molt 
absorbent s’han d’hu-
mitejar prèviament. El 
consum d’aigua aprox. 
240l/kg Barrejar-ho 
amb batidora o maqui-
na mescladora. S’apl-
ica en una o varies 
capes per cada mm, 
4mm  min. i 10mm 
com a màxim d’esp-
essor. En el cas de 

l’armat s’aplica una 
capa de 3-4mm de Ke-
im, posar la xarxa 
(solapament 10cm) No 
deixar plecs. Una capa 
adicional de 2mm.El 
espasso 6mm. La tem-
peratura ambiental i 
soport no inferior a 
5ºC.. No es pot treba-
llar incidint el sol i 
s’ha de protegir de la 
pluja. Avans de pintar  
hi ha que espera 10 
dies.  

KEIM UNIVERSALPUTZ. 
MORTER DE CAPA FINA 
GRANULOMETRIA 1,3 mm 

KEIM-ECOPAINT IBERICA S.L.  

Carrer Octavi Lacante, 55 Pol. Industrial Can Magarola 

08100 Mollet del Vallès  

pedra natural sensi-
bles als productes quí-
mics.. No porta cloro 
reactiu. Les indicaci-
ons ‘aplicació a les 
superfícies interiors 
han de ser raspallades  
o rascades  en profun-
ditat en humit. Refe-
rent a les superfícies 
exteriors, s'eliminen 
les algues, fongs i lí-
quens   mitjançant 
xorro  en humit. Un 
cop preparats se satu-
ren desprès del secat 
superficial  amb Keim 
Algicid-Plus sense 
d’eluir  a raspall o per 
inundació. General-
ment n’hi ha prou amb 
un tractament. No fa 
falta rentat posterior. 
Llavors de 24h es pot 
pintar amb pintura. 

Hi ha que ventilar els 
interiors. En el cas de 
no aplicar un sistema 
de pintura Keim hidrò-
fug, fa falta un acabat 
hidrofugant incolor,  
El consum exacte de-
pèn del suport.  Si son 
llisos i absorbents 
aprox. 0.25l/m2 

KEIM ALGICID-PLUS KEIM-ECOPAINT IBERICA S.L.  

Carrer Octavi Lacante, 55 Pol. Industrial Can Magarola 

08100 Mollet del Vallès  

DESCRIPCIÓ DEL  

MATERIAL:  

Keim Algicid Plus es 
un producte especial 
de neteja amb efecte 
microbicida, en una 
base aquosa i  disponi-
ble per ser aplicada, 
per la neteja i el sane-
jament de paraments 
interiors i exteriors 
afectats per algues i 
fongs. Keim Algicid-
Plus ofereix també 
protecció preventiva 
contra un atac posteri-
or.  

El producte es una 
solució aquosa per a 
desinfectar sopors ata-
cats  per algues, fongs 
i líquens, especialment 
per a superfícies de 

Tonalitat incolor, 
transparent. Aplicació 
amb raspall i sulfata-
dora. Consum aproxi-
mat de 0,25 l/m2. Pre-
sentació en envasos de 
5 l i 20 l.  
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En el cas de neteja de 
façanes, la selecció del 
mètode s’ha de fer te-
nint en compte la na-
turaleça dels materials 
constructius i el grau 
de brutícia que tenen. 
El rentat amb aigua, 
la tècnica consisteix en 
una impregnació d’ai-
gua polvoritzada a 
poca pressió, seguida 
d’una raspallada i d’-
una esbandida. L’eros-
ió superficial és pràcti-
cament inapreciable i 
per tant permet de 
conservar la pàtina de 
les façanes. Tè l’inco-
nvenient d’’ésser un 
sistema lent que pot 
ocasionar filtracions 

filtracions i lesions en 
cas de gelades. Són 
mès petits quan s’u-
utilitza una barreja 
d’aigua i de vapor , 
exigeix personal més 
qualificat. Altres in-
convenients son el 
consum d’aigua impor-
tant i un cost elevat. 
Les avantatges son la 
eleminació de les sals 
nocives que conté la 
pedra, conservació de 
la pàtina superficial i 
l’adequació al cas de 
pedres de tallada frà-
gil. El rentatge amb 
aigua freda a pressió 
s’eliminen les sals per 
mitjà d’un doll d’aigua 
a pressió. El rentatge 
amb aigua calenta a 
pressió es un sistema 
idèntic al anterior però 

amb l’aigua escalfada 
a una temperatura de 
l’ordre de 95ºC. Ren-
tatge amb sorra humi-
da (hidropneumàtic). 
Consisteix en la pro-
jecció a pressió d’una 
barreja d’aigua i sorra 
i una esbandida poste-
rior. Amb productes  
químics generalment 
s’apliquen amb brotxes 
toves o amb corrons 
sobre les superfícies 
prèviament humides. 
Rascada de la façana 
consisteix en en elimi-
nar mecànicament per 
mitjà d’un ribot, d’una 
mola o d’un punxó, la 
pols i la brutícia de les 
pedres d’una façana. 

NETEJA SUPERFICIAL 
AMB AIGUA 

 

DESCRIPCIÓ DEL  

MATERIAL:  

gènia, de baix a dalt, 
amb raspall de pels 
naturals tous (no amb 
raspall de pels sintè-
tics), rodet de llana o 
pistola. El temps d’act-
uació se determina fen 
probes. Les pintures 
plàstiques habituals 
son flonges a les 3-6 
hores. Les de major 
espessor volen més 
temps, casi tota la nit. 
En capes molt espes-
ses o absorbents, la 
superfície es torna 
mate sense que s’est-
ovi la capa inferior  
s’ha de tornar a deca-
par. Eliminant la pin-
tura antiga amb aigua 
calenta a pressió. O 
amb espàtula. Les 
condicions d’aplicació 
son de 20ºC.  

Les temperatures bai-
xes allarguen el temps 
d’actuació i les altes 
acceleren el temps 
d’abrandament. Hi ha 
que evitar la incidèn-
cia directa del sol i la 
del vent fort. A les 
superfícies que comen-
çaren a secar s’ha de 
tornar a aplicar el de-
capant. El consum es 
de 300-500 gr/m2 per a 
1-2 mans de pintura 
plàstica. Fins a 
1000gr/m2 per a siste-
mes de puntejat d’esq-
uerdes i arrebossats 
sintètics.      

KEIM DECAPANT BIODE-
GRADABLE 

KEIM-ECOPAINT IBERICA S.L.  

Carrer Octavi Lacante, 55 Pol. Industrial Can Magarola 

08100 Mollet del Vallès  

El producte KEIM 
Decapant biodegrada-
ble es una barreja de 
dissolvents pastosos i 
emulsionable en aigua. 
Llibre de FCC, CCC i 
de hidrocarburs aro-
màtics. S’aplica per 
eliminar pintures de 
dispersió i de làtex a 
base de acrilat estire-
nat o pur, esmalts i 
vernissos acrílics, sis-
temes de puntejat d’e-
squerdes i arrebossats 
sintètics a sobre de 
morters, formigó, pe-
dra natural. La compo-
sició consta d’ester, 
hidrocarburs alifàtics, 
èter de dietilenglicol, 
tensoactius aniònics, 
espessants. Per la seva 
aplicació serà amb 
capa generosa i homo-

Neteja de façanes amb aigua 
mitjançant hidrolimpiadoras.  
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valoració econòmica de 
superfícies de formigó, 
aplicable en una o va-
ries capes, depenent 
del servei requerit. Les 
característiques i 
avantatges resulta ser 
de fàcil aplicació, de-
gut a la seva fluïdesa. 
Te una base d’aigua 
totalment sense dissol-
vents. No inflamable. 
Econòmicament per la 
seva baix espessor de 
capa. Resistent a la 
intempèrie. No te fe-
nols. Per el seu us se 
subministra una llista. 
–sense barreja, no cal 

calenta. Excel·lent 
adherència i penetra-
ció a les superfícies 
degudament prepara-
des. Entre capes es pot 
intercalar una arma-
dura a base d’un vel, 
teixit de vidre, xarxa o 
geotèxtil. El consum 
aproximat 0.6-0.8 kg/
m2 en dues capes, pen-
dent de la porositat i 
absorció del suport a 
on s’aplica. El qual 
estarà sà, net, sense 
grasses, pols, olis, òxic, 
etc. Es pot aplicar so-
bre superfícies  seques 
o lleugerament humi-

des. El suport serà 
netejat de contami-
nants hi ha sigui per 
medis manuals (picat, 
raspallat,etc.) o per 
mitjans mecànics 
(xorro d’aigua, aigua 
sorra,...) L’aplicació es 
fa amb brotxa , rodet o 
pistola). Entre capes a 
de passa 24h. Quan 
s’ha aplica com impri-
mació es pot diluir un 
20% d’aigua aprox. Es 
incompatible amb 
emulsions de tipus 
catiònic i solucions 
acides.  

IGOL-A. EMULSIÓ BITUMI-
NOSA DE CARÀCTER AN-
IÓNIC, SENSE CARGA 

SIKA GROUP  

Carretera de Fuencarral, 72 Pol. Industrial Alcobendas 

28108 Madrid 

S’ha de emmagatzema 
en posició vertical sen-
se apilar. La composi-
ció de l’armadura es 
un filtre de poliester 
de 0.13kg/m2. El be-
tum elastomer SBS de 
3.83kg/m2 i el acabat 
amb pel·lícula termo-
fusible tant a la cara 
superior com a la infe-
rior. 

Les característiques 
del betum son: 

Punt d’entubament 
(anell i bola)        110ºC 

Penetració a 25ºC  
40dmm. 

Flexibilitat a baixes 
temperatures     -20ºC 

Allargament a la rup-
tura                    1500% 

Producte acabat: 

Resistència a la tracció 
l o n g i t u d i n a l /
transversal  

> o = 500/300N/5cm 

Allargament a la rop-
tura long./trasv 

> o = 30/30% 

Plegat sobre mandril 
dim. 20mm sense fisu-
res        -15% 

Estabilitat dimensio-
nada       < 0.5% 

Resistència al calor en 
p o s i c i ó  v e r t i c a l    
100ºC.   

FORCE 40 SUPRA. LÀMI-
NA DE BETUM MODIFICAT 
LBM 40 

AXTER IBERICA SISTEMAS TÉCNICOS S.L.  

Avinguda Jacint Verdaguer, 26 Pol. Industrial Can Illa 

08530 La Garriga (Barcelona) 

El producte Force 40 
Supra es una lamina 
de betum elastòmer 
SBS amb armadura de 
poliester. Està revestit 
per a les dues cares 
per una pel·lícula plàs-
tica termofusible de 
pes de la lamina de 
4kg/m2. 

Es fa servir com im-
permeabilitzant mono-
capa en coberta baix 
protecció o com prime-
ra lamina d’una imper-
meabilització de bica-
pa auto protegida. 

Ve empaquetat amb 
rotllos de 10m2 
(10x1m), amb un pes 
mig de 40kg.      

Embalatge amb pots de 5 i 25 
kg, color líquid negre. Es sub-
ministra llesta per ús.  

El Igol-A es una emul-
sió bituminosa prepa-
rada amb agents emul-
sionats químics de 
caràcter aniònic i sen-
se cargues, de molt 
alta fluides. L’aplicació 
més corrent es pels 
t r a c t ame n ts  d ’ i -
mprimació, impermea-
bilització de murs ver-
ticals, cimentacions i 
construccions d’obres 
públiques en general, 

Coberta plana invertida trans-
itable amb paviment fixa per 
vianants. 1. suport resistent 2. 
Formació de pendents 3. im-
primació asfàltica 4. Banda de 
reforç peto 5. Membrana im-
permeabilitzant bicapa 6. 
Banda d’acabament 7. Capa 
separadora 8. Aïllament tèr-
mic 9. Capa separadora 10. 
Paviment.  
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Impermeabilitzaciones 
Españolas, S.L. Co-
mercialitza a Espanya 
la serie italiana Eter-
no d’accessoris per la 
impermeabilització de 
cobertes planes.  

Les cassoletes sifòni-
ques de EPDM, com-
postes d’un manguetón 
per la colocació a la 
baixant i l’abraçadora 
per la fixació a la làmi-
na impermeable, que 
també estan previstes 
d’una cubeta (sifó) i de 

barret. L’abraçadera té 
uns petits quadrats 
sota relleu que permet 
la penetració de l’asf-
alt i per això una ad-
herència perfecta a la 
membrana bitumino-
sa, evitant d’aquesta 
manera la separació de 
la làmina una vegada 
que queden soldats.  

El material amb el que 
es realitza la caçoleta, 
EPDM, es perfecta-
ment compatible amb 
totes les membranes 

algunes entalladures 
q u e  p e r m e t  l a 
col·locació de prolonga-
dors de sortida vertical 
i horitzomtal. La firma 
ofereix un ampli catà-
leg d’accessoris.  

CAZOLETAS SIFONICAS 
ETERNO  

IMPERMEABILITZACIONES ESPAÑA, S.L.   

Avinguda Montes de Oca, 18 Pol. Industrial Sur 

28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)  

diferencies de textura 
del suport. Les carac-
terístiques son : Pont 
d’ unió entre el suport 
antic orgànic i la pos-
terior pintura Keim de 
dispersió de silicat. 
Omple fissures fins 
0.5mm d’ ample. Igual 
textures. No forma 
pel·lícules. Es resis-
tent als raig UV. Igni-
fuga. Pes específic 
1.7g/cm3.Resistencia a 
la difusió del vapor d 
’aigua: sd= 0.02m. 
Granulometria max. 
0.5mm. PH: aprox. 
11.4  

El suport a de està sa, 
sec, net i lliure de 
grasses i pols. 

Les partícules soltes 
de pintura antiga or-

KEIM CONTACT-PLUS 
PINTURA DE FONS 

KEIM-ECOPAINT IBERICA S.L.  

Carrer Octavi Lacante, 55 Pol. Industrial Can Magarola 

08100 Mollet del Vallès  

Keim Contact-Puls es 
una pintura de fons 
per la renovació, amb 
cargues de major gra-
nulometria, a base de 
silicat , amb additius 
d’ acrilats purs, fibres 
de vidre i cargues se-
leccionades en formes i 
granulometries equili-
brades. Les àrees d’ 
aplicació son com pin-
tures -pont amb la fi 
de preparar els reco-
briments orgànics 
ferms per la posterior 
aplicació de pintures 
Keim de dispersió de 
silicat. També s  ’ha 
aplica sobre sopors 
minerals o pintures 
antigues orgàniques, 
per a  omplir fissures 
capil·lars fins 0.5mm d 
’ample i per a igualar 

gànica i la brutícia 
deuen ser tretes amb 
sistemes mecànics o 
amb aigua a pressió. 

Ha de ser  acabada 
sempre amb una o 
dues mans de pintura. 

Per acabats  en tons 
clars sol ser suficient 
la aplicació d’una mà 
d’acabat sense diluir. 
Per els tons mes inten-
sos seran dues mans. 

Les condicions d 
’aplicació ambiental i 
suport > 5ºC. No apli-
car amb incidència 
directa del sol., ni en 
superfícies  escalfades 
per a ell..Protegí del 
vent i la pluja. 12h de 
temps de secat.       

bituminoses, resis-
tents a la llama, a la 
corrosió i a la intempè-
rie. Es subministra en 
diàmetres de 80, 90, 
100 i 110 mm, inclou 
para-graves. En el cas 
que es necessiti allar-
gar el manguetón de la 
caçoleta, aquest té 
algunes 

Presentació de l’embalatge en 
envasos de 5kg i de 25kg.  

D’esquerra a dreta, parafulles de polietilè de 60 a 
200 mm, la primera, i de 60 a 140 mm de diàme-
tre, la segona; de zenc, coure i acer (diàmetres de 
60 a 120 mm) i quadrat amb angles bisellats.  

Components de la ca-
çoleta sifònica.  

Diferents models de 
caçoletes, gàrgoles i 
paragraves, parafulles. 
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Els estucs i mortes de 
calç que es fan servir 
en revestiments en un 
important nombre de 
construccions desta-
cant especialment la 
restauració i rehabili-
tació. Aquest materi-
als tenen unes caracte-
rístiques generals i 
especifiques  que son 
convenient siguin co-
negudes per aplica-
dors, tècnics i projec-
tistes : 

Segons els anàlisis  i 
assaig sos d’acord amb 
la norma. 

Es tracte d ’un  estuc 
constituït per : Calc d’ 
alt contingut de òxid  
de calci , categoria 
màxima CL-90. Sorra 
de gra fi i  mig. De 

pigment inorgànic d’ 
alta estabilitat quími-
ca i cromàtica. 

El fraguat s’ ha fet 
segons la norma , amb 
la solvatat que el mot-
lle amb la pasta de 
calc s’ ha deixat a una 
càmera especifica, en  
lloc d’introduir-ho en 
aigua, per ser u con-
glomerat aeri. Els re-
sultats han siegut: 

Aigua d’ amasat  18% 

Principi de fraguat  2h 
15m. 

Final   7h 50m 

Els resultats de resis-
tència mecànica foren:  

       

Flexotracció: 19kp/cm2 

Comprensió: 78kp/cm2 

Escorrentia: 165mm. 
Duresa superficial, el 
índex de Shore: 83 El 
espessor de la capa es 
de 12mm Permeabili-
tat mecànica, la densi-
tat: 1.82gr.c.c. Porosi-
tat del morter col·locat 
amb aigua d’ amasat 
del 18% : 23.4% Els 
assaig d?adherència 
donen en tots els casos 
valors superiors a 
1.5kp/cm2 

Sobre escaiola:3.4; 
poliestirè-estrusionat: 
1.6; fabrica de totxo: 
3.7; ;Pladur: 2.5; Mor-
ter de calç : 2.1; Mor-
ter ciment 1:6. : 4.0; 
Morter adhesiu: 4.4. 

REVESTIMENTS DE MOR-
TER I ESTUC 

 

Calç d’alt contingut en 
hidròxid calci, de la 
màxima categoria. 
Sorra de calcita de alta 
duresa de gra fi i mix, 
denominada marmoli-
ta. 

Pigment inorgànic de 
alta estabilitat quími-
ca i cromàtica.  

El fraguat  es normal 
per a conglomerats 
aeris.  

Comença a les 2h-25m 
i finalitza a les  8h. Els  
assaigs  mecànics de-
terminant que aquest 
material te una gran 
resistència a compres-
sió  78kp/cm2.  

La duresa es de 80 
unitats  Shore.       

Com a dada compara-
tiva tenim a l’escaiola 
que ha de ser de 60 i el 
guix de 35. Te un com-
portament impermea-
ble i que no hi ha ca-
pil·laritat . La porosi-
tat es del 23.4 % el que 
es pot considerar nor-
mal. 

Moltes vegades d’u-
tilització de materials 
no idonis redueixen  la 
duració.  

MORTERS DE CALÇ I ES-
TUCS 

CUMEN  

Calle La Ruana, s/n  

41700 Sevilla  

L’empresa CUMEN 
fabrica morters de calç 
i estucs. Procura se-
guir la mateixa compo-
sició utilitzada des de 
fa segles. La seva tex-
tura potser estucat, 
estuc semi-planxat, 
planxat i encerat. El 
subministra en qualse-
vol color, amb envasat 
en sec, sols hi ha que 
amassar  amb aigua i 
aplicar. Per la seva 
qualitat fa que el re-
vestiment de els llisos 
paraments els singula-
ritza i embelleix. Els 
morters de calç són els 
mes idonis per la res-
tauració. També es fa 
servir els petris  per la 
recomposició de la pe-
dra. Dels  assaigs  fets  
els resultats foren:  
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Keim Soldalit—Fixativ 
es una dissolució i una 
imprimació a base 
d’una combinació to-
talment nova de lli-
gams, exclusivament 
de silè i silicat potàs-
sic. 

Serveix de dissolvent 
per a Keim Soldalit i 
Keim Soldait—Grob i 
d’altres productes de 
la casa. Es pot utilit-
zar com imprimació en 
suports molt absor-
bents  o zones parcials. 

Les característiques 
son: 

Base lligant: combina-
ció de sol de cilis i sili-
cat potàssic. 

Silicat pot fer-se ser-
vir. 

Resistent a la intem-
pèrie, als raig UV 

Ignífug, transpirable, 
no fa pel·lícula, micro-
poros . 

Lliure de dissolvents i 
plastificants. 

Advertència: no es 
permet barreja amb 
productes  aliens. 

Per a aplicar-ho el 
sopor a de està ferm, 
sec, net i lliure de pols. 
Les partícules soltes 
de pintura antiga s’ 
han de treure. Les 
reparacions deuen fer-
se amb material ade-
cuat, igualant la textu-
ra. Es tenen que elimi-
nar les capes sinterit-
zades. 

KEIM SOLDALIT FIXATIV. 
DILUENT I IMPRIMACIÓ A 
BASE DE SOL-SILICAT 

KEIM-ECOPAINT IBERICA S.L.  

Carrer Octavi Lacante, 55 Pol. Industrial Can Magarola 

08100 Mollet del Vallès  

aigua, no obstant per-
met el pas del vapor.  

Manté la seva flexibili-
tat a baixes tempera-
tures.  

Te un acabat mate, en 
el color blanc que pot 
actuar com base per 
l’aplicació posterior de 
qualsevol color del 
sistema multicolor 3G.  

 

Es  comercialitza en 
envasos de 4 i 15 l, pot 
cobrir de 3.5 a 6 m2/l 
per cada capa.  

REVESTIMENT ELÀSTIC 
PER FAÇANES FISSURA-
DES 

BARNICES VALENTINE, S.A.U.  

Carrer Riera Seca, 1 Pol. Industrial Can Milans 

08110 Montcada i Reixac (Barcelona) 

Es fa necessari la pre-
sencia de radiació ul-
traviolad per al fotor-
reticulad de la 
pel·lícula.     

Es adequada especial-
ment per a façanes 
amb esquerdes en el 
exterior, com capa 
aïllant contra la pene-
tració de la tració de la 
humitat, degut a la 
baixa permeabilitat al 

Les aplicacions que te 
son: 

Com imprimació. 

Com a diluïen en la 
mà de fons. 

Com a diluïen en so-
pors molt absorbents. 

La temperatura d’ am-
bient i sopor > 5ºC.. 

El consum com a im-
primació , aproxima-
dament 0.1-0.2 l/m2, 
segons la absorció del 
sopor.  

Valastic RT es un copolímer de resines acríliques 
adequat per la impermeabilització de façanes amb 
fissures.  

Valastic RT es una 
membrana fotorreticu-
lable acrílica flexible 
per a la protecció de 
façanes.  

S’aplica en espessors 
humits d’ aproximada-
ment  300 micres per 
capa, utilitzant un 
rodet per a façanes.  

Es seca en unes 3h i es 
pot aplicar una segona 
mà passades 24h.  

El producte presenta un acabat mat i una gama 
de més de 340 colors.  
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Els hidrolimpiadors 
per a façanes Kränzle 
ofereix una pressió 
elevada i permet afegir  
agents químics per a 
que se projecten barre-
jat amb l’ aigua. Incor-
poren pistons d’ acer 
inoxidable covers de 
capa ceràmica i motors 
elèctrics silenciosos. 
Els models Therm pos-
sibiliten la projecció d’ 
aigua calenta i estan 
previstos de dos mo-
tors: un per la bomba 
de pressió i l’ altre per 
la de gasoil i la venti-
lació (que no se fera 
servi en fred). El mo-
del Therm 895-1 te un 
equilibri de pressió i 
caudal òptim per la 
neteja de graffitis. Les 
seves característiques 

són: pressió regulable 
de 30 a195 bars, cau-
dal de 14.9 l/mm, sub-
ministra aigua calenta 
regulable de 12 a 80ºC, 
genera vapor fins a 
140ºC, el consum de 
gasoil a màxim rendi-
ment calorífic de 6 kg/
h i el calorífic de 65 
kw. Te un pes de223kg 
i de dimensions (sense 
enrotllador  de menge-
ra) de 1050x800x1000 
mm.  

La màquina està pre-
vista de: ajust del ren-
diment del combustió 
mitjançant un termòs-
tat digital que permet 
dos modes de servei, 
control òptim de la 
flama, supervisor de         
caudal, comptador d’ 
hores de servei, inter-
ruptors, vàlvules i ter-
mòstats de seguretat. 

HIDROLIMPIADORAS PA-
RA FACHADAS 

INTERNACO   

Queirúa, s/n.  

15680 Ordenes (A Coruña)  

i 20kg. 

El PLM-S es un lligam  
per a estucats a base 
de calcs naturals sense 
sals eflorescents, addi-
tivat amb seleccionat 
alleugerant i fluïdifi-
cats anivelladors de 
retirada plàstica.. Es 
empleat per realitzar 
estucats i reintegraci-
ons sobre frescos i su-
perfícies de valor.  

Les propietats caracte-
rístiques son: 

Absència de sals eflo-
rescents; absència de 
retirada (si se barreja 
amb inertes en ade-
quades proporcions); 
optima elaboració. Les 
característiques fisico-
química:  

Aspecte es de pols 
blanc agrisat; pes es-
pecífic igual a1.3 kg/
dm3. 

Es subministra amb 
quantitats de 1, 5, 15 
kg.   

MORTERS DE RESTAURA-
CIÓ. PLM-M - PLM-S  

CTS ESPANYA Productos y equipos para la Restauración, S.L. 

Carrer Monturiol, 9 Pol. Industrial San Marcos 

28906 Getafe (Madrid)  

Morter d’injecció a 
base de calcs naturals 
exemptes de sals eflo-
rescents, additivitats 
amb inertes seleccio-
nats i additius modifi-
cadors de les propie-
tats reològiques. PLM-
M serveix per la conso-
lidació estructural de 
parets. Les caracterís-
tiques físico-química 
son: 

Aspecte :    pols blanc-
grissat. 

Temps inici de presa: 
12-24hores. 

Pes específic:  1.4kg/
dm3 

Resistència a compres-
sió: 46.5kg/cm2 

Es subministra amb 
quantitats de 1kg,5kg 

H i d r o l i m p i a d o r a 
Therm Grande. 

Equipament: A enrot-
llador de manega de 
20 m. B Cable de con-
nexió de 7,5 m C De-
partament per pistola, 
turbo-eliminador i 
xorro pla D Fre de 
bloqueig 
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Parex presenta una 
variada gama de solu-
cions adequades per la 
rehabilitació de faça-
nes, entre les que des-
taquem: Sistema Tes-
cal i Cotegran Renov + 
Cotegran Protec. Els 
components principals 
dels morters del Siste-
ma Texcal són: calç 
Aérea, àrids, pigments 
i additius.   

MORTEROS PARA REHA-
BILITACIÓN DE FACHA-
DAS 

PAREX MORTEROS, S.A.U.  

Carrer Italia, 13-21 Pol. Industrial Plà de Llerona 

08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) 

.1, 5, 12 i 136 kg. 

Com a producte auxili-
ar per a les resines 
utilitzem les barres de 
fibra de vidre. Les bar-
res de resina de vidre 
de secció circular cons-
tituïdes per resina 
poliester i fibra de 
vidre, utilitzades per 
el esforç i per a anco-
ratges juntament com 
resina epòxica i/o poli-
ester . Les barres de 
resina de vidre tenen 
una elevada resistèn-
cia a la corrosió i me-
cànica  (tracció, flexió, 
etc.). 

Les característiques 
tècniques son: 

Diàmetres disponibles: 
3-4-6-8-10-12-14-16-18
-20 mm.      

Aspecte/secció: redó 
macis; longitud: 2m; 
Pes específic : 1.9g/
cm2; Mòdul elàstic a la 
tracció: 35000Mpa; 
Resistència a la trac-
ció: 650Mpa; Mòdul 
elàstic a la flexió: 
32000Mpa; Resistència 
a la flexió: 625 Mpa.        

PARALOID B 44 TRACTA-
MENT ANTIOXID i BARRES 
DE FIBRA DE VIDRE 

CTS ESPANYA Productos y equipos para la Restauración, S.L. 

Carrer Monturiol, 9 Pol. Industrial San Marcos 

28906 Getafe (Madrid)  

Resina acrílica  al 
100% a base de Metil-
metacrilat amb opti-
mes característiques 
de duresa, brill i adhe-
sió sobre els mes vari-
ats suports, en parti-
cular en metalls. Para-
loid B 44 es soluble en 
cetones, esters, hidro-
carburs aromàtics i 
clorurats. 

Les característiques 
fisiques-quimiques: 
Aspecte: grans trans-
parents; Duresa Tu-
kon (a 82ºC): 6.5; Tem-
peratura transicció 
vítrea (tg): 60ºC. 

Se subministra en pa-
quets de:    

      

Dos tipus d’acabats 
decoratius, Texcal Liso 
i Texcal Estuc, que té 
la  funció  d ’ im-
permeabilitzar i deco-
rar. Cotegran Renov + 
Cotegran Protec es 
una comnbinació de 
dos productes, adequa-
da per la renovació i 
hidrofugació de faça-
nes antigues.  

Es impermeable a l’-
aigua de pluja i perme-
able al vapor d’aigua, 
permet que la façana 
pugui respirar i evitar 
condensacions en el 
seu interior. El siste-
ma està composat per: 
Texcal Base (morter de 
regularització del su-
port a rehabilitar), 
necessari per preparar 
la superfície i rebre els 

Texcal es un morter a base de 
calç Aérea per rehabilitació. 
Façana del pati del castell de 
Alacuàs (València) on s’ha 
utilitzat aquest producte, que 
ofereix acabats amb gran vari-

Texcal permet la circu-
lació de sals pel seu 
interior. A Eflorescèn-
cia: les sals circulen 
per l’interior del mor-
ter i efloreixen a la 
superfície, sense pro-
vocar destrucció. B 
Criptoflorescència: les 
sals no circulen, si no 
que empenyen i des-
trueixen el revesti-
ment.  

Cotegran Renov + Cotegran Protec es un sistema 
que combina dos productes, un de neteja i altre de 
hidrofugació de façanes.  
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Mapefer es un morter 
anticorrosiu per a la 
protecció dels ferros i 
armadures , el camp d’ 
aplicació es la protec-
ció anticorrosiva de les 
armadures del formigó 
i com a pont d’ adhe-
rència per a morters 
de reparació o formigó 
nou sobre vell. 

Tenim alguns exem-
ples d’ aplicació en la 
protecció anticorrosiva 
alcalina de ferro d’ 
armadures en la repa-
ració de formigó amb 
morter de retracció 
controlada Mapegrout 
o amb morters de ci-
ment tradicional  mo-
dificadors de resines 
sintètiques, tant en 
estructures enterrades 

com exteriors.  

Les característiques 
tècniques de Mapefer: 
es un sistema bicom-
ponent a base de polí-
mers en dispersió 
aquosa, lligants per a 
aplicar sobre les arma-
dures per a prevenir l’ 
oxidació, segons una 
formula desenvolupa-
da  als laboratoris d’ 
investigació MAPEI.  
Mapefer està pràctica-
ment disponible per el 
seu us en dos compo-
nents  predosificats: 
Component A (pols) i 
component B (líquid). 
Aquest components 
deuen ser barrejats  
sense afegir-hi aigua o 
d’ altres materials com 
potser additius. 

L’ acció anticorrosiva 
es deu a:  la seva im-
permeabilitat al aigua 
i als gasos abrasius de 
l’ atmosfera (anhídrid 
carbònic, sulfúric, òxid 
de nitrogen); te una 
elevada adherència al 
metall. No es pot afe-
gir aigua al producte 
ni al inici ni quan està 
en proses de fraguar. 
Tampoc es pot afegir 
àrids, ni ciment. S’ ha 
d’  aplicar d’ immediat 
desprès del xorro. No 
es pot aplicar a tempe-
ratures inferiors a 
+5ºC. El acer a d’ estar 
net de qualsevol mate-
rial.     

    

MAPEFER. MORTER PAS-
SIVADOR PER ARMADU-
RES ESTRUCTURALS 

IBERMAPEI, S.A.  

Carrer de València, 11. Pol. Industrial Can Oller  

08130 Santa Perpetua de Moguda (Barcelona) 

Base lligant es una 
combinació de sol de 
sílice i silicat potàssic. 
Te afecte de fotocatàli-
sis. Redueix gasos no-
cius i brutícia orgàni-
ca. Altament resistent 
a l’intempèrie. Estable 
als raigs UV i als 
àcids. Àlcali. Ignífug. 
Pigments estables a la 
llum, d’aspecte mine-
ral mate. Transpira-
b l e ,  n o  f o r m a 
pel·lícula. Molt hidrò-
fuga. Sense adició de 
dissolvent i plastifi-
cant. Adversa al crei-
xement de fongs i al-
gues. Les dades carac-
terístiques son:   

Pes específic: 1.6g/cm3      
PH: aprox. 11. Estabi-
litat de color: A 1 Per-

meabilitat al vapor 
d’aigua: V < o =  
2000g/(m2-d). Resis-
tència difusió vapor 
aigua: sd< o = 0.01m. 
Grau brillant a 85º 1.5 
mate (<10). Les tonali-
tats son blanc i tonos 
de les cartes Keim 
Palette exclusiu i Ke-
im Avantgarde. Per 
aplicar-ho el suport ha 
d’estar sec, sa, ferm, 
no greixos i net. Els 
desperfectes es massi-
llaran. En cas d’esq-
uerdes considerables o 
diferencies de textura 
farà falta potser una 
mà de fons. Es pot 
aplicar a raspall, rodet 
o pistola air-less.  

KEIM SOLDALIT PINTURA 
MINERAL DE FAÇANES A 
BASE DE SOL-SILICAT 

KEIM-ECOPAINT IBERICA S.L.  

Carrer Octavi Lacante, 55 Pol. Industrial Can Magarola 

08100 Mollet del Vallès  

Keim Soldalit es una 
pintura mineral de 
façanes altament espe-
cialitzada , a base de 
sol-silicat , amb efecte 
fotocatalìtic . Compleix 
l a  n o r m a  D I N 
18.363,2.4.1 “pintura 
de dispersió de silicat”. 

Amb aplicació de la 
renovació i la nova 
aplicació sobre pintu-
res i revoques ferms 
lligats amb dispersió i 
silicones , com també 
sobre sopors minerals i 
mixtos. Queden exclo-
sos los de fusta, reves-
timents elastoplàstics, 
pintures antigues sa-
ponificables (pintures 
al oli). I els no humec-
tables ( esmalts). Les 
característiques son:   

Aplicació del producte de MA-
PEI MAPEFER, prèvia demo-
lició del morter deteriorat.  
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StoCrete SM és un 
morter adequat per la 
reparació ràpida de 
formigó en edificació. 
Permet perfilar i em-
plastificar elements 
constructius de formi-
gó en massa, armat i 
alleugerat amb una 
profunditat de fins 40 
mm. Després de l’apl-
icació d’un producte 

anticorrosiu sobre la 
part de l’armadura en 
contacte amb l’aire, 
prèviament neta d’òxid 
i greix, el morter pot 
aplicar-se directament, 
sense necessitat d’ut-
ilitzar productes adhe-
rents (pont adherèn-
cia) ni d’emplastificar 
petites fissures. El 
morter tipus StoCrete 

MORTERO PARA REPARA-
CIÓN RÁPIDA DE HORMI-
GÓN 

STO IBÉRICA, S.L.U.  

Via Sergi, 32 nau 1 Pol. Industrial Les Horts del Camí Ral.  

08302 Mataró (Barcelona)  

pistola sobre el suport 
net i sec; normalment 
en una sola capa. Mas-
terseal 304 es un hi-
drofugant, repel·lent a 
l’aigua i la brutícia. 
Tenen característiques 
similars al Masterseal 
303, però en aquest 
cas s’utilitza en faça-
nes de pedra, maó i 
revestiments de calç o 
silicat. Està composat 
per una barreja.  

HIDROFUGANT PER FA-
ÇANES DE FORMIGÓ I 
MAMPOSTERIA  

BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ESPAÑA, S.L.  

Carrer Basters, 15 

08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona) 

eflorescències, líquens, 
etc. Redueix la pene-
tració de clorurs, aug-
mentant la durabilitat 
del formigó. Es compo-
sa d’una emulsió aquo-
sa a base de alcoxisila-
no de alquilo. No for-
ma pel·lícula, es inco-
lor, permeable al vapor 
d’aigua i resistent als 
àlcalis i els raigs UV. 
S’aplica directament 
amb pinzell, rodet o 

SM P estalvia inclòs 
l’apliació de protecció 
anticorrosiva, ja que 
aquesta es troba inte-
grada a la barreja. No 
és apropiat pel seu ús 
en superfícies que su-
portin tràfic vianant o 
de vehícles. Es sumi-
nistra en sacs de 5 o 
25 kg.  

Diferents fases de la 
rehabilitació de la fa-
çana de la Fundació 
Miró a Barcelona, a la 
que s’han utilitzat 
hidrofugants.  

Masterseal 303 es un 
hidrofugant per apli-
car en superfícies de 
formigó, formigó ar-
mat i morter de ci-
ment. Protegeix les 
façanes de la humitat, 
disminuint l’absorció 
capil·lar de l’aigua, i 
de les gelades i sals de 
desgel. Al reduir l' 
humitat constant del 
suport, dificulta el 
c r e i x e m e n t  d ’ -

Masterseal 303, per 
façanes de formigó.  

El producte es també adequat pel perfilat d’-
elements constructius de formigó.  

StoCrete SM i SM P son ade-
quats per emplastificar fissu-
res i cuqueres en el formigó.  

Masterseal 304, per 
façanes de maó.  
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En restaurar una façana històrica, cal ser conscients que s’està tre-

ballant amb obres que tenen un elevat interès històric i arquitectò-

nic. Per aquest motiu, quan es fa una intervenció d’aquest tipus és 

molt important investigar, documentar i respectar, en tot moment, 

els materials i les tècniques artesanals originals. Com més cone-

guem el comportament dels sistemes tradicionals dels edificis a res-

taurar, millors solucions plantejarem per respectar l’obra original, 

entenen per restaurar  recuperar un edifici o un element, sense mo-

dificar les seves característiques constructives, històriques i/o for-

mals. Les tècniques aplicades a les reintegracions sempre han de 

col·laborar amb l’original i garantir processos duradors, compatibles 

i reversibles.  

Desafortunadament avui en dia, en la selecció dels materials i en les 

tècniques d’intervenció, els aspectes tècnics  i artesanals abans es-

mentats es deixen en un segon pla, per centrar-se, en la majoria dels 

casos, en l’aspecte econòmic. Les presses en l’execució de l’obra, la 

manca de projecte modificat adaptat a al realitat, les proves i mos-

tres de materials i tècniques insuficients, i la por dels membres del 

complicat organigrama de l’obra a desviar el pressupost de l’obra 

davant del promotor, tenen una relació causal amb el fet que moltes 

façanes amb un gran interès arquitectònic i històric quedin reduïdes, 

després de la restauració, a paraments pintats i nets.  

No obstant, actualment hi ha un canvi de mentalitat entre els espe-

cialistes del sector a l’hora d’afrontar una obra d’aquest tipus i es 

coincideix en la necessitat de treballar en equip, unint coneixements, 

amb sensibilitat, exigència i sense presses. Alguns arquitectes, histo-

riadors, restauradors, fabricants i constructors enfoquen aquestes 

restauracions sobre la base d’una anàlisi detallada de tots els ele-

ments constructius, la realització de cales i proves suficients, i una 

aplicació de les tècniques i materials més adients per a l’edifici, amb 

l’objectiu de conèixer i reintegrar la seva aparença inicial. La finali-

tat és aconseguir rescatar un patrimoni que va ser creat per dignifi-

car la ciutat.  



64    MONOGRAFIA DE RESTAURACIÓ, MATERIALS I CONSTRUCCIÓ D’UNA FAÇANA     TFG14’  

 

In a restored historic facade must be aware that they are working 

with pieces that have a high historical and architectural interest. 

For this reason, when you do an intervention of this type is very im-

portant to research, document and respect at all times, materials 

and craft techniques originals. The more we know the behavior of 

traditional systems of buildings to restore, better solutions raised by 

respecting the original work, meaning a building or restore retrieve 

an item without changing its construction characteristics, historical 

and / or formal. The techniques applied to reintegrations always 

collaborate with the original process and ensure lasting, consistent 

and reversible. 

Unfortunately today, the selection of materials and techniques of 

intervention, the technical and craft mentioned above are left in the 

background, to focus, in most cases, the economic aspect. The rush 

in the execution of the work, lack of draft amended adapted to the 

reality, testing samples and insufficient materials and techniques, 

and by members of the complex organization of the work to divert 

the budget of the work before the developer have a causal relation-

ship with the fact that many facades with great architectural and 

historic interest is reduced, after restoration, painted on walls and 

clean. 

However, currently there is a change in mentality among industry 

experts in tackling this type of work and agrees on the need to work 

together, combining expertise with sensitivity requirement and un-

hurried. Some architects, historians, restorers, builders and manu-

facturers focus on these restorations based on a detailed analysis of 

all construction elements, conducting coves and sufficient evidence, 

and applying the most appropriate techniques and materials for the 

building with the aim to meet and reinstate its original appearance. 

The purpose is to rescue a heritage that was created to dignify the 

city. 
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