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RESUM 

El present projecte final de grau tracta sobre els treballs realitzats en una empresa 
constructora que des de fa 23 anys es dedica a la rehabilitació, restauració i reforma d’edificis, 
principalment a nivell de façana. 

Aquestes pràctiques s’han realitzat des del dia 3 de Març de 2014 fins el dia 30 de Setembre, 
amb una duració total de 6 mesos. Durant aquest temps en l’empresa he treballat 
principalment en el departament de projectes, realitzant els diferents plànols d’aixecament 
gràfic, patològics, de proposta,  detalls constructius, amidaments, estudis històrics i finalment 
s’han realitzat diferents visites en algunes obres en curs. 

S’ha treballat en un total de 14 obres, de les quals en cadascuna d’elles en aquesta memòria 
s’ha aprofundit en l’aspecte més important, per tant, en aquest treball es presentaran les 
diferents tasques realitzades segons el tipus de feina i el moment del projecte en que s’ha 
realitzat. 

En aquest treball, hi ha un primer bloc, en el que es realitza una descripció de l’empresa i el 
seu funcionament intern, mostrant les diferents obres que han realitzat i analitzant de forma 
estadística els projectes en els que s’ha treballat. 

En el segon bloc d’aquest treball, amb tota la informació recopilada durant aquests mesos de 
les feines que he realitzat en l’empresa, he elaborat un document, que pretén ordenar i 
sistematitzar el procés que s’ha seguit en els diferents projectes en els que s’ha treballat. S’ha 
definit dos tipus principals d’obres en les que s’ha treballat; les que son de restauració de 
façana d’edificis catalogats per patrimoni i les que son de rehabilitació integral de l’edifici. 

Finalment, amb l’experiència obtinguda en aquest pràcticum i la informació recopilada de les 
diferents tasques realitzades en l’empresa, he redactat una sèrie de consideracions a mode 
de conclusions sobre les actuacions de restauració i rehabilitació, de l’experiència obtinguda 
en l’empresa durant l’estada de pràctiques i sobre l’estat actual de la rehabilitació d’edificis. 

Per últim, per adquirir la competència de la 3ª llengua realitzaré una primera part d’aquest 
projecte final de grau en anglès, realitzant el 30% mínim del treball en aquest idioma, aquesta 
part traduïda es troba en els annexos d’aquest document. 
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1.INTRODUCCIÓ 

Aquest projecte de final de grau, realitzat en una empresa, es planteja quan des de el DAC de 
rehabilitació el professor Xavier Casanovas, coordinador del DAC, ens ofereix la possibilitat 
de realitzar el projecte final de grau en la modalitat del pràcticum, en empreses del sector de 
la rehabilitació. 

Amb aquesta modalitat es pretén aconseguir una formació molt més pràctica en el camp de 
la rehabilitació, i ampliar la formació rebuda en el DAC de rehabilitació. 

En poc temps, l’empresa Axis Patrimoni, S.L, es va posar en contacte amb mi per tal de 
realitzar una entrevista, finalment per part de l’empresa es va acceptar la meva candidatura 
per tal de realitzar el pràcticum, d’una durada de 6 mesos. 

Durant aquest període de 6 mesos, que va començar el dia 3/3/2014 i va durar fins el dia 
30/9/2014, he realitzat diferents tasques en l’empresa, principalment en el departament de 
projectes, completant la formació amb algunes visites d’obra. 

En aquesta memòria, s’exposaran totes les obres i projectes en els que he participat 
activament. En totes elles s’ha participat en la fase de projecte, i en algunes s’ha participat 
també en la fase d’obra, no s’ha pogut observar l’evolució d’algunes d’elles degut a que el 
pràcticum estava emplaçat durant els mesos d’estiu i moltes obres no van començar fins que 
aquest va finalitzar degut a la possible afectació de les obres en la normal activitat dels 
diferents locals comercials en temporada alta. 

Tot i així, s’ha obtingut una experiència important en tot el referent a la fase de projecte d’una 
obra de rehabilitació, des de la realització de plànols d’estat actual fins a l’hora de definir les 
diferents actuacions per tal de rehabilitar l’edifici i completant la formació amb algunes visites 
d’obra. 

A l’hora de definir el treball realitzat s’ha distingit entre dos tipus d’obres clarament definits: 
Obres de restauració de façanes catalogades per patrimoni, i obres de rehabilitació integral.  

En el transcurs d’aquest treball s’agruparan els diferents treballs realitzats segons la seva 
tipologia per tal de presentar de la forma més ordenada possible el treball realitzat. 
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2.DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA AXIS PATRIMONI, S.L 

2.1 DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA 

 

Imatge 2.1: Antic despatx situat al carrer Rosselló  

Axis Patrimoni es una empresa constructora dedicada principalment a la restauració del 
patrimoni arquitectònic en edificis catalogats de Barcelona, la restauració integral dels 
immobles per al canvi d’us i rehabilitació d’elements comuns de comunitats de propietaris. 

La seu de l’empresa està situada a Vilanova i la Geltrú, a la ronda ibèrica, tot i que disposa 
d’un despatx situat a Barcelona, les dades de contacte son les següents: 

Nom Complet: Axis Patrimoni, S.L 

Domicili social: Ronda Ibèrica, local 4. C.P. 088000 Vilanova i la Geltrú 

Persona de contacte: David Serra Lázaro 

Telèfon: 93 105 42 40 

Web: www.axispatrimoni.com 

e-mail: info@axispatrimoni.com  

Es tracta d’una empresa d’origen familiar, activa en la construcció des de l’any 1991. Consta 
d’una plantilla qualificada en l’àmbit de la construcció formada tant per arquitectes superiors 
com tècnics i amb una plantilla qualificada d’operaris tant en l’àmbit de la construcció com de 
la restauració. 

Aquesta empresa compleix amb els estàndards de qualitat, seguretat i servei en la rama de la 
rehabilitació, amb un clar compromís amb la qualitat de les obres, així com la protecció del 
medi ambient i la seguretat dels seus treballadors. 

Durant l’estada en l’empresa, Axis patrimoni, va canviar la situació del despatx tècnic del carrer 
Rosselló al carrer Comte de Salvatierra, un despatx més ampli que aporta una millora 
important de les instal·lacions disponibles. 
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1.2 ESTRUCTURA DE L’EMPRESA 

 

2.2 PRINCIPALS ACTIVITATS QUE REALITZEN 

- Restauració de façanes 

- Restauració d’edificis catalogats per patrimoni 

- Rehabilitació de terrats i cobertes 

- Rehabilitació integral d’edificis unifamiliars i plurifamiliars 

- Reforços estructurals 

- Rehabilitació d’elements comuns dels interiors dels edificis: vestíbuls, escales, patis de 
llum, claraboies, etc. 

- Substitució d’instal·lacions comunitàries i privades: aigua, gas, llum, electricitat, energia 
solar, etc. 

-  Xarxes i viseres de protecció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Imatge 2.2: Departament tècnic nou despatx situat al carrer 

Comte de Salvatierra  
Imatge 2.3: Nou despatx situat al carrer Comte de Salvatierra 
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2.3 ESTRUCTURA DE L’EMPRESA 

A continuació es mostra l’estructura interna de l’empresa: 

 

 

 

Tal com s’observa en l’organigrama l’empresa te la seva base des de la gerència, 
principalment en l’àmbit de l’administració, en canvi, tot el referent al despatx tècnic i obres es 
controla i dirigeix des de la direcció tècnica. 

En el departament de producció, es on físicament es realitzen els plànols d’obra, amidaments 
i documentació tècnica per a la realització de l’obra. Aquest es el departament des d’on s’ha 
realitzat el període del pràcticum, dirigit per Marta Cervelló, que al mateix temps ha estat la 
tutora del pràcticum en l’empresa. 

El funcionament en quant al departament tècnic es el següent: 

Des del departament de direcció comercial és des d’on s’obté les ofertes d’obres de 
rehabilitació i restauració, a partir d’aquí segueixen les diferents reunions i presentacions de 
plànols i pressupost als clients que definiran si l’obra s’adjudica o no. Tota aquesta 
documentació es realitza en el departament tècnic de l’empresa, així com el seguiment de 
l’obra. 

Si en algun moment es necessària la realització d’un projecte bàsic o executiu, aquest 
s’encarrega a un despatx d’arquitectura extern, habitual col·laborador de l’empresa. 

Durant el transcurs de l’obra, la direcció de producció es la que realitza la direcció d’obra, i la 
intercomunicació amb la direcció facultativa i els diferents operaris que componen la plantilla 
de l’empresa. 

 

GERÈNCIA

D. Serra Làzaro 

Direcció 
TÈCNICA

S. Cervelló Delgado (Doctor arquitecte)

Direcció 
COMERCIAL

V. Figueres Tarrats

Direcció de 
PRODUCCIÓ

M. Cervelló Corominas (Arquitecta)

Personal 
d'EXECUCIÓ

Operaris d'execució d'obres

Direcció

FINANCERA

O. Serra Làzaro

Direcció 
JURIDICA

R.Rodríguez Sanchez
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2.4 FUNCIONAMENT INTERN DE L’EMPRESA 

A continuació es realitza una descripció, per ordre cronològic, sobre les diferents fases que 
marquen el funcionament intern de l’empresa. Dins de cadascuna d’elles s’explicarà breument 
els aspectes de major importància 

2.4.1 Captació de clients 

Es la part més important del procés, ja que es la manera, d’aconseguir ofertes i potencials 
clients. L’empresa dedica grans esforços en aquest procés, ja que, d’aquesta activitat 
dependrà el nombre d’ofertes que arriben al despatx tècnic, on es desenvolupen, i tot i que, 
moltes no son acceptades pel client, si que podem establir una relació directa entre el nombre 
d’ofertes que entren i les que finalment son  acceptades, es a dir, com més ofertes es 
desenvolupen en el despatx tècnic, més en son acceptades. 

Els medis de promoció utilitzats per tal de captar clients son els següents: 

- Pàgina web 

- E-mails publicitaris a comunitats de veïns 

- E-mails publicitaris a administradors de finques  

- Imatges corporatives en les diferents bastides de les obres en curs 

- Recomanacions per treballs realitzats anteriorment 

- Agent comercial encarregada de la captació comercial 

De tots aquests punts, el més important es la captació comercial per part de l’agent comercial, 
es a dir, l’empresa destina recursos, en aquest cas una persona, per tal de realitzar la captació 
de noves obres i projectes, aquesta persona te contactes amb diferents despatxos 
d’arquitectura, administradors de finques i comunitats de veïns, de forma que es l’agent 
encarregat de l’adquisició de nous projectes i adjudicacions d’obres. 

 

Pàgina web d’Axis Patrimoni 

 

Imatge corporativa a bastida 
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2.4.2 Preparació de les ofertes 

Un cop s’ha captat un nou client es procedeix a programar una visita a la finca per a poder 
realitzar la valoració i projecte, si es necessari, de les obres a realitzar. 

Passos previs a la visita 

Si abans de realitzar la visita s’ha proporcionat algun tipus de documentació, com per exemple 
que l’edifici hagi passat una ITE ( Inspecció tècnica d’edificis), o si es disposa per part de la 
comunitat d’algun tipus de projecte sobre l’edifici, es demana i, si es possible, es realitza una 
copia. 

En cas de que es tracti d’una finca catalogada, es realitza una consulta a l’arxiu contemporani 
de Barcelona, per saber si existeixen plànols de l’edifici. 

Primera visita 

En tots els casos, es realitza, un aixecament gràfic previ, amb la informació de la que es 
disposi per tal de tenir almenys, el dia de visita, un emplaçament i encaix de façana, si a més, 
s’ha de realitzar la rehabilitació del terrat o dels patis, es mira, de tenir aquests plànols també 
preparats. 

Si no es disposa de suficient informació, es realitza una visita a l’exterior de l’edifici per tal 
d’agafar algunes mesures i realitzar un encaix de la façana. 

Segona visita 

A les visites es mira d’acudir amb aquest material mínim: 

- Plànol d’encaix de façana, i si es necessari, de patis interiors o terrat 
- Camara digital 
- Distanciòmetre làser i metro 
- Bloc i bolígrafs 
- Targetes de l’empresa 

Durant aquesta visita es valora l’estat actual de l’edificació, si s’observa que aquest es 
deficient, s’aprofiten els plànols realitzats anteriorment per tal de marcar amb bolígrafs o llapis 
un aixecament patològic en els mateixos, que es completa amb la realització de moltes 
fotografies. 

També es el moment, en que la pròpia comunitat de veïns o el propietari, si es tracta d’un 
edifici unifamiliar, expressa de primera mà, quines intencions te en quant a la rehabilitació de 
l’edifici, ja sigui una restauració de façana o si també s’ha de realitzar una rehabilitació integral 
en l’interior. 

Segons el tipus d’edificació, el tipus d’obra que es pretén realitzar, la magnitud d’afectació de 
processos patològics i la disponibilitat de la comunitat o del propietari es realitza una visita 
més o menys intensa, es a dir, a ser possible, es visiten tots els pisos disponibles, per tal de 
tenir una la màxima quantitat d’informació possible. 
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2.4.3 Preparació del projecte 

Un cop realitzada la visita a l’edifici, es realitza un projecte per tal de mostrar la proposta al 
client. La magnitud d’aquest projecte dependrà del tipus d’obra que es realitzi, es a dir, 
depenent de l’actuació s’elaboren més o menys plànols, però en tot els casos es realitzen com 
a mínim: 

- Plànols d’estat actual de façana, de patis interiors o terrats amb tot el que hi hagi 
present en ella. 

- Plànols patològics si es necessari 
- Plànols de color de la façana amb la proposta d’actuació 
- Plànols de detalls constructius amb l’estat actual i la proposta d’actuació per tal 

d’explicar al client com es realitzaran i passar-los també als diferents industrials per a 
que elaborin un pressupost. 

- Plànols de distribució si es tracta d’una obra de rehabilitació integral 
- Amidaments complets i pressupost aproximat de cada proposta 
- Plànols de bastida amb proposta publicitària  

S’intenta arribar al dia de l’entrega amb la màxima feina realitzada per tal de convèncer al 
client de que la proposta escollida es la més adequada per al seu edifici i d’alguna manera 
diferenciar-se d’altres constructores oferint molts elements gràfics al client per a que accepti 
la candidatura de l’empresa. 

Aquest tipus de funcionament pretén, convèncer al client de forma més fàcil que amb altres 
propostes, ja que se li ofereix un ampli projecte amb un pressupost el més ajustat possible,  
amb propostes d’actuació ja definides i amb els plànols preparats. 

Per una altra banda, implica la realització en poc temps de molta documentació, i sense saber 
si l’obra serà adjudicada o no, podent donar-se el cas, de que es realitzi un treball que després 
no te recompensa. 

2.4.4 Preparació de documentació d’obra 

Si finalment s’adjudica l’obra, es realitza el projecte executiu, si es necessari, i els diferents 
tràmits administratius per a l’inici de les obres: 

- Tramitació de la llicencia d’obres 

- Tramitació de subvencions oficials, per rehabilitació, rehabilitació energètica, etc.. 

- Tramitació d’obertura de centre de treball 

- Tramitació del contracte publicitari si l’edifici està en zona comercial de Barcelona 

També es prepararan els següents documents: 

- Pla de seguretat 

- Llibre de contractació 

- Llibre d’incidències 

2.4.5 Planificació dels treballs 

Aquesta es una de les fases més importants de tot el procés, ja que un cop adjudicada l’obra, 
serà necessari gestionar des de la preparació de la documentació, gestió d’equips de treball, 
subcontractació de proveïdors fins a la organització de l’obra de forma que no es produeixin 
interferències entre les diferents fases. 
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Es pactarà una data d’inici i un termini d’execució de l’obra. S’ha de procurar que el termini de 
duració sigui el més ampli possible per als possibles canvis o endarreriments que es puguin 
ocasionar. 

Al tractar-se d’una empresa petita, actualment, pot absorbir fins a dos obres simultànies, 
sempre que aquestes no siguin d’una envergadura excessiva. Aquests equips de treball 
s’assignaran segons el tipus de treball, ja que l’empresa, disposa d’equips de persones 
especialitzats en diferents àmbits, com per exemple, de restauració. 

En cas de que apareguin treballs d’urgència provinents de clients importants o obres acabades 
de realitzar, aquestes es tracten amb prioritat. 

2.4.6 Serveis externs 

En molts casos es realitzen treballs especialitzats que s’han de subcontractar, com es el cas 
de treballs de metal·listeria, aquests s’adjudicaran segons les ofertes dels diferents 
proveïdors. 

2.4.7 Execució de l’obra 

Es en aquesta fase on s’obté el prestigi com a empresa de rehabilitació y on queda palès la 
qualitat de l’empresa i el seu sistema de gestió. 

Passos previs: 

Normalment, i degut a l’especialització de l’empresa amb la restauració de façanes, l’obra 
comença amb el muntatge de la bastida. Depenent del tipus de vorera i disponibilitat de l’espai 
s’utilitzarà una bastida tubular o penjada, però normalment s’opta per bastides tubulars. 

El muntatge i lloguer de la bastida es contracta a empreses especialitzades, en aquest cas, 
es habitual la col·laboració amb l’empresa ULMA. 

Es de vital importància la revisió de la bastida un cop muntada i la instrucció dels propis 
treballadors per a que distribueixin el pes en la bastida per evitar sobrepesos. 

Si a més, la bastida disposa de publicitat, l’empresa en qüestió instal·la la lona publicitària 
immediatament després del muntatge de la bastida. Es habitual l’ús d’aquest tipus de publicitat 
ja que permet reduir en gran mesura el cost de l’obra, cosa que també millora els preus per al 
client. 

Paral·lelament al muntatge de la bastida, i alguns cops abans d’aquest, es realitzen les 
instal·lacions provisionals d’obra per a que quan s’iniciïn els treballs es disposi de presa 
elèctrica i d’aigua, a més d’un lloc adequat per a usar com a vestuari, on també es posarà la 
farmaciola de primers auxilis, el cartell dels centres assistencials més propers en cas 
d’emergència i la documentació d’obligada permanència en obra. 

Inici de l’obra: 

Un cop realitzada tota la instal·lació prèvia, començarà l’obra, l’empresa disposa d’una cap 
d’obra (Marta Cervelló) i normalment es subcontracta la direcció facultativa restant (director 
d’execució, coordinador de seguretat de salut i control de qualitat), que s’encarregaran del 
control de l’obra i el compliment de les normes de seguretat i salut en l’obra, així com el control 
de recepció de materials i qualsevol incidència que es pugui produir. 

Si hi ha treballs subcontractats com metal·listeria, on l’industrial aporta els seus propis 
materials, es controlarà la recepció, posada en obra i qualitat d’acabat dels mateixos per a 
que compleixin amb els estàndards de l’empresa. 
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Es realitzen visites en funció de l’obra en qüestió, però en general s’intenta que almenys dues 
vegades per setmana es realitzi una visita d’obra i almenys un cop a la setmana, es reuneix 
tota la direcció facultativa i es realitza una visita conjunta. 

2.4.8 Entrega de l’obra 

Un cop acabats els treballs, la cap d’obra s’encarrega de realitzar una visita per inspeccionar 
el conjunt de les intervencions realitzades. Si sorgeix algun problema, s’haurà d’arreglar amb 
caràcter urgent i abans de la retirada de la bastida fins que tots els treballs siguin conformes. 

Es realitza una visita a més, si es tracta d’una comunitat, a tots els veïns per a ser coneixedors 
del grau de satisfacció i si creuen que falta alguna cosa o no estan conformes amb l’executat. 

Un cop confirmada la bona execució es dona per finalitzada l’obra i s’entrega a la propietat. 
Normalment es realitza una reunió on es firma l’acta d’entrega i posteriorment es cobren les 
certificacions finals de l’obra. 

Es realitzen fotografies de l’obra acabada, aquelles que siguin rellevants i comparatives amb 
les realitzades en les primeres visites. Aquestes es guarden en l’arxiu fotogràfic de l’empresa. 

2.4.9 Diagrama de flux funcionament de l’empresa 
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2.5 OBRES REALITZADES PER L’EMPRESA 

 

Obres realitzades durant els últims 5 anys 

                                                         Localització Axis Patrimoni      

 

En aquest plànol podem visualitzar les principals zones dins de la ciutat de Barcelona on la 
empresa Axis Patrimoni, S.L ha anat desenvolupant la seva activitat en els últims 5 anys de 
funcionament. Es pot observar com les principals zones d’actuació es distribueixen per la zona 
de l’eixample, l’Hospitalet de Llobregat i el paral·lel. 

Cada punt marcat fa referència a un edifici en concret, tot i que en aquest plànol, no apareixen 
les obres en concret en les que s’ha treballat en aquest pràcticum ja que la majoria son 
pendents d’acceptació i aquest plànol ens marca les obres realitzades i finalitzades. 
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Districte de l’eixample: 
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Districte Sant Antoni – Poble Sec: 

 

Sants – Hospitalet: 
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2.6 DADES ESTADÍSTIQUES 

2.6.1 Principals zones intervingudes en els treballs de rehabilitació 

En aquest apartat es pretén analitzar totes les intervencions que s’han realitzat durant els 6 
mesos d’estada en l’empresa, classificant-les en tres grans grups: Tancaments de l’edifici, 
interior de l’edifici i Instal·lacions. Dins de cada grup es descriu el tipus d’intervenció que es 
realitza, d’aquesta manera ens podem fer una idea de quines zones de l’edifici son més 
propenses a ser rehabilitades ja que reben més lesions 

Les dades s’obtenen d’un total de 14 obres: 

Treballs realitzats en tancaments: 

Elements de l’edifici Actuacions realitzades Percentatge que 
representa 

Façanes principals 14 35% 

Patis de llums 6 15% 

Cobertes planes 5 12,5% 

Cobertes inclinades 1 2,5% 

TOTAL 26 de 40 65% 

 

Treballs realitzats en interior: 

Elements de l’edifici Actuacions realitzades Percentatge que 
representa 

Reforç estructural 3 7,5% 

Distribució interior 2 5% 

TOTAL 5 de 40 12,5% 

 

Instal·lacions interiors: 

Elements de l’edifici Actuacions realitzades Percentatge que 
representa 

Xarxa aigua  3 7,5% 

Xarxa llum 3 7,5% 

Xarxa gas 3 7,5% 

TOTAL 9 de 40 22,5% 
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Valoració dels resultats obtinguts: 

Clarament, la principal actuació que realitza l’empresa es en els tancaments de l’edifici, i 
principalment en les façanes de l’edifici, a més, la pròpia empresa s’ha especialitzat en 
restauració de façanes amb el que es el tipus d’obres que més es realitzen. 

A més, en general, es la zona de l’edifici que més està afectada per agents exteriors, ja que 
es l’embolcall de l’edifici, i l’afectació sempre serà més gran que a l’interior. 

 

A més una gran part d’aquest 14 edificis està protegit per patrimoni amb algun grau de 
catalogació, en aquests casos s’ha de sol·licitar un informe previ al servei de Patrimoni, amb 
la finalitat d’obtenir la documentació necessària a adjuntar al projecte que es realitzi i poder 
obtenir així el permís d’obres. 

 

Tancaments
65%Interior de 

l'edifici
12%

Instal·lacions
23%

Actuacions per zona de l'edifici

Edificis catalogats 
per patrimoni

64%

Edificis sense 
catalogació

36%

Tipus d'edificis
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2.7 CERTIFICACIONS I PERTANYENCES DE L’EMPRESA 

L’empresa Axis Patrimoni disposa de les següents certificacions: 

2.7.1 Gremi de Constructors 

 

El Gremi és una entitat sense ànim de lucre al servei de les 
empreses constructores.  

El seu principal objectiu ha estat sempre defensar els interessos 
dels constructors, donar una resposta eficaç a les seves 
necessitats i ésser el seu representant davant les administracions, 
institucions socials i entitats vinculades d’alguna manera al sector 
de la construcció.  

Així, el Gremi dóna suport a l’activitat quotidiana de les empreses agremiades amb un ampli 
ventall de serveis que augmenta dia a dia, adequant-se als constants canvis que viu la societat 
i el món empresarial i, en concret, als nous models de gestió que es van incorporant al nostre 
sector. 

2.7.2 RiMe 

 

La Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’edificis de 
Catalunya (RiMe) és una iniciativa conjunta del gremi de 
Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i la Cambra 
Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya destinada a 
promoure la qualitat en aquesta especialitat de la Construcció. 

A la Comissió RiMe s’hi han adherit més de 300 empreses afiliades al Gremi de Constructors 
i d’Obres de Barcelona i Comarques i/o a la Càmara Oficial de Contractistes d’Obres de 
Catalunya, i han començat a desenvolupar les seves funcions quatre grups de treball. 

Axis Patrimoni forma part de la comissió de rehabilitació i mantenint d’edificis de Catalunya. 

2.7.3 CONSTa 

 

Consta és un registre d’empreses impulsat pel Gremi de 
Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i la Cambra 
Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, gestionat per 
Applus+, amb el recolzament del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de La Generalitat  de Catalunya. 

Per a les empreses inscrites, CONSTA esdevé un segell de 
qualitat. 

Axis Patrimoni esta inscrita en el registre i ha aportat tota la documentació requerida per a les 
activitats de: Cobertes, conservació edificis-enderrocs, Consolidació i rehabilitació d’edificis, 
Impermeabilitzacions, Instal·lació d’ascensors, Ram de paleteria, rehabilitació, Rehabilitació 
integral d’edificis, Restauració de façanes, Treballs en tècniques verticals i Xarxes. 
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2.7.4 ANERR 

 

Es tracta de la Associació nacional d’empreses de rehabilitació 
i reforma que representa al col·lectiu i defensa els seus 
interessos. 

Axis Patrimoni forma part d’aquesta associació d’empreses de 
rehabilitació. 

Referència: En el punt 7.3  de l’annex podem trobar tota la documentació referent a la 
descripció de l’empresa. 

 

2.8 RESUM DE LES TASQUES REALITZADES EN L’EMPRESA 

Les tasques que he realitzat en l’empresa son les següents: 

- Elaboració de planimetria d’estat actual, descripció de patologies, plànols de color i 
estudi cromàtic de façanes, detalls constructius de proposta de rehabilitació dels 
edificis a partir de diferents visites realitzades in situ i diagnosi. 

- Plànols de replanteig de bastides tubulars, com a complement al PMUD (Pla de 
muntatge, desmuntatge i Ús de la bastida marca ULMA a elaborar per part de 
l’empresa constructora previ a inici d’obra dins la documentació exigida pel 
coordinador de seguretat i salut en fase d’execució). 

- Definició de propostes amb detalls constructius, seccions tipològiques, plànols 
d’especejament i fabricació. 

- Amidaments i propostes de solucions constructives. 
- Reforma interior d’habitatges . 
- Assistència a cap d’obra a dues obres en curs. 
- Elaboració des de l’inici d’un projecte executiu de restauració de façanes i rehabilitació 

de terrats comunitaris, des de l’aixecament gràfic, plantejament d’intervencions, 
elaboració d’amidaments i una extensa recerca per a la memòria descriptiva de l’edifici 
i la memòria històrica de la finca. Aquest projecte es durà a terme, i les obres 
començaran el dia 15 d’octubre de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
21 Pràcticum en l’empresa Axis Patrimoni, S.L 

2.8.1 Quadre resum de les obres en les que s’ha intervingut 

 

PROJECTE PEM (€) ESTAT 
ACTUAL 

Aixecament 
gràfic 

Diagnosi Bastida Amidament 
pressupost 

Memòria 
històrica 

Detalls 
constr. 

Visita 
obra 

Rambla de 
Catalunya, 
rehabilitació 
de façana 

240.000  Pendent 

    

 

 

 

C/ Muntaner, 
rehabilitació 
de façana 

136.000  Pendent 

  

   

 

 

Passeig de 
Gràcia (1), 
rehabilitació 
de façanes 

92.000  Pendent 

 

 

 

    

Passeig de 
Gràcia (2), 
rehabilitació 
de façanes 

92.000  Pendent 

 

 

 

    

Passeig de 
Gràcia (3), 
rehabilitació 
de façanes, 
coberta i patis 
interiors 

134.000  Pendent 

   

    

Portal de 
l’Angel, 
rehabilitació 
de façanes 

72.000  Pendent 

 

  

 

 

 

 

C/ Enric 
Granados, 
rehabilitació 
de façanes 

130.000 Entregat   

 

    

C/ Travessera 
de les corts 
(2), 
rehabilitació 
de façana 

750.000  Pendent  

 

 

 

 

 

 

C/ Dagueira, 
Reforç 
estructural i 
reforma 
interior 

118.000  Pendent      

 

 

C/ Socrates, 
reforma 
interior  

185.000  Pendent 

 

  

 

   

C/ Travessera 
de les corts 
(1), 
rehabilitació 
de façanes 

300.000 En curs       
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PROJECTE PEM ESTAT 
ACTUAL 

Aixecament 
gràfic 

Diagnosi Bastida Amidament 
pressupost 

Memòria 
històrica 

Detalls 
constr. 

Visita 
obra 

Plaça Regomir, 
Rehabilitació 
integral i 
consolidació 
estructural 

218.000 En curs       

 

Passeig de 
Gràcia (4), 
rehabilitació 
de façanes i 
coberta 

190.000 Pendent 
d’inici 
d’obra 

      

 

C/ Torrent de 
l’Olla, 
rehabilitació 
integral 

? Pendent 

 

  

 

 

 

 

 

2.8.2 Tipus de tasques realitzades 

 

 

Per tant, s’observa clarament com la major part de feina realitzada es en la fase de projecte i 
una gran part del treball realitzat s’ha efectuat en l’oficina tècnica de l’empresa. 

Aquest gràfic, però, només te en compte les visites realitzes a obres en curs, ja que en la feina 
de projecte també s’han realitzat visites a tots els edificis en els que s’ha treballat. 

 

 

 

 

 

Feina de projecte
95%

Visita d'obra
5%

Tipus de feina
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Aquí podem observar un desglossat complet per tipus de feines realitzades, incloent les 
visites d’obra realitzades: 

 

 

La major part de la feina realitzada son plànols d’aixecament gràfic, de bastida, patològics i 
detalls constructius de les diferents propostes, a més també s’han realitzat amidaments i una 
completa cerca històrica d’un edifici en concret. 

Les visites d’obres en curs representen un 5% del total, però també s’han realitzat diferents 
visites a les finques en fase de projecte per tal de realitzar els aixecaments gràfics i els plànols 
patològics de forma acurada i que es corresponguin amb la realitat. 
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3. TASQUES REALITZADES EN L’EMPRESA 

3.1 AIXECAMENT GRÀFIC 

3.1.1 Mètode de realització 

Una gran part de la feina realitzada durant aquests sis mesos, ha estat la de realitzar 
aixecaments gràfics, principalment de façana, de totes les finques a les que s’han realitzat 
projectes de rehabilitació. 

En total s’han realitzat 10 aixecaments gràfics, i de tots aquests projectes s’han realitzat com 
a mínim els plànols de façana principal. 

Encara que d’algunes finques es disposava de plànols, facilitats per la comunitat de veïns o 
es podien obtenir en l’arxiu contemporani de Barcelona, es realitzen de nou per tal de tenir un 
arxiu digitalitzat dels mateixos i a més poder realitzar altres plànols necessaris, com 
patològics, plànols de color o detalls constructius. A més, aquests plànols serviran a l’hora de 
realitzar els amidaments i el pressupost de tots aquests projectes. 

En general el procés que es segueix en totes les noves finques es el següent: 

La primera variable important es si la finca està catalogada o no, i si ens apareix documentació 
en l’arxiu contemporani de Barcelona o en l’arxiu històric del districte en la que hi estigui 
ubicada la finca. 

Si existeixen plànols, es concerta una visita a l’arxiu contemporani, tot i que molts cops no es 
sap quina documentació existeix fins que es realitza la visita a l’arxiu, una consulta online 
permet saber si aquests existeixen o no: 

 

En tot cas, des de secretaria del despatx tècnic es concertava una visita al meu nom, i em 
personava allà per tal d’estudiar la documentació disponible, en cas de que existeixen plànols 
es demana la reprografia dels mateixos, principalment de façana. 

El principal problema que es genera es que, per tal de realitzar una reproducció a escala, el 
període d’espera es d’almenys dues setmanes, cosa que fa, que sigui necessari avançar la 
feina de despatx per a l’entrega abans de tenir la documentació, per tant, normalment es 
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realitzava una fotocopia sobre la que es prenien algunes mesures amb l’escalímetre per tal 
de després, al despatx, digitalitzar la informació amb el programa AutoCad. 

Seguidament, es creua informació amb altres bases de dades gràfiques, com el punt 
d’informació cartogràfica de Barcelona, o des de la seu del cadastre, amb els que es poden 
aconseguir plànols escalats, des d’on obtenir mesures en del contorn de l’edifici i dels cossos 
de coberta i patis interiors. 

 

Des d’aquí, es poden obtenir plànols en planta urbanístics des d’on començar a realitzar 
l’aixecament; també permet veure l’amplada de voreres i dels vials. 

 

                          Exemple de plànol urbanístic extret del punt d’informació cartogràfic de Barcelona 

Aquests plànols son a escala i permeten prendre mesures generals per tal de poder realitzar 
l’aixecament. 
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Juntament amb aquests documents, sempre es visita l’edifici i amb ajuda d’un distanciòmetre 
làser, es prenen mesures generals de l’edifici i de també de les voreres, marcant tots els 
elements presents, com arbres, fanals i demés elements urbans que poden afectar en el 
desenvolupament de la bastida. 

Generalment tota aquesta informació es suficient per realitzar un encaix general de la mateixa, 
es te suficient cura a l’hora de realitzar-lo per tal d’afegir canvis, ja que normalment les 
mesures en planta son correctes però les altures es realitzen a partir de restitucions 
fotogràfiques amb les mesures disponibles en planta, amb el que, no son tant fiables. 

Al realitzar la visita intensiva a l’edifici, amb el que es visiten diferents pisos, i es pot accedir a 
diferents parts de l’edifici es realitza el plànol definitiu, ja siguin de façana, seccions, 
desplegats de patis interiors, etc. 

Tots aquests plànols, un cop realitzada la visita intensiva a l’edifici, es realitzen amb un 
important grau de detall, aquí podem distingir entre dos tipus d’edificis: 

Edificis catalogats i històrics, que tenen una important càrrega d’ornamentacions, 
mènsules, cornises, esgrafiats i altres elements escultòrics, que es realitzen amb un grau de 
detall molt elevat, marcant tots els tipus d’ornamentació, fusteries i elements per tal de després 
poder realitzar amidaments acurats sobre el mateix. 

Edificis de rehabilitació contemporanis, que tenen façanes més repetitives i menys 
ornamentades, normalment edificis, posteriors al 1960, que tenen un us del formigó molt més 
elevat, en aquests es realitzen també amb alt grau de detall, però el resultat sempre es menys 
impactant que en els altres. 

En tots els casos, aquests aixecaments gràfics també serveixen per marcar tots els elements 
actuals que s’hi detecten, ja que son susceptibles de ser retirats, com aparells de climatització, 
alarmes, focus i cartells publicitaris. 

3.1.2 Aixecaments d’edificis històrics a Barcelona 

Façana projecte Passeig de Gràcia: 
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Seccions projecte Passeig de Gràcia: 

 

Referència: En el punt 7.16 de l’annex podem trobar tots els plànols realitzats íntegrament per 
mi en el projecte Passeig de Gràcia (4) 
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Façana i secció projecte Rambla de Catalunya 

 
 

Referència: En el punt 7.15  de l’annex podem trobar tots els plànols realitzats íntegrament 
per mi en el projecte Rambla de Catalunya  

Façana Projecte Passeig de Gràcia: 

 

Referència: En el punt 7.6 de l’annex podem trobar tots els plànols realitzats íntegrament per 
mi en el projecte Passeig de gràcia (3) 
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Façana i secció projecte Passeig de Gràcia: 

 

 

 

Referència: En el punt 7.5 de l’annex podem trobar tots els plànols realitzats íntegrament per 
mi en el projecte Passeig de gràcia (2) 
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Façana i secció projecte Passeig de Gràcia: 

 

 

Referència: En el punt 7.4 de l’annex podem trobar tots els plànols realitzats íntegrament per 
mi en el projecte Passeig de gràcia (1) 
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3.1.3 Aixecaments d’edificis contemporanis a Barcelona 

Façanes projecte de rehabilitació Torrent de l’Olla: 

 

Referència: En el punt 7.8 de l’annex podem trobar tots els plànols realitzats íntegrament per 
mi en el projecte Torrent de l’Olla  

Façanes projecte rehabilitació carrer Muntaner 

 
 

Referència: En el punt 7.10 de l’annex podem trobar tots els plànols realitzats íntegrament per 
mi en el projecte Muntaner  
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3.1.4 Aixecament gràfic amb plànol de color i llegenda de materials 

Molts cops, per la constitució de façana de propi edifici es realitzen plànols de color amb 
llegenda de materials de la façana per tal d’explicar al client amb quins problemes ens podem 
trobar per la presencia de certs materials, ja que molts cops les façanes estan formades per 
diversos materials i acabats. 

D’aquesta manera s’elaboren plànols de color de la façana per explicar a quines zones pertany 
cada material i fer entendre més fàcilment que cadascun d’aquests materials actuen de forma 
diferent i necessiten d’actuacions diferents que seran contemplades tant en els amidaments 
com en el pressupost. 

Façana Portal de l’Àngel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referència: En el punt 7.11 de l’annex podem 
trobar tots els plànols realitzats íntegrament 
per mi en el projecte Portal del Àngel  
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Façana Rambla de Catalunya: 

 

 

 

 

 

Aquest es un cas especial, ja que en 
l’aixecament dels colors de façana 
representant cadascun dels 
materials, es va realitzar un 
aixecament complet de tot l’esgrafiat 
de façana i el dibuix que generaven 
tots els estucs i esgrafiats de la 
mateixa, per tal de mostrar amb un 
grau de detall molt elevat la 
complexitat de la façana. 

D’aquesta manera, es pretén mostrar 
al client, un grau d’implicació en la 
restauració completa de la façana 
molt important, ja que es mostren en 
els plànols tots i cadascun dels 
elements que la componen, tal com 
son en la realitat. 

Referència: En el punt 7.15 de l’annex podem trobar tots els plànols realitzats íntegrament per 
mi en el projecte Rambla de Catalunya  
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3.1.5 Aixecament plànols de color amb els resultats d’estudi cromàtic 

En el cas, d’aquesta obra, va ser necessari, segons l’informe realitzat per el tècnic de 
l’ajuntament de Barcelona, realitzar un estudi cromàtic de la façana per tal de determinar el 
color original dels estucs i emmarcaments degut a que el color s’havia vist afectat per 
l’aplicació inadequada d’un producte hidrofugant. 

Un cop el ganivet del color va determinar, el color real dels diferents elements de façana, es 
va realitzar un plànol representat aquests colors, per tal de mostrar l’acabat final que havia 
d’adquirir l’edificació. 

Resultat estudi cromàtic: 

 

 

 

L’estuc de restauració haurà de ser de calç 
amerada i sorra de marbre, tenyit per donar 
el color A en les parts raspades i més clar A’ 
en els junts lliscats. 

 

A planta baixa, es mantindrà el cromatisme 
color B deixant els elements de pedra 
natural netejats i hidrofugats amb siloxans, 
mantenint els aparadors de fusta i rètols 
històrics. 

Els frisos esgrafiats del coronament es 
restauraran recuperant el seu bicromatisme 
original, respectant el pintat actual de les 
superfícies i tant sols pintant els fons 
esgrafiats amb el color C. 

 

La fusteria es mantindrà unificada amb 
esmalt setinat color D. 
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Amb tota aquesta informació es va realitzar un plànol de color amb els colors dictaminats per 
el laboratori del ganivet del color: 

 

Referència: En el punt 7.16 de l’annex podem trobar tots els plànols realitzats íntegrament per 
mi, així com un resum de l’estudi cromàtic de l’edifici en el projecte Passeig de Gràcia (4). 

3.1.6 Visió personal de les tasques realitzades 

Aquests son alguns exemples d’aixecaments gràfics realitzats en l’empresa, molts cops, en 
l’arxiu històric de la ciutat es poden trobar plànols, però tal com s’observa, des de l’empresa, 
en cada projecte nou que es desenvolupa es generen de nou plànols de façana i en general 
també en secció. 

A més, es realitzen plànols, com es pot veure, amb un alt nivell de detall, que permeten mostrar 
tots els elements de façana, des de la forma original de balcons i fusteries, fins a cadascuna 
de les ornamentacions i formes que generen els estucs i esgrafiats. 

Crec que aquest tipus de metodologia mostra un absolut respecte per aquest tipus de 
construccions, i crec que es un aspecte que diferencia a aquesta empresa, ja que moltes 
empreses constructores en donen poca importància, però te una afectació directa als 
amidaments i pressupost del projecte. 

Uns plànols d’aixecament gràfic ben realitzats, permeten després, realitzar mitjançant 
desplegats dels elements, realitzar amidaments acurats i precisos, i oferir al client una feina 
més treballada i respectuosa amb l’edificació a restaurar o rehabilitar. 

Gran part dels treballs realitzats, de l’ordre del 25%, en el pràcticum han estat aixecaments 
gràfics, i a part d’aportar gran experiència amb programes de dibuix a fet que vegi els edificis 
des d’una altra perspectiva, amb més capacitat per identificar els diferents elements de façana 
i aportant més coneixements constructius i de materials i a saber-los identificar amb més 
facilitat. 
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3.2 DIAGNOSI 

3.2.1 Mètode de realització 

En el cas de la diagnosi, s’ha participat activament en el procés de diagnosi en tres dels 
projectes en els que he intervingut. 

En general la metodologia què és segueix es la següent: 

Un cop realitzat la primera fase de l’aixecament gràfic, i es té un encaix de la façana, es 
realitza, com ja s’ha comentat en altres apartats, una visita intensiva a l’edifici, que permet 
prendre mesures d’elements que no es podien mesurar sense entrar a l’edifici, realitzar 
fotografies i valorar l’afectació de la façana, de la coberta i dels patis interiors. 

Durant la visita, el meu treball, era prendre nota i realitzar fotografies sobre els diferents 
processos patològics que s’anaven detectant, permetent, la cap d’obra, de que aporti idees 
sobre possibles causes o nous processos que no s’havien detectat. 

Un cop realitzada la visita, i ja en el despatx, es valora si es necessari o no de realitzar plànols 
patològics per tal de mostrar, amb el màxim grau de detall possible totes les afectacions 
localitzades. 

En general si l’afectació de l’edifici es important i està afectat per varis processos patològics 
es realitza un plànol detallant cadascun d’ells, en canvi, si es tracta d’una afectació general 
però que no hi ha una gran concentració de processos que afectin greument a la façana, 
coberta o pati, es realitza la mateixa descripció dels mateixos mitjançant fotografies. 

Cadascun dels tres projectes realitzats en els que hi he intervingut en la diagnosi, ha estat 
diferent, tenint que realitzar plànols en dos d’ells i en un altre, va ser suficient amb la inclusió 
de fotografies en el projecte d’actuació. 

A continuació s’explicarà el procés de cadascun d’ells, ja que al ser diferents entre ells, crec 
que es necessari de mostrar-los per explicar de forma acurada la metodologia seguida: 

3.2.2 Cas Rambla de Catalunya 

Aquest es el cas més complet en el que s’ha treballat, ja que la façana de l’edifici disposava 
de molts processos patològics que l’afectaven, i es va realitzar una explicació detallada de 
cadascuna de les fotografies que es van realitzar. 

Durant la visita, que es va realitzar, es van anar prenent notes i identificant en el plànol els 
diferents atacs que es van anar detectat, i amb l’ajuda de fotografies es va poder realitzar una 
acurada descripció: 
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Presència d’esquerdes 

 

 

Presència important d’esquerdes en diferents 
punts de la façana, principalment en brancals 
i emmarcaments, també en alguns elements 
decoratius. 

En molts casos les esquerdes marquen els 
junts de les diferents peces que formen els 
emmarcaments però en altres, com aquest, 
s’observa el trencament sencer de la peça, 
degut principalment a empentes de 
l’estructura del forjat del sostre que ha afectat 
a les peces de pedra dels emmarcaments 
degut a la considerable magnitud d’elles. 

També s’observen esquerdes 
horitzontals en la zona dels patis 
interiors, s’observa com aquestes 
marquen el forjat de la coberta, aquest 
tipus d’esquerdes es deuen 
principalment a empentes provocades 
per la propia coberta, degut als diferents 
moviments que aquesta sofreix. 

En aquest cas es tracta de la remunta 
realitzada a sobre de la construcció 
original.  

 

També s’observa com algunes d’aquestes 
fisures i esquerdes han estat tractades, i 
s’han intentant reparar però de forma 
insuficient, provocant que al cap de cert 
temps aquestes tornin a sorgir.  

Aixó ens indica que aquestes esquerdes en 
els emmarcaments estan actuant com a junt i 
no es suficient en reomplir l’esquerda i tapar-
la, si no, que s’ha d’actuar de forma que s’eviti 
que aquesta torni a apareixer. 

Finalment es detecten algunes figures en 
els panys entre obertures, en les zones 
on hi son els esgrafiats. 
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Despreniments i fissures en lloses de pedra natural de balcons 

 

Es detecta una forta arenització de la pedra 
que conforma les lloses dels balcons, que 
causa un despreniment continu del material. 

La llosa més afectada, es la de la primera 
planta del xamfrà, què és la que s’observa a 
la fotografia. 

Aquest tipus de lesió presenta un problema 
important degut a la caiguda d’elements a la 
vorera que pot afectar als vianants. 

Sota gran part de les lloses dels balcons 
s’observa la presencia de fisures en la llosa 
de pedra, i tal com s’observa la fotografia la 
presencia de taques d’humitat. 

La presencia d’umitats en les zones més 
proximes al full de façana, que son les que 
menys contacte tenen amb el sol i 
l’intemperie, mostra que existeix dificultat per 
evaporar aquesta presència d’aigua i que 
d’alguna manera l’aigua hi arriba fins allà. 

Aquesta lesió es present en la pràctica 
totalitat de sota lloses dels balcons, i es creu 
que totes ells es deuen al fet de que no 
existeixi un element tan important com el 
goteró o un escopidor. 

 

Despreniments, esquerdes i pèrdua de secció en ornamentacions de pedra artificial  

 

S’observa en les 
ornamentacions de pedra 
artificial esquerdes 
generalitzades en totes 
direccions i pèrdua de material. 

Tal com s’observa a la fotografia, 
també hi ha una presencia de 
brutícia i crosta negra causada 
per la intempèrie. 

En la majoria de casos les 
fissures no son passant però 
afecten superficialment als 
elements i causen la pèrdua i 
disgregació del material. 
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En la visita que es va realitzar, es va observar com tot 
aquests elements es disgreguen d’una maneta important 
simplement rascant lleument la seva superficie. 

Aixó ens indica que per tal de sanejar aquests elements 
serà necessari reconstruir tota la secció afectada d’una 
manera molt acurada. 

 

 

Presencia d’eflorescències i crosta negra en emmarcaments 

 

Tal com s’observa en la figura, una de les afectacions més importants de l’edifici es la 
presència d’eflorescències en una gran zona de la façana de l’edifici. 

S’observen els regalims d’aigua que han anat passant de les lloses dels balcons fins als 
emmarcaments i al full de façana, provocant la cristal·lització de les sals en els emmarcaments 
i part dels esgrafiats.  

Aquests regalims d’aigua, amb el temps s’han transformat en una crosta negra que afectat 
principalment als emmarcaments de les fusteries. 
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En aquesta fotografia s’observa a més com s’han arribat a provocar, en els emmarcaments, 
cripto eflorescències, que han causat oclusions en la pedra natural i una capa d’exfoliació 
superficial. 

Degradació generalitzada d’esgrafiats 

 

En aquesta fotografia s’observa la degradació 
dels esgrafiats, principalment en els terços 
superiors pròxims a les lloses dels balcons, en 
que, una vegada més a causa de que no 
existeix goteró ni escopidor ha provocat el 
contacte continu amb regalims d’aigua i altres 
elements. 

S’observa la diferencia entre zones afectades i 
no afectades, a més, aquests esgrafiats van ser 
reconstituïts amb materials no adients, 
mitjançant massilles que hauran de substituir-
se.  

Degradació d’estucs en planta baixa 

En planta baixa, els diferents estucs que estan en 
contacte amb la vorera, han patit un grau de 
degradació superior, degut a que estan en una 
zona més conflictiva en quant a impactes i la 
projecció d’aigua i altres elements que entren en 
contacte amb el terra. 

Aquesta degradació es continua en tota la línia en 
contacte amb la vorera de l’edifici. 

 

Reparacions puntuals 

 

En general tot l’edifici està afectat per 
petites reparacions puntuals per tal de tapar 
esquerdes, junts i despreniments. 

Aquestes reparacions s’han realitzat amb 
ciment, i de constitució no adequada per tal 
de conservar la textura i color dels estucs 
originals. 

Per tant, podem considerar com una lesió 
en si mateixa aquestes reparacions ja que 
s’hauran de substituir. 
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Degradació generalitzada dels porticons de fusta 

En tot l’edifici la majoria dels porticons de fusta pateixen una 
degradació generalitzada, tant pel que fa a la pintura original 
com per a la fusta. 

En el plànol patològic , s’han marcat quins porticons estan 
afectats i quin grau d’afectació pateixen, es a dir, si les lames 
funcionen be, afectació per degradació de pintura, etc... 

En general la fusta dels porticons es conserva en bon estat, 
tret d’algunes zones, principalment les que son en contacte 
amb el terra que si han patit la presencia d’humitat i han 
causat un despreniment de la pintura i separació de les fibres 
de fusta. 

 

Degradació generalitzada d’estucs, encoixinats de façana i tribunes 

 

En general en tot l’edifici els estucs i encoixinats estan en mal 
estat i s’hauran de sanejar en la seva totalitat. 

A més, pel que fa a les tribunes, s’hauran de re composar els 
vitralls, ja que algunes peces han caigut o s’han deformat. 

També s’aprecien despreniments en la part inferior del voladís 
i aparició d’atacs biològics en la part superior de la tribuna, amb 
l’aparició de floridures i líquens. 

 

Consideracions en quant al permís d’obres per part de l’ajuntament 

L’ajuntament de Barcelona, i en concret la part que s’encarrega de patrimoni i finques 
catalogades, obliga, per tal de donar la llicència corresponent d’obres per tal de realitzar la 
restauració a la retirada de tots aquells elements que afecten a la façana; es a dir focus dels 
locals comercials, aparells de climatització, cartells d’alarma i en el cas dels cartells publicitaris 
dels locals comercials, aquests s’han d’incloure a l’interior del buit arquitectònic. 

Per tant, tots aquests elements es converteixen en elements a tenir en compte dintre del propi 
informe patològic, ja que en el propi pressupost de l’obra de restauració s’haurà de tenir en 
compte la retirada i regularització de tots aquests elements. 
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Finalment amb tota la informació que es va obtenir amb la visita, d’una durada superior a les 
5 hores, es va realitzar un plànol patològic amb totes les afectacions detectades: 

 

Llegenda: 

 

 

 

 

Referència: En el punt 7.15 de l’annex podem trobar tots els plànols realitzats íntegrament per 
mi, en el projecte Rambla de Catalunya 
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3.2.3 Cas Passeig de Gràcia 

En aquest cas, després de la visita que es va realitzar es va considerar, que a part del plànol 
de façana (amb poques afectacions a nivell patològic) s’hauria de realitzar un plànol, on 
apareguin les diferents afectacions a nivell de patis interiors, realitzant un desplegat dels 
mateixos i marcant cadascuna de les afectacions, així com la presencia de tots els elements 
que hi havia com aparells de climatització, baixants i cables. 

Per tal de valorar l’actuació a realitzar, es va demanar, i en aquest cas utilitzant solament el 
meu criteri propi, de realitzar aquests plànols patològics. En aquest cas, no es va poder accedir 
als pisos de la comunitat amb el que els plànols i fotografies es van haver de realitzar des de 
la coberta de l’edifici: 

Pati 1: 

 

Aquest pati es conserva en bon estat en 
general així que no es va creure necessari 
de realitzar un plànol patològic però si un 
aixecament gràfic complet per observar el 
desenvolupament del mateix i poder 
realitzar els amidaments i valorar el donar 
una ma de pintura per tal de deixar en bon 
estat el pati. 

 

Planta baixa: 

 

Planta coberta: 
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Pati 2: 

 

En aquest pati, s’observa una 
degradació important de 
l’arrebossat afectat, tal com 
s’observa, per brutícia per netejat 
diferencial i regalims que han anat 
degradant l’arrebossat. 

Afectada també per esquerdes en 
la part superior, tal com es pot 
observar al plànol, provocades 
principalment per moviments de la 
coberta. 

Moltes reparacions puntuals 
realitzades amb ciment a mode de 
pegats. 

També s’observen multitud de 
cables procedents de connexions 
de banda ampla i demés distribuïts 
de forma aleatòria per la façana del 
pati. 

 

 

 

 

 

Referència: En el punt 7.6 de l’annex podem trobar tots els plànols realitzats íntegrament per 
mi, en el projecte Passeig de Gràcia (3) 
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Pati 3: 

 

De la mateixa manera que el pati anterior a  
aquest està afectat per algunes esquerdes, 
reparacions puntuals amb ciment i una 
degradació generalitzada de tot 
l’arrebossat. 

També s’observa la presencia de cables 
despenjats i mal distribuïts, amb un 
desordre generalitzat en quant als tipus de 
finestres, reixes, etc.. 

Llegenda: 

 

 

 

 
 

 



 
46 Pràcticum en l’empresa Axis Patrimoni, S.L 

3.2.4 Cas Passeig de Gràcia (2) 

En aquest cas, quan es va realitzar la visita es va veure, que en general la façana, tot i estar 
afectada, no disposava d’una gran varietat de processos patològics, si no, que més aviat eren 
algunes afectacions puntuals o de caràcter general, així que la meva feina va ser principalment 
la de anotar les deficiències detectades durant la visita i elaborar un document amb fotografies 
per tal d’adjuntar-les a la memòria del projecte d’execució de la restauració de l’edifici: 

La façana principal presenta processos patològics visibles als seus revestiments i acabats, 
que poden representar en alguns punts un risc per a les persones, i fan necessària l´actuació 
sobre ells en aquest moment per tal d´evitar futures degradacions de major grau i per 
determinar tant l´origen com l´abast per a procedir a la seva reparació de forma adequada i 
durable.  

 

La façana esta revestida amb un estuc de 
calç acolorit en massa de color rosat amb 
junt corregut a les façanes laterals i a 
trencajunts al tram central del xamfrà.   

El revestiment d´estuc presenta un 
descoloriment generalitzat, amb 
diferències notables a alguns punts de les 
cantonades i amb major aclariment a les 
plantes superiors, degut a l´aplicació 
inadequada en una anterior intervenció fa 
15 anys d´un producte hidrofugant 
pel·liculant sobre l´estuc bicapa de calç 
tenyit, en reposar completament l´estuc 
quan aquest no havia fraguat ni amarat 
completament, fet que amb el temps, ha 
donat lloc al caleig, aparició de sals i 
consegüent des tonificació de la capa 
acolorida d´acabat amb el complet curat 
del material de revestiment. 

 

Els emmarcaments de les obertures de la 
construcció original de planta baixa més 3 
plantes pis són  de pedra, segurament 
natural tipus Montjuic, repintada i recoberta 
en anteriors intervencions excepte a les 
obertures laterals . El recobriment a base 
de  vàries capes de pintura sobre 
mènsules, cornises, impostes i frisos 
d´anterior intervencions  no permet distingir 
si aquestes són de pedra artificial o natural, 
i no s´han pogut efectuar cales sobre 
aquests elements no són accessibles. 

Als emmarcaments i sòcols de les dues plantes superiors de la façana s´observa fissuració, 
que provoca escrostonament i manca d´adherència del recobriment aplicat sobre el material 
original, també visible als ampits de les finestres.  
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S´observen fissures i esquerdes que tenen 
continuïtat des de les lloses de balcons fins 
a les peces de llindes dels emmarcaments 
de finestres, caldrà inspeccionar-ne la 
profunditat per aclarir si estan provocant 
una fractura de l´element. 

S´observen fissuracions als sotalloses de 
balcons de la cantonada amb el carrer 
Diputació , que poden evidenciar o bé els 
junts entre llosanes o peces de pedra o bé 
les biguetes metàl•liques de suport, en 
qualsevol cas, a les actuacions caldrà 
inspeccionar aquestes elements, per tal de 
procedir a la seva reparació . 

 

Algunes de les peces ceràmiques de coronament de ràfecs i voladissos de cornises i balcons 
estan trencades, i es detecta de forma generalitzada buidat dels junts entre peces . 

S’observa en planta baixa la pèrdua, d’una part important del fris escultòric realitzat per 
Rossend Nobas, representant els avenços de la humanitat 

 

Referència: En el punt 7.16 de l’annex podem trobar tots els plànols realitzats íntegrament per 
mi, així com la memòria del projecte executiu en el projecte Passeig de Gràcia (4) 

3.2.5 Visió personal de les tasques realitzades 

Des de l’experiència adquirida en el DAC, es va observar, que un dels punts crítics a l’hora 
d’emprendre un projecte de rehabilitació, es la diagnosi, i que una correcta diagnosi es clau 
per tal de realitzar una adequada proposta, per tant, es una part del projecte en la que no es 
pot escatimar ni recursos ni temps. 

En la meva estada a l’empresa he vist varis aspectes, per una banda he realitzat en el cas de 
Rambla de Catalunya un estudi patològic molt acurat, realitzant un plànol patològic amb 
definició de cada deficiència o atac detectat, incorporant fotografies en la memòria del 
projecte, es a dir, un procés de diagnosi molt acurat tal com la meva experiència amb el DAC 
em fa entendre aquest procés i a més em va aportar més experiència en quan a processos 
patològics que mai havia vist, com afectacions en pedra natural i artificial, o els efectes que 
produeix aplicar de forma errònia certs productes. 

Per una altra banda s’ha vist com alguns altres projectes, no s’han realitzat plànols i s’ha 
elaborat una memòria solament amb fotografies o simplement no s’ha realitzat un estat 
patològic i directament es marca l’actuació en el pressupost o en el detall constructiu. Des del 
meu punt de vista, s’hauria de mirar de realitzar un plànol patològic a l’hora d’afrontar 
qualsevol tipus de projecte d’aquestes característiques. 

També es cert, que l’empresa te molta experiència en aquest camp, amb el que, si no es tracta 
d’un edifici realment afectat, el procés de diagnosi es molt més ràpid, i el resultat de les seves 
obres ho corrobora. De totes maneres, s’ha assolit una experiència important a l’hora 
d’afrontar la diagnosi per a realitzar la restauració d’edificis històrics. 



 
48 Pràcticum en l’empresa Axis Patrimoni, S.L 

3.3 DETALLS CONSTRUCTIUS I PROPOSTES D’ACTUACIÓ 

3.3.1 Mètode de realització 

Un cop, s’havia realitzat el diagnòstic, i es coneixia quin tipus d’actuació volia el client, es 
realitzaven els diferents plànols i documents mostrant les diferents propostes per tal de 
presentar-les al client en l’entrega del projecte. 

En aquest aspecte, cada edifici es diferent, i cada proposta que es planteja te les seves 
peculiaritats, en general, el procés que es seguia era aquest: 

Quan es realitzava la visita intensiva en l’edifici, el client, expressava quina idea tenia, per a 
realitzar la rehabilitació o restauració del seu edifici. 

En alguns casos estava clara, si l’edifici està catalogat, es el tècnic de l’ajuntament de 
Barcelona, que emet un informe sobre l’actuació a realitzar, i normalment, aquesta implica 
deixar la façana tal com es va projectar, amb l’eliminació de tots els elements que afecten a 
la mateixa, com cartells publicitaris, alarmes, focus i demés elements superposats en façana, 
per tant, l’actuació que es realitza es de conservació i restauració de la façana i retirada 
d’aquest elements, amb el que, no es necessari de realitzar nous plànols, si no que, en el 
propi pressupost es valora el cost de realitzar les diferents actuacions. 

En altres, normalment, edificis no catalogats o en els que es realitzen actuacions de remunta, 
si que existeix una llibertat més gran alhora d’abordar el projecte, permetent contemplar 
diverses actuacions que permeten canviar completament la façana per tal de donar un acabat 
estètic millorat respecte a l’actual o per tal de millorar el seu comportament energètic. 

La meva tutora dintre de l’empresa, Marta Cervelló, era qui normalment fixava el tipus 
d’actuació que es volia realitzar en l’edifici, i jo era l’encarregat de realitzar els plànols 
necessaris per tal d’enviar als industrials o mostrar als clients l’estat que es pretenia 
aconseguir. 

3.3.2 Detalls constructius realitzats i propostes d’actuació realitzats 

Cas Torrent de l’Olla 

En aquest projecte, en que l’edifici està catalogat per patrimoni, la idea era de restaurar la 
part conservada actual, adequant-la a la normativa urbanística de la zona que no complia i 
realitzar una remunta, amb l’adició de dos pisos per tal d’assolir l’altura màxima reguladora i 
així aprofitar al màxim l’espai disponible: 
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Per part de l’empresa es volien mostrar almenys dues propostes; una mimètica amb l’edifici 
actual, es a dir seguint el tipus de construcció existent i una altra trencadora totalment amb 
l’edifici actual, donant una imatge molt més actual de l’edificació, però conservant la part ja 
construïda degut a la catalogació de l’ajuntament de Barcelona. 

Opció 1: Proposta mimètica amb l’actual 

 

Opció 2: Proposta amb façana de lames de fusta 

 

Referència: En el punt 7.8 de l’annex podem trobar tots els plànols realitzats íntegrament per 
mi en el projecte Torrent de l’Olla  

Cas Sòcrates 

En aquest cas es van realitzar plànols de distribució de l’edificació, en el que es volia realitzar 
una edificació per a estudiants amb una planta baixa comú i quatre habitacions dobles en els 
pisos superiors 

Planta baixa: 
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Plantes superiors: 

 

Referència: En el punt 7.9 de l’annex podem trobar tots els plànols realitzats íntegrament per 
mi en el projecte Sòcrates  

 

Cas Muntaner: 

En aquesta edificació del 1960 de formigó, el que es pretenia era de realitzar diverses 
propostes, una de conservadora que només es realitzi una restauració del arrebossat exterior 
i una altra en que es millori el comportament energètic actual de l’edifici. 

L’edifici tal com s’observa disposa d’una construcció de façana bastant repetitiva amb finestres 
d’altura completa i de vidre simple, amb el que el funcionament energètic de l’edifici es molt 
deficient: 
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Opció 1: Arrebossat amb morter acrílic 

  

Opció 2: Aplicació de panell fenòlic i aïllament tèrmic EPS 

  

 

Detall 1: Escopidor de gres  

 

Opció 2: Panell fenòlic i aïllament 
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Llegenda: 

1 – Panell fenòlic color verd 

2 – Escopidor de xapa d’alumini 

3 – Reconstrucció amb morter acrílic  

4 – Panell verd actual 

5 – Caixa de persiana amb aïllament  

6 – Envidriament de finestra amb cambra 

 

7 – EPS de 6m de gruix 

8 – Forjat de formigó armat 

9 – Reblert de morter 

10 – Làmina impermeable 

11 – Perfil d’arrencada 

12 – Junta de segellat 

En aquesta segona opció s’aporta una millora energètica en quant a transmitància de l’edifici 
mantenint la imatge actual de façana. 

Estat actual: 

 

Resultats 

U TOTAL: 1,26 W/ºC·m2 

I CD-CV : 16,35 W/m2   

I D : 33,16 g/dia·m2 

Amb panells EPS: 

Resultats 

U TOTAL: 0,29 W/ºC·m2 

I CD-CV : 3,80 W/m2   

I D : 1,23 g/dia·m2 

Opció 3: Folrat amb panells composite  (panell Sandwich) 

 
 

Opció 3: Panells composite 
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Llegenda: 

1 – Panell composite amb aïllament tèrmic 
de 6cm de gruix 

2 – Escopidor de xapa d’alumini 

3 – Reconstrucció amb morter acrílic  

4 – Caixa de persiana 

5 – Perfil metàl·lic de sustentació panell  

6 – Envidriament de finestra amb cambra 

 

7 – Panel composite 

8 – Panell verd actual 

9 – Làmina impermeable 

10 – Junta de segellat 

11 – Reblert de morter hidròfug 

12 – Perfil d’arrencada 

13  - EPS 6 cm 

En aquest cas, també s’obté una important millora energètica, i a més permet donar un acabat 
a la façana més estètic, amb la utilització de panells composite amb diferents acabats. 

Estat actual: 

Resultats 

U TOTAL: 1,26 W/ºC·m2 

I CD-CV : 16,35 W/m2   

I D : 33,16 g/dia·m2 

Panells composite: 

Resultats 

U TOTAL: 0,38 W/ºC·m2 

I CD-CV : 4,97 W/m2   

I D : 1,28 g/dia·m2 
 

Tant en l’opció 2 com en l’opció 3, es realitzarà un trencament del pont tèrmic mitjançant una 
esquadra d’EPS: 

  

Referència: En el punt 7.10 de l’annex podem trobar tots els plànols realitzats íntegrament 
per mi en el projecte Muntaner  
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Cas Portal de l’Angel 

Aquest cas es similar a l’anterior, realitzant diferents propostes, algunes conservadores 
orientant-se a rehabilitar la façana amb acabats de morter acrílic i d’altres que inclouen una 
millora del comportament energètic de l’edifici. 

Opció 1: Arrebossat amb morter acrílic i ampits de plaqueta de termoklinker  

 

 

Detall finestra i coronament de façana: 

 

Aquesta opció es clarament poc funcional 
degut a que es generen ponts tèrmics 
importants al no substituir les finestres 
actuals de vidre simple, per tant, es perd 
efectivitat en l’aïllament que es proposa i 
ens pot generar problemes de 
condensacions en la superfície dels vidres 
interiors. 
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Opció 2: Acabat de façana amb panells Sandwich i noves finestres 

 

Detall finestra i coronament de 
façana: 

 

Aquesta segona opció es molt més 
recomanable ja que aporta un 
embolcall complet a la façana i 
millora l’edifici tèrmicament, 
generant menys ponts tèrmics. 
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A més, aquesta segona opció aporta mes llibertat de composició, per tant, es poden 
plantejar nous acabats de façana: 

  

Referència: En el punt 7.11 de l’annex podem trobar tots els plànols realitzats íntegrament per 
mi en el projecte Portal del Àngel  

Cas Dagueria 

En aquesta edificació, es realitza una intervenció estructural, en la que també es plantegen 
varies opcions. 

La meva feina va ser la realització dels plànols de distribució i l’elaboració dels detalls 
constructius per a la substitució d’una part del forjat per un balcó de religa i l’encaix de 
l’estructura del tancament mitjançant panells Sandwich. 

Proposta 1: Panells Sandwich 
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HEB 200 amb escopidor de xapa de zinc, 
amb bastiment perimetral, pletina 200 x 10 
mm i acabat amb panell sandwich d’alumini 

 

Detall coronament de coberta amb 
cobremur de xapa de zinc. 

Proposta 2: Balcó de religa 
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Detall balcó de religa: 

 

 

 

Proposta 3: Obertura sencera sense enderroc de forjat 

  

 

Referència: En el punt 7.13 de l’annex podem trobar tots els plànols realitzats íntegrament per 
mi en el projecte Dagueria  
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Cas Travessera de les Corts  

Aquesta obra és un cas especial ja que, tal com s’observa en la fotografia l’obra ja estava 
començada per una altra empresa de rehabilitació, però aquesta empresa, va abandonar 
l’obra quan estava a mitges (amb el corresponent procés judicial entre la comunitat de veïns i 
l’empresa) 

 

No només l’empresa va deixar a mitges l’obra de rehabilitació de la façana, si no que a més, 
la part executada, tenia greus deficiències 

Les peces originals dels balcons de la façana son de pedra artificial. 
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El nivell d’acabat no es el correcte, i les peces no estan correctament recolzades. 

A més les peces haurien d’anar ancorades al punt amb capacitat estructural de la façana, es 
a dir, el forjat, però en aquest cas, les peces estan ancorades en el muret del balcó, que es 
de maó foradat i no te prou capacitat per suportar les peces de pedra artificial degut a l’elevat 
pes de les mateixes. 

A més les peces noves col·locades tenen un gruix superior a les originals (1cm) amb el 
sobrepès que això implica. 

La meva feina va ser la de realitzar la catalogació completa de totes les peces que formen 
part l’edifici, realitzant un especejament complet de totes elles, per determinar els diferents 
tipus que hi existeixen 
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Aquest procés es va realitzar en cadascuna de les façanes i patis de l’edifici, fins obtenir un 
especejament de totes les peces, amb les corresponents cotes i amb 3d per tal de facilitar la 
fabricació, de la següent manera: 

 

 

D’aquesta manera es van realitzar els diferents plànols d’especejament de les diferents peces, 
amb un total de 43 tipus de peces diferents. 

D’aquesta manera es va realitzar un quadre de catalogació per unitats de peces totals que 
conformen l’edifici: 
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També es van realitzar un conjunt de detalls constructius, per a les noves baranes ja que no 
compleixen normativa del codi tècnic en quant a la seva altura i també de les peces de pedra 
artificial per tal de que els industrials coneguin la tipologia de la peça en secció per decidir 
quina es la millor forma de realitzar l’ancoratge de les mateixes: 
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Llegenda: 

1 – barana d’acer 

2 – peça de balcó amb pendent del 5% en 
coronació horitzontal 

3 – Alicatat ceràmic del muret de balcó 

4 – Muret de balco amb maó foradat de 15 
cm 

 

5 – Formació de pendents i enrajolat amb 
rajola ceràmica de 10x20 cm 

6 – Forjat bidireccional de formigó armat 

7 – Fals sostre de lames d’alumini penjat 

8 – Peça de paret 

Referència: En el punt 7.14 de l’annex podem trobar tots els plànols realitzats íntegrament per 
mi en el projecte Travessera de les Corts (2) 

Cas Rambla de Catalunya 

En aquest cas, de restauració de façana, es van realitzar un conjunt de detalls constructius 
per tal de definir l’actuació en front a l’aigua, degut a que existia un problema de regalims, 
eflorescències i falta de goteró en les sotalloses dels balcons 

Aquests detalls, van ser necessaris per tal d’encarregar les peces de zinc que servien per 
evitar el problema detectat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall coronament de façana: 
 

 

 
 
 
Llegenda: 
 
1 – Escopidor de xapa de zinc 
 
2 – Pedra artificial 
 
3 – Reparacions amb morters  
 
4 – Acabat de coberta 
 
5 – Làmina impermeable 
 
6 – Biga IPN 180 
 
7 – Esgrafiat 
 
8 – Envanet de sostre mort 
 
9 – Mur de maó massís  
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Llegenda: 
  
18 – Balcó de forja 
 
 
1 – Escopidor de zinc 
 

13 – Llosa de pedra natural 

Gàrgoles actuals: 

 

Noves gàrgoles de zinc o acer inox: 

 

 

Detall remat tribunes: 

 

Llegenda: 
 
 
1 - Escopidor de xapa de zinc 
 
12 – Atac biòtic en superfície de    
coronament (líquens) 
 
13 – Pedra natural 
 
14 – Peto calat de pedra natural 
 
2 – Pedra artificial 
 
15 – Nova gàrgola alumini 
 

16 – Fals sostre tribuna 

Referència: En el punt 7.15 de l’annex podem trobar tots els plànols realitzats íntegrament per 
mi en el projecte Rambla de Catalunya  
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Cas Passeig de Gràcia 

En aquest cas, es van realitzar un conjunt de detalls constructius de l’estat actual, que van 
ser adjuntats en la memòria del projecte executiu de l’edifici. 

Aquests detalls, tenien la seva funció principal en mostrar als clients el funcionament de 
l’edifici i els elements constructius dels que disposa. 

Detall de coronament de coberta: 

 

Llegenda: 

1 – Peça ceràmica de coronament de mur de coberta 

2 – Arrebossat  

3 – Ventilació de coberta 

4 – Enrajolat amb rasilla 

5 – Acabat de coberta amb rasilla 

6 – Làmina impermeable (rehabilitació 2003) 

7 – Envanet de sostremort 

8 – Mur de maó massís  

9 – Biga metàl·lica 
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Detall tribunes: 

 
 

Llegenda: 

4 – Enrajolat ceràmic 

9 – Biga metàl·lica 

10 – Balcó de forja 

11 –Aplacat de pedra artifical 

 

12 – Columna de fosa  

13 – Envidriat de tribuna 

14 – Biga metàl·lica de suport de 
tribuna 

També es va realitzar un aixecament gràfic de la coberta, amb tots els elements presents en 
ella, principalment, per tal de mostrar com els aparells de climatització s’havien posat de forma 
incorrecta i sense tenir en compte l’elevat pes que estaven causant sobre la coberta del 
badalot de l’escala: 

 

 

Referència: En el punt 7.16 de l’annex podem trobar tots els plànols realitzats íntegrament per 
mi en el projecte Passeig de Gràcia (4) 
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3.3.3 Visió personal de les tasques realitzades 

Ha estat molt interessant de realitzar aquests tipus de tasques, ja que la realització d’aquests 
tipus de detalls constructius i plànols de proposta implica l’aplicació de coneixements de 
construcció i en el cas d’obres de restauració el coneixement  de l’historia de l’arquitectura per 
tal de determinar el tipus de materials o composició constructiva amb la que ens trobem. 

Crec que, la feina realitzada per l’empresa es bona, ja que existeix certa obsessió pel detall 
constructiu, que dona coneixement sobre l’edificació que s’ha de rehabilitar. 

El detall constructiu, es, a més, indispensable per tal d’enviar els diferents plànols realitzats 
als industrials per a la fabricació dels diferents elements que s’utilitzaran durant la rehabilitació 
de l’edifici, i aporta un control més exhaustiu en l’hora de realitzar un pressupost acurat. 

Aquest treball realitzat, m’ha aportat, una experiència important a l’hora de conèixer els 
materials que conformen un sistema constructiu i l’aplicació dels coneixements que ja tinc en 
casos de real aplicació. 
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3.4 PLÀNOLS DE BASTIDA 

3.4.1 Mètode de realització. 

En la majoria de projectes iniciats s’han realitzat també plànols de bastida tubulars, com a 
complement al PMUD (Pla de muntatge, desmuntatge i Ús de la bastida marca ULMA a 
elaborar per part de l’empresa constructora previ a inici d’obra dins la documentació exigida 
pel coordinador de seguretat i salut en fase d’execució). 

Es disposava de diferents blocs amb la modulació utilitzada per la casa ULMA, principal 
col·laborador de l’empresa en l’elaboració de les diferents obres acceptades, que son formats 
per dues peces de 75 cm ancorades entre elles. 

Per tal d’escollir una tipologia de bastida, s’ha utilitzat el manual de bastides i accessibilitat  de 
l’ajuntament de Barcelona. Segons el tipus d’edifici i la disponibilitat d’espai, ample de voreres, 
ample de vials, etc...s’escull el tipus de bastida més adient. 

En aquests plànols de muntatge es tenien en compte, elements necessaris en les bastides, 
com topalls de fusta de 20 x 20 x 2,7 cm i ancoratges mínim cada 12 m². 

3.4.2 Exemples de plànols  de bastida realitzats 

Projecte Rambla de Catalunya 

En aquest cas, a l’hora de plantejar la bastida hi havia dos obstacles a salvar:  

- Balcons i tribunes: degut a que es tracta d’una obra de restauració, i que molts cops 
s’ha de treballar de forma precisa aquesta a d’estar molt pròxima a la façana amb el 
handicap de que s’ha d’adaptar als diferents obstacles que es generen en el seu 
desenvolupament vertical. 

- La forma de l’edifici: ja que disposa d’una part corbada que es a més la que conté les 
tribunes. 

En tot cas, es disposa d’espai suficient per col·locar una bastida tubular al llarg de façana 
complint la normativa de l’ajuntament de Barcelona, deixant més de 90 cm de pas en tot el 
desenvolupament de la bastida i sense afectar a la via. 

Degut a que l’ample de la vorera es en tot el desenvolupament superior als 2,5 metres es pot 
realitzar una bastida tancada, i que els vianants transcorrin per la via sense haver de passar 
per sota de la bastida. 

  



 
69 Pràcticum en l’empresa Axis Patrimoni, S.L 

Tal com s’observa en els plànols, la bastida estarà formada per una lona mimètica 
representant amb color part de la façana amb els cartells comercials, un banner de 
l’ajuntament de Barcelona i una lona publicitària degut a que es tracta d’una obra localitzada 
en un carrer amb forta concurrència comercial i turística de Barcelona. 

També es van realitzar alguns renders per tal de presentar a la comunitat una imatge 
aproximada de com serà mentre durin les obres. 

 

 

Per tant, i tal com s’observa en la secció de l’edifici, la tipologia escollida serà la 2 del 
manual de bastides de Barcelona: 
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Finalment, utilitzant els mòduls disponibles per part de la casa ULMA, es va realitzar el següent 
desenvolupament de bastida: 

 

Referència: En el punt 7.15 de l’annex podem trobar tots els plànols realitzats íntegrament per 
mi en el projecte Rambla de Catalunya  

Projecte Passeig de Gràcia 

En aquest projecte també es van realitzar els plànols corresponents de bastida, com es tracta 
d’una vorera molt amplia, no hi ha problema en l’elecció del sistema de bastida, excepte en 
certs punts amb el que s’elegeix una bastida de forma canviant segons la situació: 

Seguint la normativa de l’ajuntament, el pla de bastida disposarà de una lona mimètica de la 
façana on apareixeran els rètols dels locals comercials, el banner de l’ajuntament i la resta 
que serà aprofitat per posar-hi publicitat mentre duri l’obra. 
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Tal com s’observa en 
les seccions s’escollirà 
una tipologia de bastida 
2, en que els vianants 
passen per fora de la 
bastida, i la vorera es 
superior a 2 metres. 

En canvi, en la zona de 
les tribunes s’escollirà 
una tipologia 1, en que 
els vianants passen per 
sota del pòrtic de la 
bastida 

  

Aquí podem observar el desenvolupament de bastida en planta: 

 

Referència: En el punt 7.16 de l’annex podem trobar tots els plànols realitzats íntegrament per 
mi en el projecte Passeig de Gràcia (4) 

Projecte Enric Granados 

Com que es disposava d’una amplada de vorera de més de 2m, es pot optar, un altre cop per 
una tipologia de bastida 2, segons el manual de bastides de Barcelona, amb el que es pot 
realitzar una bastida tubular on l’espai de pas dels vianants es realitzi per fora de la bastida. 
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Una altra tasca realitzada, es la del disseny dels cartells publicitaris que aniran a la bastida 
mentre durin les obres: 

 

Referència: En el punt 7.7 de l’annex podem trobar tots els plànols realitzats íntegrament per 
mi en el projecte Enric Granados  

3.4.3 Visió personal de les tasques realitzades 

Realitzar aquest tipus de plànols era una feina totalment desconeguda per a mi, i tot i que pot 
semblar, que es tracta de la unió de diferents mòduls, realitzar uns plànols de bastida ben fets 
i que siguin executables en la realitat te molta més complicació de la que apareix a simple 
vista. 

En general, els mòduls de bastida, han d’estar posicionats de forma que cap peu de la bastida 
pugui afectar a cap obertura comercial o de pas dels veïns, amb el que molts cops s’han de 
preveure bigues per estintolar la bastida i permetre obertures de pas més grans. 

També s’ha de pensar en les tres dimensions, i preveure que els treballadors puguin arribar a 
totes les zones de l’edifici per realitzar la restauració, incloent mènsules per tal de superar els 
obstacles que suposen els balcons i que a més es pugui treballar en ells. 

S’ha adquirit molta experiència en aquest camp, ja que dintre de l’empresa, passat un temps 
se m’ha donat suficient autonomia per tal de decidir quin seria el disseny més adequat en cada 
cas. 
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3.5 AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

3.5.1 Mètode de realització 

Es van realitzar amidaments complets de 5 dels projectes en els que s’ha participat, en tots 
els casos el procés de realització ha estat el següent: 

Sempre s’iniciaven els treballs d’amidaments després de realitzar els plànols de l’edifici, 
d’aquesta manera es realitzaven desplegats de tots els elements que s’havien de 
comptabilitzar per tal de realitzar el pressupost amb les mides el més exacte possible. 

Es important veure com en el cas, de les obres de restauració de façanes, els amidaments es 
realitzen de forma detallada, comptabilitzant tots els elements que hi apareixen, des de estucs, 
esgrafiats i emmarcaments, fins la comptabilització de cornises, ornaments i mènsules, per tal 
de realitzar amidaments molt detallats de la façana. 

En general, el model a seguir per la realització dels amidaments es el següent: 

En tots els casos s’utilitza el programa Excel, i es disposa d’una base de dades, per tal 
d’agilitzar el procés de certes partides que son habituals. 

 

Referència: En el punt 7.11 de l’annex podem trobar tots els amidaments realitzats 
íntegrament per mi en el projecte Portal del Àngel 
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En un cas especial, es van realitzar els amidaments complet i descripció de partides de tot 
una rehabilitació integral situada al carrer Sòcrates, en aquest cas, a part dels amidaments, 
com ja es disposava de certa experiència, i sabent les propostes d’actuació que es volien 
realitzar, es va desenvolupar l’ordre de partides amb la seva corresponent descripció i 
l’amidament descompost de cadascuna d’elles 

 

Referència: En el punt 7.9 de l’annex podem trobar tots els amidaments realitzats íntegrament 
per mi en el projecte Sòcrates. 

3.5.2 visió personal de les tasques realitzades 

Tot i que actualment moltes empreses constructores utilitzen programes especialitzats en la 
realització de pressupostos, en aquesta empresa es realitzen mitjançant una base de dades 
pròpia i el programa Excel, que ha fet que sigui molt més ràpid d’habituar-me al seu 
funcionament ja que ja el dominava. 

Ha estat molt interessant de conèixer el procés a seguir a l’hora de realitzar un amidament i 
pressupost d’una obra de restauració, que amb l’experiència adquirida, pugui emprendre 
sense problemes. 

També es cert, que hagués estat molt interessant adquirir experiència amb programes més 
actuals com TCQ o Presto, ja que s’utilitzen de forma més habitual. 

També s’ha trobat en falta adquirir més experiència amb el contacte entre proveïdors, per tal 
de dominar el procés complet de realització de pressupost en aquest tipus d’obres. 
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3.6 ESTUDI HISTORIC 

3.6.1 Mètode de realització 

En el cas d’un projecte, en el que s’ha pogut realitzar el procés complet de projecte, des de 
l’aixecament gràfic fins les propostes d’intervenció i pressupost, s’ha realitzat un estudi històric 
complet. 

Es el cas d’una obra en concret situada al Passeig de Gràcia, situat en un entorn de protecció 
per Patrimoni B.  

S’ha realitzat un estudi, de l’edifici realitzat per l’arquitecte Rafael Guastavino tant per 
l’evolució que l’edifici ha patit en general des de la seva construcció el 1871, ja que ha sofert 
molts canvis en la seva volumetria, com per un fris escultòric en concret que existeix en planta 
baixa realitzat per l’escultor Rossend Nobas del qual es va perdre una part important del 
mateix. 

El mètode, ha estat dur a terme una investigació progressiva a partir de les dades inicials que 
es disposaven de l’arxiu contemporani de Barcelona, a partir d’aquí, van sorgir dues corrents 
de recerca, una per l’arquitecte Rafael Guastavino en la seva etapa Catalana i una altra pel 
fris escultòric perdut realitzat per l’escultor Rossend Nobas. 

Per a realitzar-ho, em vaig adreçar a diferents llocs de Barcelona on podia existir aquest tipus 
d’informació; la biblioteca de l’EPSEB i l’ETSAB, la biblioteca de Catalunya, la real acadèmia 
de belles arts de Sant Jordi, l’arxiu Mas, la càtedra Gaudí, l’arxiu fotogràfic de Barcelona i 
l’hemeroteca nacional digital. 

Des del despatx, es va donar total llibertat per a que dugués a terme la recerca, de la manera 
que jo consideres mes adequada, amb ajuda de la meva tutora dintre de l’empresa. 

Amb tota la informació recollida, es va realitzar un extens estudi històric, que es va adjuntar 
en el projecte final que es va presentar al servei tècnic de patrimoni per tal de que s’accepti el 
projecte de restauració. 

3.6.2 Resum i metodologia estudi històric Passeig de Gràcia 

Per tal de presentar el projecte de restauració s’ha realitzat un estudi històric amb 2 objectius 
principals: 

- Estudiar l’evolució de l’edifici des de que es va construir 
- Realitzar una recerca sobre el fris perdut de Rossend Novas 

Evolució de l’edifici des de la seva construcció: 

S’han buscat fonts documentals sobre l’edifici en l’arxiu contemporani de Barcelona i la 
biblioteca de l’ETSAB i l’EPSEB: 

Extracte del llibre “El Quadrat d´Or “  d´Albert Garcia Espuche, en que es refereix a la casa 
Blajot , i després a la casa Camil Julià,  referida com a Casa Domingo Juera del Vilar -  del 
Passeig de Gràcia 152, també obra, tot i que aquesta ja documentada als arxius administratius 
com a tals, de Rafael Guastavino com a autor dels plànols i el projecte.  

La fotografia que consta al “Quadrat d´Or“ és un extracte de la mateix i única fotografia de la 
casa que apareix al llibre “Arquitectura Moderna de Barcelona“ de F. Rogent i Pedrosa, 1897-
1899. 
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Realitzant una recerca de tots els projectes realitzats en la finca en l’arxiu contemporani de 
Barcelona es realitza un plànol d’evolució de l’edifici: 

 Extracte del llibre “El 

Quadrat d´Or “  

d´Albert Garcia 

Espuche. 

Casa Victor Blajot 

 

Extracte del llibre “El 

Quadrat d´Or “  

d´Albert Garcia 

Espuch. 

Casa Domingo 

Juera =Camil Julià 
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Projecte original:  Any: 1871 

        Arquitecte: Rafael Guastavino, però presenta el projecte Antoni Serra 

Primera remunta: Any: 1909 

       Arquitecte: Antonio Coll Fort 

Segona remunta: Any: 1920 

       Arquitecte: Jose Mª Jordan 

Modificació en planta baixa: Botiga Gales; any 1947 

Per tant podem observar com l’edifici ha patit fins a 3 modificacions en la seva estructura que 
s’han de tenir en compte a l’hora de plantejar qualsevol modificació de la mateixa. 

Gracies a un monogràfic realitzat per Jaume Rossell (1995) “Rafael Guastavino i Moreno. 
Enginy en l’arquitectura del segle XIX” , podem a més definir les obres realitzades per Rafael 
Guastavino a Barcelona: 
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Cerca bibliogràfica del fris perdut de l’escultor Rossend Nobas; 

Per tal de trobar arxius de l’època, fotografies, o croquis i dibuixos del projecte ens vam haver 
d’adreçar a diferents institucions que poguessin tenir informació com la càtedra Gaudi de 
l’ETSAB, la biblioteca de Catalunya, l’arxiu Mas, la biblioteca de belles arts de Sant Jordi, 
l’arxiu fotogràfic de Barcelona, etc... 

Finalment, la primera informació que es va trobar i amb suficient antiguitat com per a mostrar 
tot el fris realitzat per Nobas, va ser en el llibre “Arquitectura moderna de Barcelona”, de F. 
Rogent del 1899, on ens apareix el fris: 

  

Però, i tal com s’observa amb aquestes fotografies tampoc tenim suficient informació ja que 
no apareix el fris al complet. 

En una altra línia d’investigació i posant-nos amb contacte amb la Real acadèmia de Belles 
Arts de Sant Jordi, l’obra de Rossend Nobas a la casa Victor Blajot va ser exposada en 
l’exposició regional catalana de 1871, en el qual, a la biblioteca de Catalunya trobem la 
següent informació: 

Una crònica que ens confirma l’existència del projecte del fris, a un diari monàrquic de l’època 
“La convicción”, del 27 de Setembre de 1871: 
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Continuant la cerca en l’hemeroteca nacional, trobem informació sobre el moment en que es 
va perdre la part del fris que hi fa falta, i de quina forma es va perdre, es tracta d’un article de 
la Vanguardia de Lluis Permanyer, el 7 de setembre de 1988, “Recuperar un friso”.  

En aquest escrit ens explica com aquest fris es va perdre al col·locar una marquesina per a la 
botiga Gales, a més, en la càtedra Gaudi, es va trobar algunes fotografies de quan es va treure 
aquesta marquesina: 

 

 

 

 

En la càtedra Gaudi, també es va trobar una fotografia, que pertany a l’època del projecte 
original en que s’observa la façana tal com havia estat projectada per Guastavino: 
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Finalment, es va trobar una fotografia on podem observar la façana amb el fris sencer del 
1872, extreta de la compilació “Album fotográfico de los monumentos mas notables que 
existen en Barcelona” de F.J. Alvarez (1872) conservat a l’arxiu fotogràfic de Barcelona, amb 
signatura topogràfica 3 – f – 2 – 0 – Alb – 90 – 0005 i al dipòsit digital de documents de la 
UAB. 

 

Aquesta es la fotografia amb més resolució que s’ha trobat en tota la cerca realitzada. 

Amb tota aquesta informació es van realitzar 3 propostes de recuperació del fris per a 
presentar a patrimoni: 

Interpretació de les figures actuals conservades a partir de fotografies realitzades l’any 1989 
(Arxiu fotogràfic Mas) 
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Opció 1: Simetria de l’original amb placa identificadora: 

 

Es considera aquesta com la més respectuosa amb el fris original 

Opció 2: Reproducció simètrica de la part conservada i repetició en tram central 

 

Opció 3: Proposta de reproducció de la part desapareguda 

 

S’ha tractat d’interpretar a partir de l’escassa documentació gràfica el nombre i contorn de les 
figures de la part desapareguda original, la qualitat de les imatges no permet reproduir amb 
major grau de qualitat que l’actual i es creu que no es suficient per interpretar les eines que 
utilitzaven les figures per a la correcta reproducció del fris. 

Referència: En el punt 7.16 de l’annex podem trobar tots els plànols de proposta realitzats 
íntegrament per mi en el projecte Passeig de Gràcia (4) 

3.6.3 Visió personal de les tasques realitzades 

Ha estat una de les tasques més interessants de tot el pràcticum, tot i que es va haver de 
visitar moltes biblioteques i arxius de Barcelona, ja que es va convertir en una feina 
d’investigació molt important per tal d’aconseguir trobar, el fris perdut realitzat per un important 
escultor com es Rossend Nobas. 

Finalment la cerca, tot i que es va adquirir molta experiència, no va ser fructífera, ja que la part 
perduda del fris no es va poder trobar amb suficient resolució com per a realitzar una 
reproducció fidel de la mateixa.  

Des de la perspectiva de tota la documentació que finalment es va trobar, crec que l’estudi 
històric de l’edifici, a l’hora de realitzar una restauració d’aquestes característiques es molt 
important perquè aporta un coneixement de l’edifici que d’altra manera no s’assoliria. 
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3.7 VISITES D’OBRA 

3.7.1 Mètode de realització 

En aquest apartat he de dir que hagués estat molt interessant de realitzar més visites d’obra i 
almenys en una d’elles veure tot el procés de l’obra i participar en els diferents documents que 
s’elaboren en el seu transcurs. 

S’han visitat dues obres en curs, una de rehabilitació de façanes a Travessera de les Corts i 
una altra de rehabilitació integral i reforç estructural a la plaça Regomir. 

En cadascuna d’elles s’ha pres nota de les diferents observacions realitzades i de tot allò que 
jo creia més interessant de mostrar o que m’ha fet adquirir coneixements en algun punt, ja 
sigui degut a la seva deficiència detectada per la cap d’obra o per la seva correcta execució. 

S’han realitzat un total de 4 visites a obres en curs, i en tot moment acompanyat per la cap 
d’obra. La meva feina era la de prendre notes dels repassos que s’havien de realitzar i de les 
deficiències detectades i la de realitzar fotografies a tots aquells elements que es considerin 
importants. 

3.7.2 Observacions realitzades en les visites d’obres 

Obra Travessera de les Corts 

Es detallarà de forma breu la proposta d’intervenció que es va marcar en aquest edifici, ja que 
crec que es necessari per tal d’entendre els diferents problemes que es van trobar en quant a 
l’execució de l’obra: 

1) S’extrau l’aplacat actual del cantell del sostres i es realitza un sanejat del mateix, fins 
assolir la planimetria original amb morters monocapa. 

2) Es repica i s’extrau el paviment de les terrasses, amb totes les capes existents fins 
arribar al forjat, un cop realitzat es substituirà per una nova formació de pendents amb 
morter de ciment 1:6, es col·loca pintura de cautxú impermeabilitzant, de tres capes 
de polièster i un acabat de peces de gres porcellànic antilliscant per a exteriors. 

3) Col·locació de peces trencaaigües perimetrals amb goteró, sobresortint 2 cm del pla 
dels balcons d’alumini, de gres porcellànic antilliscant per a exteriors. 

4) Retirada i substitució de balcons existents per noves baranes d’acer inoxidable, amb 
separadors de vidre laminat 44.2 (butiral translúcid) 

5) Repicat i extracció de tota la superfície de parament enrajolat exterior i eliminació de 
l’arrebossat existent, per aplicar una nova capa d’arrebossat reglejat de morter mixt 
1:0,5:4, deixat de regle fi i un acabat superficial amb morter acrílic amb acabat 
fratassat.  

6) Rejuntat d’esquerdes i fissures d’ampits de finestra amb resines sintètiques, polit amb 
mitjans mecànics de pla pedra natural i aplicació d’acabat hidròfug. 

7) Rejuntat d’esquerdes i fissures de les caixes de persiana amb resines sintètiques i 
aplicació de pont d’adherència, amb acabat superficial amb morter acrílic i acabat 
fratassat. 

8) Polit i envernissat dels cels rasos exteriors. 
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Març 2014: 

Repicat de terrasses, i frontals de forjats: 

  

Abril 2014: 

Paviment de terrasses acabat i noves baranes col·locades: 

  

 

Es detecten alguns errors que s’inclouen a la llista de repassos a realitzar: 

Falta de Goteró en les cantonades: 

 

Netejar taques de soldadura: 
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Es detecten nous remats a realitzar principalment de metal·listeria: 

3 tirades d’angular de 6,27 m de longitud per 
a marbre. 

 

Nous remats lacats color beige per a 
cantonades 2n 1a: 1 unitat 

 

 

Nous remats lacats color beige cantonada 
2n 2a, amb tapa lateral: 

 

Nous remats color beige per a cantonada 3r 
1a i següents: 

 

També s’encarreguen discs de neoprè sota cadascun dels topes dels separadors entre pisos 
de les baranes: 

 

En aquesta visita ja s’observa com el morter acrílic de façana ja esta completament col·locat 
tot i que es necessari realitzar alguns repassos per a la correcta entrega de l’obra 

Aquesta obra encara no havia finalitzat en el moment d’acabar les pràctiques en l’empresa, 
amb el que no es va poder observar la finalització de l’obra. 

Referència: En el punt 7.12 de l’annex podem trobar l’acta de repassos realitzada per mi i 
enviada als industrials en l’obra Travessera de les Corts (1) 
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Obra Plaça Regomir 

Es detallarà de forma breu la proposta d’intervenció en quant al reforç estructural que es 
realitza en la finca: 

1) Solera de formigó a soterrani i planta baixa HM-20/P/20/I, de 10 cm de gruix, amb 
malla d’acer de 20x20 i de 8 mm de diàmetre, ancorada als murs resistents cada 20 
cm, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de diàmetre, capa filtrant amb 
geotèxtil de polipropilè.  
Capa de compressió de formigó elaborat a obra de gruix 10 cm amb malla d’acer de 
20 x 20 i diàmetre de 8 mm. Col·locació de connectors ancorats a murs de carrega 
cada 20 cm, de mètrica 10 mm, amb varilla roscada zincada, perforades 20 cm dins 
els murs i reblert amb resines epoxídiques per a ancoratge químic.  
Làmina de polietilè . 
Col·locació de poliestirè extrusionat de gruix 4 mm 
Capa geotèxtil 
Emmacat de graves de gruix 20 cm. 

2) Enderroc de forjat i construcció de nou de sostre complet a terra habitatge entresol, 
incloent paviment, bigueta de fusta, entrebigat, cel ras i instal·lacions de cel ras. Nou 
sostre amb entrebigat de revolto ceràmic, encadellat o planxa col·laborant tipus 
HARCOIL a forat practicat a forjat un cop executat el reforç. Execució de solera de 
formigó HM-20/P/20/I, de 10 cm de gruix amb malla d’acer de 20 x 20 i 8 mm de 
diàmetre, amb connectors de varilles ancorades als murs resistents cada 20 cm al 
perímetre. 

3) Reforç de sostre de biguetes de fusta amb perfils d’acer ancorats als murs resistents 
amb tacs químics, amb dues capes d’imprimació antioxidant. 

4) Cosit d’esquerdes mitjançant sanejat de la zona afectada i col·locació de grapes amb 
acer de barres corrugades B500S, separades cada 30 cm, reblert amb morter polimèric 
de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada. 

Visites d’obra 

Es va poder observar in situ l’execució del reforç estructural i substitució de forjats: 

Substitució de forjats de bigues de fusta 
per forjats de perfils metàl·lics i capa de 
compressió 

 

S’observa com la malla de compressió s’ha 
soldat als perfils metàl·lics per a que aporti 
un millor repartiment de càrregues 

 

 

 

 



 
86 Pràcticum en l’empresa Axis Patrimoni, S.L 

Reforç estructural planta entresol 
mitjançant perfils metàl·lics. 

 

Un cop realitzat el reforç estructural es 
comença a substituir el forjat existent: 

 

De l’estructura que es va realitzar per tal de reforçar el sostre de la planta entresol es van 
haver de realitzar alguns canvis ja que, les unions i soldadures d’algunes bigues no 
s’havien realitzat de forma correcta, per tant, es van haver de substituir: 

No s’utilitza tot el cantell de la biga per a 
realitzar la soldadura tal com estava 
contemplat en el càlcul d’estructures en el 
projecte: 

 

Algunes bigues es van tallar per tal de 
facilitar la col·locació i es van soldar 
posteriorment, provocant una debilitació 
en els caps de les bigues: 

 

Cosit d’esquerdes: 
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Ultima visita: elaboració d’estucs de façana: 

  

Referència: En el punt 7.17 de l’annex podem trobar informació de l’edifici en l’obra Plaça 
Regomir  

3.7.3 Visió personal de les tasques realitzades 

Crec que, per a la nostra titulació, es molt important adquirir experiència en aquest camp, ja 
que la nostra sortida principal com a professionals es en la direcció d’execució i crec que es 
molt important que en estades en empreses com aquestes, es fomenti la realització de visites 
d’obra i en general un contacte més elevat amb l’execució de l’obra. 

En el cas d’aquest pràcticum degut a que estava emplaçat en els mesos d’estiu, temporada 
alta del turisme a Barcelona, la majoria de projectes en els que he participat no van començar 
les obres fins finalitzat el període del pràcticum, amb el que no es va poder observar l’evolució 
d’aquestes en fase d’execució. 
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4. CONCLUSIONS 

Aquests 6 mesos de pràcticum, juntament amb l’elaboració d’aquest document m’han permès 
observar i adquirir experiència en la professió des d’un punt de vista molt més pràctic que la 
formació rebuda durant els estudis, molt més teòrica, com es normal. 

També, ha permès, observar el funcionament intern d’una empresa constructora del sector de 
la rehabilitació, i com, amb el període de crisis en la construcció actual, el treball i la dedicació 
necessària es molt més profund i exigent. 

M’agradaria comentar alguns punts en quant a l’estada en l’empresa: 

Per una banda, destacar que l’empresa en la que he estat treballant, es una bona empresa 
dintre del sector, per l’acurat dels seus projectes i la dedicació en el món de la restauració i la 
rehabilitació. També es cert, que el grau d’exigència es alt, hi ha períodes d’entregues de 
projectes en la que la dedicació ha de ser completa i la feina realitzada ha de ser àgil i molt 
elaborada, molts cops amb menys temps del que es desitjaria. 

Durant aquests sis mesos de pràcticum, crec que he adquirit molta experiència a l’hora de dur 
a terme un projecte de rehabilitació, des de l’inici fins al final, en l’aixecament gràfic, el procés 
de diagnosi, la realització de propostes d’actuació, l’estudi històric  i el disseny de bastides per 
a l’obra, així com amidaments i pressupost. 

Per una altra banda, de la mateixa manera que la formació rebuda en el procés del projecte 
de restauració i rehabilitació es molt elevada, m’hagués agradat molt, d’haver participat de 
forma molt més activa en el procés de l’obra, ja que es l’aspecte que menys dominem quan 
sortim de la carrera. 

Tot i que s’han realitzat algunes visites a obres en curs que han representat un 5% del treball 
realitzat, en fase de projecte s’han realitzat moltes visites a les diferents finques en les que 
s’actuava per tal de realitzar aixecaments gràfics i plànols patològics. 

També s’ha de tenir en compte que de les obres en les que s’ha participat a nivell de projecte, 
ninguna ha començat durant els mesos del pràcticum, si no que, han començat a partir del 
mes d’ Octubre, un més mes tard que la finalització del mateix, això es deu a que la major part 
del període del pràcticum s’ha realitzat en temporada d’estiu, amb el que la majoria de locals 
comercials de les obres adjudicades no estaven disposats a començar les obres en períodes 
de temporada alta a causa de la possible pèrdua de clients. 

Per tant, m’ha produït certa desil·lusió perdre l’oportunitat de veure com es porta a cap, des 
del punt de vista d’una empresa constructora un projecte de rehabilitació o restauració des de 
l’inici en la fase de projecte fins a l’execució i entrega de l’obra. 

Amb això, no vull dir que la formació rebuda sigui insuficient, més aviat, tot el contrari, ha estat 
molt superior al que esperava, ja que el nivell de treball ha estat molt elevat, i he pogut veure 
el procés de realització de projectes de rehabilitació i restauració de molts edificis diferents, 
realitzant visites in situ en els edificis i participant activament en parts del projecte tant 
importants com la diagnosi o el plantejament de propostes d’execució. A més, aquesta 
experiència s’ha ampliat amb algunes visites d’obra que han completat la meva formació. 

En conclusió, crec que la formació rebuda durant aquests mesos de pràcticum ha estat molt 
més fructífera que no la realització d’un projecte de la modalitat tradicional de treball de fi de 
grau, ja que he pogut adquirir una experiència en el món laboral que d’altra manera no hagués 
pogut aconseguir. 
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7. ANNEXOS 

7.1 TRADUCCIÓ A LA TERCERA LLENGUA D’UN 30% DE LA MEMÒRIA 

1. INTRODUCTION 

This final degree project, done in a construction company, its possible when the professor of 

‘DAC’ of rehabilitation Xavier Casanovas, DAC coordinator, offers to us the possibility of 

performing the final project in the ‘practicum’ modality, in enterprises of the rehabilitation 

industry. 

With this modality we expect to gain a formation very useful in the rehabilitation sector, and 

expand the formation received in DAC. 

In a short lapse of time, the company Axis Patrimoni, S.L, contacted with me to arrange an 

interview, and finally the company accepted my candidature to do the practicum, during a 

period of 6 months. 

In that period of 6 months, which started in the day 3/3/2014 and finished in 30/9/2014, I have 

made multiple tasks in the company, principally in the company projects department, 

completing the formation with some visits to constructions in process. 

In this report, I will expose every construction and every project I have worked in. In all of them 

I participated in the project phase, and in some of them I also participated in the construction 

phase. I couldn’t observe the evolution of some of them because the practicum was located in 

summer and a lot of constructions didn’t begin until fall because the possible affectation in the 

construction for the commercial activity in the locality in high season. 

Despite of that, I have earned an important experience in the project phase of a rehabilitation 

work, from the beginning of the realization of drawings to the moment when I defined the 

different actuations to rehabilitate the building. 

When defining the performed work I have distinguished between two clearly kind of works in 

constructions: Works of restoration of facades catalogued as patrimony, and works of integral 

rehabilitation. 

During this project, I will group the different performed works according to their typology to 

present the performed work in the most organised way. 
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2. DESCRIPTION OF THE AXIS PATRIMONI, S.L COMPANY 

2.1 COMPANY DESCRIPTION 

 

Image 2.1: Old office situated in Rosselló street  

Axis Patrimoni is a construction company mainly dedicated to the restoration of the 

architectonic patrimony in listed buildings in Barcelona, the integral restoration of properties to 

their use exchange and rehabilitation of common elements of community owners. 

The headquarters of the company are situated in Vilanova I la Geltrú, ronda ibèrica street 169, 

and these are the contact details: 

Complete name: Axis Patrimoni, S.L 

Registered office: Ronda Ibèrica nº 169, local 4. C.P. 088000 Vilanova i la Geltrú 

Contact person: David Serra Lázaro 

Telephone: 93 105 42 40 

Web: www.axispatrimoni.com 

e-mail: info@axispatrimoni.com 

Axis Patrimoni, S.L is a company with a familiar origin, active in the construction since 1991. 

It’s formed by a skilled workforce in the construction field, there are top architects, technicians 

and workers. 

This company meets the standards of quality, security and service in the rehabilitation field, 

with a clear commitment in the quality of the works, and the protection of the environment and 

the worker safety. 

During my experience in the company, Axis Patrimoni, changed the location of its technical 

office from Rosselló street 271 to Compte de Salvaterra street 5, a bigger office that provides 

an important improvement to the available facilities. 

 

 

http://www.axispatrimoni.com/
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1.2 ESTRUCTURA DE L’EMPRESA 

 

2.2 MAIN ACTIVITIES 

- Restoration of facades 

- Restoration of buildings listed as patrimony restoration 

- Rehabilitation of roofs 

- Integral rehabilitation of single-family and multifamily buildings 

- Structural enforcement 

- Rehabilitation of common elements: lobbies, stairs, courtyards, skylights, etc. 

- Substitution of community and private installations: plumbing, gas, wiring, solar energy, etc. 

- Webs, grids of protection, and visors of scaffoldings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Image 2.2: New technical department situated in 

Compte de Salvaterra street  

 

 
Image 2.3: New  office situated in Compte de Salvaterra 

street  
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2.3 INTERNAL ESTRUCTURE OF THE COMPANY 

 

 

 

As you can see in the staff tree, the company has its base from the management, mainly in 

the administration camp, however, everything referent to the technical office and works, is 

managed in technical management. 

The drawings, the measurements and the technical documentation to the work realization are 

made in the production department. This is the department where I realized my practicum, 

department managed by Marta Cervelló, who at the same time has been the tutor of the 

practicum in the company. 

The technical department is working in this way: 

Firstly, the commercial department obtains offers of rehabilitation and restoration, then, the 

meetings begin and they start showing presentations of drawings and budgets to the 

customers, who decide which ones they will adjudge and which not. All this documentation is 

made in the technical department of the company, and the work monitoring too. 

If in some point, it is necessary the realization of a basic or executive project, it will be made 

by an external architecture office, that usually collaborates with the company. 

During the work process, the production management takes care of the work management, 

and the intercommunication with the facultative management and the operators of the staff of 

the company. 

 

MANAGEMENT

D. Serra Làzaro 

Technical

management

S. Cervelló Delgado (Doctor arquitecte)

Commercial

management
V. Figueres Tarrats

Production

management
M. Cervelló Corominas (Arquitecta)

Staff involved

in constructions
Operaris d'execució d'obres

Financial

management

O. Serra Làzaro

Legal

management

R.Rodríguez Sanchez
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2.4 INTERNAL PERFORMANCE OF THE COMPANY 

This is a chronological description about the several phases that indicate the internal 

performance of the company. In each one I will explain shortly the most important aspects. 

2.4.1 Customers catchment 

This is the most important phase of the process because it is the main way to get offers and 

potential customers. The enterprise is mainly dedicated to this process, this activity will 

determinate the number of offers that arrive to the technical department, where they develop 

them, despite a lot of them are not accepted by the customer, we can establish a direct 

connection between the number of incoming offers and the finally accepted offers, so, the more 

developed offers in the technical office, the more accepted offers. 

The media promotions commonly used to the customer catchment are the next ones: 

- Web page. 

- Publicity e-mails to neighbourhood community. 

- Publicity e-mails to properties owners or managers. 

- Firms in the several scaffolds in constructions in process. 

- Recommendations for previous works. 

- Commercial agent dedicated to commercial catchment. 

In all those points, the most important is the commercial catchment of the commercial agent, 

so, the company expend resources, in this case a person, to obtain new works and projects, 

this person has contacts with different architecture offices, properties managers and 

neighbourhood communities, actually, this person is dedicated to the acquisition of new 

projects and construction adjudications. 

 

Web page of Axis Patrimoni.        

 

Corporative image in scaffolding. 
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2.4.2 Preparation of the offers 

After the new customer catchment the company proceeds to program a visit to the property 

to perform the valuation and, if it is needed, the project. 

Steps before the visit 

If before the visit, we have got some kind of documentation like the ITE (Technical building 

inspection), or if the community have some kind of project about the building we ask for it and 

make a copy. 

In case of catalogued properties, we consult the contemporary files of Barcelona, to know if 

there are drawings of the building. 

First visit 

In every case, we perform, a previous architectonical uprising, with the information we dispose 

to have at least the day of visit, an emplacement and a façade fitting, if we also have to do the 

roof or the yard rehabilitation, we make sure we have the appropriate drawings already 

prepared. 

If we don’t have enough information, we make an external visit around the building to take 

measures and fit the façade. 

Second visit 

In the visits, we try to go with this material at least: 

- Fitting façade drawing, if required, roof and yard drawings. 

- Digital camera. 

- Laser distance meter, and measuring tape. 

- Notebook and pens. 

- Company cards. 

During this visit we assess the actual condition of the building, if we see it’s deficient, we take 

benefit of the previous drawings and we mark with pen or pencil a pathological rising in the 

same drawing that we complete with a lot of pictures. 

It is also the time, when the neighbourhood community or the owner if it’s a single-family 

building communicates their intentions in reference to the rehabilitation of the building, either 

if it is a façade restoration or if it also needs an integral rehabilitation inside. 

The work that we plan to do depends on the kind of edification, just like the magnitude of 

affectation of pathological process, and the visits we do to the building depends on the 

neighbourhood or the owner availability, and we try to visit each apartment and room to get 

the most information possible. 

2.4.3 Preparation of the project 

Once the visit to the building is done, we make a project to show it to the customer, the 

magnitude of the project depends on the kind of work we have to do, therefore, we elaborate 

more or less drawings depending on the work, but in every case we make at least: 
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- Drawings of the actual condition of the facade, internal yards, and roofs with 

everything they have. 

- Pathological drawings if required. 

- Drawings with the colours of the facade, with the proposed intervention. 

- Drawings of construction details with the actual condition and the actuation proposed 

to explain to the customer how we will perform them and share it also with the various 

providers to elaborate a budget. 

- Drawings of distribution if it is an integral rehabilitation. 

- Completed measures and approximated budgets to each proposal. 

- Drawings of the scaffold with its proposed publicity. 

 

We try to arrive to the date of delivery with the maximum work done to convince the customer 

that our chosen proposal is the most appropriate to the building and to differentiate us to the 

other enterprises by offering to the customer a lot of graphic elements. 

With this kind of operation, we pretend to persuade the client in an easier way that with other 

proposals, because we offer a wide project with the most adjusted budget possible, and 

defined actions and prepared drawings. 

Furthermore, it implies the realization of a lot of documentation in a short lapse of time, and 

without knowing if the work will be adjudicated to us or not, it could be possible, that we make 

a work that lather won’t be rewarded. 

2.4.4 Preparation of the documentation of the work 

If finally the work is adjudicated to us, we make the executive project and, if needed, the 

different administrative formalities to begin the construction: 

- Construction license formalities. 

- Government grants formalities, to rehabilitation, and energetic rehabilitation, etc 

- Workplace opening formalities. 

- Publicity contract if the building is in the commercial zone of Barcelona. 

The company also prepares the next documentation: 

- Security plan. 

- Hiring book 

- Incidents book. 

2.4.5 Planning of works  

This is one of the most important phases of all the process, once the work is adjudicated, it will 

require the management from the preparation of the documentation, equip management, 

providers subcontracting if needed, to the work organization in the most organized way, without 

interferences between the different phases. 

It will be agreed a beginning date and an end date of the work. We have to make sure the 

deadline is the widest possible to adapt us to the possible changes or the occasional delays. 

It is a small company, but nowadays, it can develop up to two works at time, as long as they 

are not excessively wide. These work team will be assigned according to the kind of work, 

because the company disposes of specialized staff, like for example in restoration. 
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In the case of emergency works from important clients or recently finished works, they will be 

treated with priority. 

2.4.6 External services 

Frequently the company works in specialized constructions that need to be subcontracted, like 

metalwork, these will be adjudicated according to the different offers from the providers. 

2.4.7 Execution of the work 

In this phase is when the company obtains its prestige and reputation as a rehabilitation 

company and its management system becomes evident. 

Previous steps: 

Normally, due to the specialization of the company in restoration of facades, the construction 

begins with the scaffolding assembly. According to the kind of sidewalk and the availability of 

the space, it will be used a tubular scaffolding or a hanging scaffolding, but normally they 

choose tubular scaffoldings. 

The assembly and the rent of the scaffolding is contracted to specialized companies, in this 

case, the collaboration with the ULMA Company is usual. 

The review of the scaffolding once it’s assembled and the instruction of the workers are vital 

to distribute the weigh all over the scaffolding to evade overweight. 

If the scaffolding disposes of publicity, the enterprise will install the publicity immediately after 

the scaffolding assembly. It is usual the use of this kind of publicity because it allows to reduce 

the cost of the construction, and so, the price given to the customer. 

At the same time that the scaffolding assembly, and sometimes before it, they start the 

provisional installations to dispose of electricity and water when the work begins, and also, to 

have an appropriate place to us like a locker room, where they will have a first aid kit, the 

poster of the closer assistance centres in case of emergency and the permanently required 

documentation. 

Beginning of the work: 

Once the previous installation is done, the construction begins, the company disposes of a 

construction manager (Marta Cervelló) and normally they subcontract the rest of the facultative 

management (execution manager, security coordinator, quality control), that takes care of the 

construction control, and the compliment of the security and health rules, as well as the 

reception of materials control and common incidences. 

If there are subcontracted works like metalwork, that provide their own materials, the company 

controls the reception, the commission work and the quality of the work done to make sure 

they meet the quality standards of the company. 

The company plans the visit according to the construction, but generally they try to visit them 

at least twice weekly, and they try to have a meeting of the facultative management once a 

week to make a visit together. 
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2.4.8 End of construction 

Once the construction is finished, the construction manager visits it to inspect all the 

intervention performed. If a problem occurs, it has to be urgently solved before removing the 

scaffolding until all the work is complete. 

Finally they make a last visit, to everyone if it is a neighbour community, just to know their level 

of satisfaction, and to know if they miss something or disagree with something. 

Once confirmed the good execution the construction is finished and delivered to the owner. 

Usually they plan a meeting where they firm the delivery record and later they charge the final 

certifications of the construction. 

The company makes pictures of the finished construction, those that are relevant and 

comparable with the pictures made in the first visit are saved in the photographic files of the 

company. 

2.4.9 Diagram of the operation flow of the company  
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2.5 CONSTRUCTIONS MADE BY THE COMPANY 

 

Constructions made in the last five years 

                                                             Location of Axis Patrimoni      

 

In this map we can see the main places of Barcelona where the company Axis Patrimoni S.L 

has been operating during the last five years. We can observe how the main operating places 

are situated in Eixample, Hospitalet de Llobregat, and Paral·lel. 

Each marked point refers to a concrete building, although this map doesn’t show every work 

the company has worked in during this practicum because most of them remain to be accepted, 

it only shows those works that have been accomplished. 
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Eixample district: 
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Sant Antoni district – Poble Sec: 

 

Sants – Hospitalet: 
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2.6 STATISTICAL DETAILS 

2.6.1 Main intervened places during the rehabilitation works 

In this section we pretend to examine every performed intervention during the 6 months of my 

practicum in the company, classifying them in three big groups: Building enclosing, interior of 

the building, and installations. In each group it is described the kind of intervention performed, 

this way we can figure out about which places are more susceptible to be rehabilitated due to 

its defects. 

The details are obtained from fourteen constructions: 

Performed works in enclosures: 

Elements of the buildings Required operations Represented percentage 

Main facades 14 35% 

Inner courtyards 6 15% 

Plane roofs 5 12,5% 

Inclined roofs 1 2,5% 

TOTAL 26 de 40 65% 

 

Performed works in the interior: 

Elements of the buildings Required operations Represented percentage 

Structural enforcement 3 7,5% 

Internal distribution 2 5% 

TOTAL 5 de 40 12,5% 

 

Internal installations: 

Elements of the buildings Required operations Represented percentage 

Plumbing  3 7,5% 

Wiring 3 7,5% 

Gas supply 3 7,5% 

TOTAL 9 de 40 22,5% 
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Assessment of the obtained results: 

Clearly, the main operation the company does is the building enclosing, and mainly in the main 

facades of the building, and the company itself is specialized in facade restoration, so it is the 

most common works that the company does. 

And generally, the facade is the most affected part of the building by external agents, because 

it practically wraps the building, so the affectation will always be bigger than on the inside. 

 

A big part of those fourteen buildings are protected for patrimony with some grade of 

cataloguing, in these cases the company has to ask for a previous report to the patrimony 

service to obtain the required documentation to attach it to the project so the company can 

obtain the construction permission. 

 

Enclosures
65%

Interior of the 
building

12%

Installations
23%

Interventions by area of the building

Catalogued 
buildings

64%

Non-catalogued 
buildings

36%

Types of buildings
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2.7 CERTIFICATIONS AND GUARANTEES OF THE COMPANY 

The company Axis Patrimoni has the following certifications: 

2.7.1 Builders guild 

 

The Builders Guild is a non-profit organization at the service of the 

construction companies. 

Its main objective has been always to defend the interests of the 

builders, to respond to their needs and be their representative with 

the administrations, and the social institutions related to the 

construction. 

This way, the guild supports the activity of the companies of the guild with a wide range of 

services that increases every day, adapting itself to changes in society and business, and in 

particular to the new sector management models. 

2.7.2 RiMe 

 

This way, the guild supports the activity of the companies of the 

guild with a wide range of services that increases every day, 

adapting itself to changes in society and business, and in 

particular to the new sector management models. 

 

More than three hundred companies joined the commission RiMe, and four work teams started 

developing their functions. 

Axis Patrimoni form part of the commission of rehabilitation and maintenance of buildings of 

Catalunya. 

2.7.3 CONSTa 

 

CONSTa is a company register powered by the builder’s guild 

and managed by Applus+, with the support of the department 

of environment of Catalunya. 

To the inscribed companies, CONSTa represents a quality 

seal. 

 

Axis Patrimoni is inscribed and provided all the required documentation for the activities of: 

Covers, building preservation-topple, consolidation and rehabilitation of buildings, 

waterproofing, lift installations, masonry, rehabilitation, integral rehabilitation, façade 

restoration, vertical work team, and nets. 
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2.7.4 ANERR 

 

Anerr is the national Association of enterprises of the 

rehabilitation and reformation sector, it represents the collective 

and defends their interests. 

Axis Patrimoni is part of this association of companies of 

rehabilitation. 

 

Reference: In the point 7.3 of the annex we can find all the documentation in reference to the 

company description. 

 

2.8 SUMMARY OF THE TASKS PERFORMED IN THE COMPANY 

The tasks I have done in the company are the following: 

- Planimetry elaboration of actual condition, description of pathologies, coloured 

drawings and chromatic study of facades, construction details of proposal of 

rehabilitation of buildings from different visits performed in situ and diagnosis. 

- Drawings of rethink of tubular scaffoldings, as a complement to the PMUD (plan of 

assembly, disassembly and use of the scaffolding ULMA, to elaborate for the 

construction company before the beginning of the construction in the required 

documentation demanded by the security and health coordinator). 

- Definition of proposals with constructive details, typological sections, exploded view 

and fabrication. 

- Measurements and proposal of constructive solutions. 

- Internal reform of properties. 

- Assistance to the construction manager in two constructions in progress. 

- Elaboration from the beginning of an executive project of facade restoration and 

rehabilitation of community roofs, from the drawing uprising, intervention approach, 

measurements elaboration and a wide search to do the descriptive historical memory 

of the building and the historical memory of the property. This project have been bone, 

and the construction started in October 15th. 
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2.8.1 Summary chart of the intervened works 

 

PROJECT BUDGE
T (€) 

ACTUAL 
CONDITI

ON 

Architecton
ic upraising 

Diagnosis Scaffold
ing 

Budget and 
measureme

nts  

Historical 
memory 

Constru
ction 

details 

Constru
ction 
visit 

Rambla de 
Catalunya, 
facade 
rehabilitation 

240.000  standby 

    

 

 

 

Muntaner 
street, facade 
rehabilitation 

136.000  standby 

  

   

 

 

Passeig de 
Gràcia (1), 
facade 
rehabilitation 

92.000  standby 

 

 

 

    

Passeig de 
Gràcia (2), 
facade 
rehabilitation 

92.000  standby 

 

 

 

    

Passeig de 
Gràcia (3), 
rehabilitation 
of facades, 
roofs and inner 
courtyards 

134.000  standby 

   

    

Portal de 
l’Angel, facade 
rehabilitation 

72.000  standby 

 

  

 

 

 

 

Enric 
Granados 
street, facade 
rehabilitation 

130.000 standby   

 

    

Travessera de 
les corts street 
(1), facade 
rehabilitation 

750.000  standby  

 

 

 

 

 

 

Dagueira 
street, 
structural 
enforcement 
and internal 
reform 

118.000  standby      

 

 

Socrates 
street, internal 
reform  

185.000  standby 

 

  

 

   

Travessera de 
les corts street 
(2), facade 
rehabilitation 

300.000 In course       
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PROJECT BUDGE
T (€) 

ACTUAL 
CONDITI

ON 

Architecton
ic upraising 

Diagnosis Scaffold
ing 

Budget and 
measureme

nts  

Historical 
memory 

Constru
ction 

details 

Constru
ction 
visit 

Plaça Regomir 
, integral 
rehabilitation 
and structural 
consolidation 

218.000 In course       

 

Passeig de 
Gràcia (4), 
rehabilitation 
of facades and 
roofs 

190.000 Beginning 
of works 

      

 

Torrent de 
l’Olla street, 
integral 
rehabilitation 

? Standby 

 

  

 

 

 

 

 

2.8.2 Types of tasks performed 

 

 

Therefore, we can clearly observe how the most part of the performed work is in the project 
phase, and practically all the practicum time has been done in a technical office 

 

 

 

 

 

 

 

Project tasks
95%

Construction 
visits
5%

Types of tasks
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Here we can observe the detailed kind of works performed, including the construction visit: 

 

 

The most part of the performed work are the architectonical uprising drawings, scaffolding 

drawings, pathological drawings and constructive details of the different proposals, further I 

have also done measurements and a complete historical research of a concrete building. 

The visits to constructions represent a 5% of the total, but I have also visited different properties 

in project phase to make the architectonical uprising and the pathological drawings in an 

accurate and realistic way. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architectonic 
upraising

25%

Diagnosis
14%

Scaffoldings 
drawings

17%

Constructive details 
and proposals

19%

Measurements 
and budgets

17%

Historical study
3%

Construction visits
5%

Kind of tasks performed
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3. TASKS PERFORMED IN THE COMPANY 

3.1 ARCHITECTONICAL UPRAISING 

3.1.1 Method of realization 

A big part of the work during those six months has been the architectonical uprising drawings 

of every property the company has worked in, mainly in rehabilitation of facades. 

We did a total of fourteen graphic uprisings, in every construction we worked in we did at least 

the main façade drawings. 

Although we had drawings of some properties, provided by the neighbours or the 

contemporary archive of Barcelona, we made them again to have a digitalized archive of them, 

and to make other required drawings, as pathological drawings, coloured drawings or 

constructive details. In addition, those drawings will help when doing the measurements and 

budgets of the projects. 

Generally, the process they follow in every property is the following: 

The first important variable is if the property is catalogued or not, and if there are drawings in 

the contemporary archive of Barcelona or in the historical files of the district where the property 

is. 

If there are drawings, the company plan a visit to the contemporary archive, in most cases they 

don’t know what information they have until the visit, an on-line consultation allows us to know 

if it exists any documentation or not: 

 

Anyway, from the secretary of the technical office we arranged a visit in my name, and I went 

there to study the available documentation, if there are drawings, we ask for their reprography, 

especially of facades. 
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The main problem generated is that, to make an escalated reproduction, the waiting period is 

of at least two weeks, so, it is necessary to advance work in the office to the delivery before 

having the documentation, therefore, normally we made a photocopy of the drawing and we 

used it to the measurements with the scalimeter to correct it later at the office by digitalizing 

the information with the program AutoCad. 

Then, we crossed the information with another databases, like the point of cartographic 

information of Barcelona, or with the land register, to obtain escalated drawings, and use them 

to obtain measurements of the facades, roofs, and inner courtyards. 

 

From here, we can obtain drawings in urban plant that we can use to start the uprising, it also 
shows the amplitude of roadways and sidewalks  

 

Example of urban drawing extracted from the cartographic information point of Barcelona 
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Theses drawings are escalated and they allow taking general measurements to start the 

uprising. 

The company always visits the buildings with that documentation and with a laser distance 

meter, they get general measurements of the buildings and the sidewalks, marking every 

present element, like trees, lamps, and other urban elements that can affect the development 

of the scaffolding. 

Usually all that information is enough to make a general accordance of the same, and we take 

enough cure at the time of making it to add possible changes, because usually the 

measurements are right but the highs realized from photographic restitutions aren’t that 

reliable. 

When performing the intensive visit to the building, we visited every floor and we had access 

to different parts of the building to make the definitive drawings of facades, sections, 

courtyards, etc. 

All those drawings, once finished the intensive visit to the building, are made with an important 

grade of detail, and we can differentiate two kinds of buildings: 

Catalogued and historical buildings: they have an important load of ornamentation, corbels, 

cornices, engravings, and other sculptures, realized with a high grade of details, marking every 

kind of ornamentation, wood and elements to perform accurate measurements of them. 

Contemporary rehabilitation buildings: buildings that have repetitive facades and less 

ornamentation, usually buildings after the 1960, with a higher use of concrete, these buildings 

are also performed with a high grade of details, but the result is less impressive than the others. 

In every case, those drawings are also useful to mark every actual element that we can detect, 

that are susceptible to be retired, like air conditioners, alarms, focus, and publicity posters. 

3.1.2 Drawings of historical buildings in Barcelona 

Facade of Passeig de Gràcia project: 
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Sections of Passeig de Gràcia project: 

 

Reference: In the point 7.16 of the annex we can find all the drawings realized integrally for 

me in the Passeig de Gràcia (4) project 
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Facade and section of Rambla de Catalunya project: 

 
 

Reference: In the point 7.15 of the annex we can find all the drawings realized integrally for 

me in the Rambla de Catalunya project 

Facade of Passeig de Gracia project: 

 

Reference: In the point 7.6 of the annex we can find all the drawings realized integrally for 

me in the Passeig de Gràcia (3) project 
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Facade and section of Passeig de Gràcia project: 

 

 

Reference: In the point 7.5 of the annex we can find all the drawings realized integrally for 

me in the Passeig de Gràcia (1) project 
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Facade and section of Passeig de Gràcia project: 

 

 

Reference: In the point 7.4 of the annex we can find all the drawings realized integrally for 

me in the Passeig de Gràcia (2) project 
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3.1.3 Drawings of contemporary buildings of Barcelona 

Facades of the rehabilitation of Torrent de l’Olla project: 

 

Reference: In the point 7.8 of the annex we can find all the drawings realized integrally for 

me in the Torrent de l’Olla project 

Facades of the rehabilitation of Muntaner street project: 

 
 

Reference: In the point 7.10 of the annex we can find all the drawings realized integrally for 

me in the Muntaner project 
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7.2 INFORME REALITZAT PER LA TUTORA DEL PRÀCTICUM EN L’EMPRESA 
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7.3 DOCUMENTACIÓ REFERENT A DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA 

7.3.1 Gremi de constructors 
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7.3.2 RiMe 
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7.3.3 CONSTa 
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7.3.4 ANERR 
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7.4 DOCUMENTACIÓ REFERENT A PASSEIG DE GRÀCIA (1) 

7.4.1 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

 

Situació: C/ Passeig de Gràcia 

Any de construcció: 1957 

Superfície construïda:  2.302 m² 

Superfície de sol: 324 m² 

Característiques del projecte:  

En aquest cas ens trobem amb una finca situada al passeig de Gràcia, es tracta d’un edifici 
entre mitgeres de planta baixa més 6, amb dues remuntes realitzades amb posterioritat. 

En aquest cas, el treball realitzat en aquest projecte es limita a l’aixecament gràfic i a la 
realització dels plànols corresponents de bastida. 

Es tracta d’una façana amb una composició bastant repetitiva, però amb molta ornamentació, 
com quasi be tots els edificis situats al passeig de Gràcia, el grau de protecció de la finca 
implica que s’ha de realitzar una obra de restauració tenint en compte els paràmetres fixats 
per patrimoni. 

7.4.2 PLÀNOLS  

 



GEOX GEOX

Passeig

 de

Gràcia

01 RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a  Passeig de Gràcia  - BarcelonaESTAT ACTUAL: definició d'arquitectura



GEOX GEOX

Passeig

 de

Gràcia

2m+2m amb biga 2m+2m amb biga 2m+3m amb biga

02 RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a  Passeig de Gràcia - BarcelonaBASTIDA
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7.5 DOCUMENTACIÓ REFERENT A PASSEIG DE GRÀCIA (2) 

7.5.1 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

 

Situació:  C/ Passeig de Gràcia  

Any de construcció:  1900 

Superfície construïda:  3.444 m² 

Superfície de sol:  674 m² 

Característiques del projecte:  

Edifici molt similar a l’anterior, de planta baixa més 7, entre mitgeres. 

En aquest cas la feina realitzada també es limita al aixecament gràfic i a la realització dels 
plànols de bastida corresponents. 

Com l’anterior, la composició de la façana es bastant senzilla, i amb poques ornamentacions 
a les que conferir una atenció especial. 

7.5.2 PLÀNOLS 



Maria Candelas
FARMÀCIA

FARMÀCIA

Roca de Viñals

Laboratori d^Anàlisis Clíniques

01 RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a  Passeig de Gràcia - BarcelonaESTAT ACTUAL: definició d'arquitectura



Maria Candelas
FARMÀCIA

FARMÀCIA

Roca de Viñals

Laboratori d^Anàlisis Clíniques

2m+2m amb biga 2m+2m amb biga 2m+2m amb biga

02 RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a  Passeig de Gràcia - BarcelonaBASTIDA
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7.6 DOCUMENTACIÓ REFERENT A PASSEIG DE GRÀCIA (3) 

7.6.1 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

 

Situació:  C/ Passeig de Gràcia  

Any de construcció:  1900 

Superfície construïda:  2.720 m² 

Superfície de sol:  620 m² 

Característiques del projecte:  

En aquest cas tenim un altre edifici, situat a passeig de gràcia, entre mitgeres de planta 
baixa més quatre. Format per una façana de murs massissos de maó amb un acabat 
mitjançat estucs encoixinats. 

En aquest edifici, es pretén realitzar una restauració de la façana principal, així com 
rehabilitar els patis interiors. 

7.6.2 PLÀNOLS 



PUNT    ROMA PUNT    ROMA PUNT    ROMA PUNT    ROMA

Viatges
a la teva mida Koba Tours

01 RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a  Passeig de Gràcia - BarcelonaESTAT ACTUAL: definició d'arquitectura



Cara 1
3.97 m

Cara 2
3.60 m

Cara 3
3.96 m

Cara 4
3.60 m

Cara 1
3.97 m

Cara 2
3.60 m

Cara 3
3.96 m

Cara 4
3.60 m

Cara 2

Ca
ra

 3

Cara 4

Cara 1

Cara 2

Ca
ra

 3

Cara 4

Cara 1

Cara 2

Ca
ra

 3

Cara 4

Cara 1

02 RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a  Passeig de Gràcia - BarcelonaESTAT ACTUAL: desplegat PATI 1

Façana principal

Pati 1

Pati 2 Pati 3

P.baja P.piso P.cubierta



Cara 1
3.58 m

Cara 2
2.24 m

Cara 3
3.58 m

Cara 4
2.24 m

Cara 1
3.58 m

Cara 2
2.24 m

Cara 3
3.58 m

Cara 4
2.24 m

Cara 2

Cara 3

Cara 4

Cara 1

Cara 2

Cara 3

Cara 4

Cara 1

Cara 2

Cara 3

Cara 4

Cara 1

03 RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a  Passeig de Gràcia - BarcelonaESTAT ACTUAL: desplegat PATI 2

Façana principal

Pati 2 Pati 3

Pati 1

P.baja P.1 P.2
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2.56 m

Cara 3

Cara 1

Cara 2
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Cara 1

Cara 2
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04 RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a  Passeig de Gràcia - BarcelonaESTAT ACTUAL: desplegat PATI 3
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P.1

P.2

P.3

P.4
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2.24 m
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Façana principal
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Esquerdes

Reparacions puntals

Bruticia i desprendiments
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7.7 DOCUMENTACIÓ REFERENT ENRIC GRANADOS  

7.7.1 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

 

Situació:  C/ Enric Granados  

Any de construcció:  1939 

Superfície construïda:  1.952 m² 

Superfície de sol:  308 m² 

Característiques del projecte:  

Es tracta d’un edifici cantoner, situat al centre de Barcelona, construït l’any 1939. 

Tal com s’observa en la fotografia es tracta d’un edifici amb una façana molt degradada, amb 
una afectació important en tot el pla de façana i en les lloses dels diferents balcons que la 
conformen. 

En el moment de començar el pràcticum aquest projecte ja estava pràcticament finalitzat i 
només restava començar l’obra a partir de finals de setembre de 2014, justament quan ja 
s’havia acabat el període de practiques en l’empresa. 

7.7.2 PLÀNOLS 
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01 REHABILITACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a c/ ENRIC GRANADOS - BarcelonaIMPLANTACIÓ BASTIDA
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7.8 DOCUMENTACIÓ REFERENT A TORRENT DE L’OLLA 

7.8.1 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

 

Situació:  C/ Torrent de l’Olla  

Any de construcció:  1900 

Superfície construïda:  255 m² 

Superfície de sol:   129 m² 

Característiques del projecte:  

Es tracta d’un petit edifici unifamiliar de planta baixa més 1, situat al carrer de Torrent de l’olla 
nº 140. 

La principal característica es que aquest edifici, de murs de maó massís, amb forjats 
unidireccionals de bigues de fusta i revoltó de volta de maó de pla, i una coberta a la catalana, 
està, per una banda, fora de normativa ja que en planta primera supera la profunditat màxima 
edificable i per l’altra es poden construir fins a dues remuntes permeses per l’altura màxima 
reguladora. 

La feina realitzada en aquest edifici es la de l’aixecament gràfic de l’estat actual del mateix, i 
el plantejament de propostes en façana i de divisió interior 

Profunditat màxima edificable: 11m  / Altura màxima reguladora: 14,65 m 

7.8.2 PLÀNOLS 
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7.9 DOCUMENTACIÓ REFERENT A SOCRATES  

7.9.1 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

 

Situació:  C/ Sòcrates  

Any de construcció:  1900 

Superfície construïda:  161 m² 

Superfície de sol:   82 m² 

Característiques del projecte:  

Es tracta d’un petit edifici de planta baixa més dos, en el que es realitza una rehabilitació 
integral, tant exterior, de façana com de de distribució interior. 

L’edifici està format per una construcció típica, amb murs de maó massís, forjats 
unidireccionals amb bigues de fusta i revoltó ceràmic de volta de maó de pla i una coberta de 
teula àrab a dues aigües. 

D’aquest projecte només es van realitzar els amidaments, ja que el projecte principal ja estava 
realitzat, i es van realitzar uns amidaments complets i descripció de les partides principals. 
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7.9.2 ESTAT ACTUAL 

L’edifici disposa d’un gran pati, amb una petita coberta de fibrociment, i l’estat general de 
l’edifici, es molt deficient, tot i que no es van detectar processos patològics importants. 

 

 

7.9.3 PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

Les propostes acceptades per a pressupost son les següents; 

1) Realització d’un estintolament per tal de substituir la façana posterior actual, per tal de 
realitzar una planta sencera incloent tot el pati, tal com s’observa als plànols. 
Es realitzarà mitjançant un apuntalament del buit de pas de 3,60 x 3,20 m, format per 
puntals metàl·lics telescòpics i es crearà un portic de jàssera i pilars de perfils metàl·lics 
laminats en calent i unions electrosoldades. 

2) Enderrocs 
o S’enderrocarà la paret de carrega exterior (mitjançant un estintolament) 
o Enderroc d’envans exteriors  
o Enderroc del forjat de la terrassa i coberta actual de fibrociment 
o Enderroc de paviments i envans interiors 
o Repicat de paraments envans i parets, enguixats i arrebossats i paper de paret 
o Arrencada del mobiliari de cuina i bany 
o Arrencada de marcs de porta, finestres de fusta i porta d’accés exterior 
o Arrencada de tàbica d’escala 

3) Possibilitat de substitució de coberta actual per una nova a dues aigües amb aïllament 
tèrmic de poliestirè, sobre bigues actuals de fusta, encadellat ceràmic i acabat de teula 
àrab. 

4) Instal·lacions: 
o Substitució de xarxa actual d’electricitat per el muntatge d’una nova que inclou, 

escomesa elèctrica per a nous comptadors, quadre elèctric amb interruptor 
diferencial, general i 7 línies de llum. 

o Nova instal·lació de xarxa de sanejament amb nous baixants de PVC de 125 
mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, inclòs col·lector horitzontal de 160 mm de 
diàmetre. 
Nova xarxa d’evacuació horitzontal de tubs de PVC de 110 mm de diàmetre i 
3,2 mm de gruix. 
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o Nova instal·lació de xarxa de fontaneria consistent en aigua freda i calenta 
sanitaria per a 2 unitats de bany i una unitat de cuina. 

o Nova instal·lació de plaques solars amb una superfície activa unitària de 2,00 
m² amb acumulador d’acer inoxidable de 160 l de capacitat i suport metàl·lic 
amb circuit tancat col·locat amb fixacions metàl·liques. 

5) Cuines i banys 
o Subministrament i instal·lació de dues unitat d’aparells sanitaris per a banys 

que inclou inodor, lavabo de porcellana i plat de dutxa acrílic. 
o Subministrament i instal·lació de mobiliari de cuina compostos de carcasses, 

prestatges, penjadors i potes amb acabat laminat amb portes recobertes d’un 
foli impregnat de resines melamíniques. 

o Subministrament i col·locació d’electrodomèstics de cuina que inclou pica 
d’acer inoxidable, taulell de cocció amb placa d’inducció, forn multi funció 
pirolític i col·locació de campana de cuina. 

o Col·locació d’acumulador elèctric per a aigua calenta sanitària de 100 l. 
6) Estructura 

o Nou forjat per a terrassa exterior unidireccional format per bigueta i revolto per 
a sostre de 16 + 5 cm amb revolto artesanal d’arc ceràmic i biguetes IPN 160 
d’acer S275JR amb intereixos de 60cm. Capa de compressió de 5 cm de gruix 
amb malla electrosoldada de barres corrugades d’acer de 15x15 cm de 5 mm 
de diàmetre i una quantia de 0,06 m³/m². 

o Embrochalament per a forat d’ascensor per a obertura de pas d’ascensor d’1m 
x 1m mitjançant bigues de perfil metàl·lic laminat en calent amb unions 
electrosoldades i suport a paret amb encastament de 5 cm de profunditat. 

7) Ram de paleta 
o Reforç de sostres amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla 

electrosoldada de barres corrugades d’acer de 15x15 cm de 5 mm de diàmetre 
i una quantia de 0,06 m³/m² de formigó estructural alleugerit per a forjats HLE-
30 de densitat 1500 – 1800 kg/m³ 

o Sabates de fonamentació de pòrtics d’estintolament, format per formigó per a 
recalçats a una fondària <= 3m, HA25/P/20/IIa, de consistència plàstica i 
armadura per a recalçats d’acer en barres corrugades B500S. 

o Sabates de fonamentació per a fossat d’ascensor, amb formigó per a rases i 
pous de fonament HA25/B/20IIa, de consistència tova i armadura de rases i 
pous AP500 S d’acer en barres corrugades B500S. 

o Tancaments de parets d’ascensor amb maó massís de 14 cm de gruix. 
o Envans de distribució interiors de 7 cm de gruix amb supermaó de 500x200x70 

mm. 
o Acabat enguixat reglejat sobre paraments verticals interiors i alicatat en cuines 

i banys 
o Nous paviments en totes les estances. 

8) Col·locació de noves fusteries d’alumini lacat tant exteriors com interiors i noves 
baranes per a les escales. 

9) Col·locació d’aplacat en façana posterior i acabat arrebossat en façana principal. 

 

7.9.4 AMIDAMENTS 
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NUM. DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UT PREU/UT PREU

REHABILITACIÓ INTEGRAL

CAP. 0 MITJANS AUXILIARS

0.1

1,00 ut 0,00 €

0.2

46,18 m2 0,00 €

0.4

24,35 m2 0,00 €

0.5

1,00 ut 0,00 €

TOTAL CAPITOL 0: MITJANS AUXILIARS 0,00 €

CAP. 1 ENDERROCS

1.1

20,80 m2 0,00 €

m.l h Totals

Paret de càrrega transversal 4,76 3,20 15,23 m2

Paret de càrrega paral·lela a línia de façana 1,74 3,20 5,57 m2

20,80 m2

1.2

42,66 m2 0,00 €

m.l h Totals

Envans exteriors 4,93 3,20 15,78 m2

Envà de fusta exterior 8,40 3,20 26,88 m2

42,66 m2

Apuntalament forjats portics estintolament

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament d'estintolament de buit de pas de dimensions 3,60 x 3,20m, format per 

puntals metàl · lics telescòpics de 3,20 m d'alçada, i sotapont superior tornapuntat, elaborada en obra

Implantació de bastida en façana principal

Bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, de 5m de llargada en planta, i de fins a 30 m d'alçada màxima de 

treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, plataformes de treball de 60 cm d'ample; amb 

elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en tot el seu perímetre i que sobresurten fins de 

160 cm del pla de façana, segons plànols de muntatge, amb muntatge de xarxa flexible, tipus mosquitera 

monofilament, de polietilè 100%, accessoris, lones per a recollida de runes i projeccions liquides, sistemes de 

protecció, ancoratges i reposicions. Inclou senyalització a peu de carrer i protecció dels elements de bastida per a 

evitar accidents als vianants (segons normativa municipal de l'ajuntament de Barcelona). El cost de les taxes 

municipals d'ocupació de la via publica o tall de carrer per a muntatge de la bastida, si fos necessari, anirà càrrec del 

constructor. 

Implantació de bastida en façana posterior

Bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, de 5m de llargada en planta, i de fins a 30 m d'alçada màxima de 

treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, plataformes de treball de 60 cm d'ample; amb 

elements constructius (balcons, cornises, galeries, etc.) disposats en tot el seu perímetre i que sobresurten fins de 

160 cm del pla de façana, segons plànols de muntatge, amb muntatge de xarxa flexible, tipus mosquitera 

monofilament, de polietilè 100%, accessoris, lones per a recollida de runes i projeccions liquides, sistemes de 

protecció, ancoratges i reposicions. 

Col.locació de contenidor per a residus d'obra

Subministrament de contenidor metàl.lic de 12 m³ de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials.

Paret de càrrega exterior

Enderroc de paret de càrrega de maó de 30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor

Envans exteriors

Enderroc d'envans exteriors de maó de 10 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor
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NUM. DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UT PREU/UT PREU

1.3

11,58 m2 0,00 €

m.l h Totals

Paret de façana exterior 3,62 3,20 11,58

Paret planta primera 3,30 2,70 8,91

Paret planta segona 3,30 2,70 8,91

,

1.4

0,40 m3 0,00 €

ample prof h Totals

Enfossat ascensor 1,00 1,00 0,40 0,40 m3

1.5

42,11 m2 0,00 €

Totals

Forjat de terrassa 8,15 m2

Coberta fibrociment 33,96 m2

42,11 m2

1.6

140,25 m2 0,00 €

Totals

Paviment pati 31,60 m2

Paviment terrassa 8,15 m2

Paviment planta baixa 33,50 m2

Paviment planta primera 33,50 m2
Paviment planta segona 33,50 m2

140,25 m2

1.7

ut 0,00 €

Enderroc de façana posterior

Enderroc de paret de càrrega de maó de 30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor

Enfossat ascensor

Enderroc de solera de formigó per a realització d'enfossat  d'ascensor de 40 cm de fondaria amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Enderroc de forjat de terrassa i coberta fibrociment

Enderroc de forjat de terrassa complet, incloent paviment, entrebigat i bigueta de fusta amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor

Enderroc paviments

Arrencada de paviments ceràmics amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Excavació rases per a sanejament

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb 

mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, inclós enderroc de solera per a realització de les rases.
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1.8

2,00 ut 0,00 €

ample prof h m3 ut

Pilars 0,30 0,30 3,20 0,29 2,00 ut

1.9

53,03 m2 0,00 €

m.l h Totals

Planta baixa 9,57 3,20 30,62 m2

Planta primera 4,15 2,70 11,21 m2

Planta segona 4,15 2,70 11,21 m2

53,03 m2

1.10

50,08 m2 0,00 €

m.l h Totals

cuina 9,50 3,20 30,40 m2

wc complet 6,15 3,20 19,68 m2

50,08 m2

1.11

401,57 m2 0,00 €

m.l h Totals
Repicat enguixats planta baixa 33,75 3,20 108,00 m2

Mitgera 17,21 3,20 55,07 m2

caixa escala 11,12 8,60 95,63 m2

Exterior planta baixa 8,15 3,20 26,08 m2
Planta primera 31,85 2,70 86,00 m2

 façana principal 12,73 m2

 façana posterior 18,06 m2

401,57 m2

1.12

0,00 ml 0,00 €

ml

Mobiliari inferior cuina 4,70

mobiliari superior cuina 2,95

1.13

163,66 m2 0,00 €

m.l h Totals
Paper pintat planta baixa 19,84 3,20 63,49 m2

Paper pintat planta primera 31,86 2,70 86,02 m2

149,51 m2

Socul de fusta 14,15 1,00 14,15 m2

14,15 m2

Enderroc de pilars

 Enderroc de pilar de maó massís, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Enderroc d'envans interiors

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor

Repicat paraments envans

 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

de cuina i lavabo complet

Repicat enguixats i arrebossats

Repicat d'arrebossat de morter de calç i enguixats de paraments verticals i de façana, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor

Arrencada mobiliari cuina

Arrencada de mobiliari interior de cuina fix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Arrencada paper parets i reblert de fusta

Arrencada de revestiment de paper de paraments verticals i socul de fusta d'un metre d'alçada, amb mitjans manuals i 

càrrega de runa sobre camió o contenidor.
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NUM. DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UT PREU/UT PREU

1.14

0,00 ml 0,00 €

1.15

3,00 m2 0,00 €

ample prof m2

Forjat solera planta baixa 1,00 1,00 1,00 m2

forjat planta primera 1,00 1,00 1,00 m2

forjat planta segona 1,00 1,00 1,00 m2

3,00 m2

1.16

18,00 ut 0,00 €

Ut

Marcs interiors p.baixa 3,00 ut

Marcs exteriors p.baixa 4,00 ut

Marcs interiors p.primera 2,00 ut

Marcs exteriors p.primera 2,00 ut

Marcs interiors p.segona 2,00 ut

Marcs exteriors p.segona 1,00 ut

Marcs de finestra exteriors planta baixa 3,00 ut
Marcs de finestra exteriors planta segona 1,00 ut

18,00 ut

1.18

1,00 ut 0,00 €

Ut

Porta accés 1,00 ut

1.18

13,00 ut 0,00 €

Ut

Griferia cuina 1,00 ut

Pica cuina 1,00 ut

Griferia bany petit 2,00 ut

Lavabo bany petit 1,00 ut

Plat de dutxa bany petit 1,00 ut

griferia bany gran 2,00 ut

lavabo bany gran 1,00 ut

wc bany gran 1,00 ut

safareig 1,00 ut

griferia safareig 1,00 ut

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i evacuació, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i evacuació, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i evacuació, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Arrencada de caldera actual, suport i desconexió de xarxa, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor

Rases exteriors sanejament

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb 

mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora, inclós enderroc de solera per a realització de les rases.

Enderroc forjat per a pas d'ascensor

Enderroc de forjat complet per a obertura de pas d'ascensor, incloent paviment, entrebigat i bigueta de fusta amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Arrencada de marcs de porta i finestres de fusta interiors i exteriors

Desmuntatge de marcs de porta i finestres de fusta amb mitjans manuals, inclós aplec de materials per a la seva 

reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor

Arrencada de porta d'accés

Desmuntantge de porta i arrencada de marc de porta d'acces amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor

Arrencada d'elements cuina i bany

Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i evacuació de cuina, amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.Arrencada de inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i evacuació 

de bany, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
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caldera 1,00 ut

13,00 ut

1.19

5,31 m2 0,00 €

m.l h Totals

Tabica escala 0,90 5,90 5,31 m2

TOTAL CAPITOL 1: ENDERROCS 0,00 €

CAP 1B OPCIÓ ENDERROC COBERTA

1B.1

121,00 m2 0,00 €

ml Ut ample prof m2

Bigues de fusta m2

Doblat d'enrajolat ceràmic 2,00 5,50 11,00 121,00 m2

Teula àrab d'acabat 2,00 5,50 11,00 121,00 m2

1B.2

121,00 m2 0,00 €

TOTAL CAPITOL 1B: REPOSICIÓ COBERTA 0,00 €

CAP. 2 INSTAL.LACIONS

2.1

1,00 ut 0,00 €

2.2

1,00 ut 0,00 €

2.3

Arrencada de tabica escala

 Arrencada d'enrajolat de tabica d'escala, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

Arrencada de coberta actual

Arrencada i enderroc de coberta inclinada actual a dos aigues, inclós entrebigat, doblat d'enrajolat ceràmic i teula 

d'acabat amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Desmuntatge i arrencada de xarxa actual d'electricitat, inclós arrencada de quadres elèctrics i retirada de cablejat 

superficial o en regats, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió contenidor

Retirada xarxa d'aigua

Reposició de coberta

Reposició coberta inclinada a dos aigues, inclós entrebigat, encadellat ceràmic,  aïllament tèrmic de poliestirè 

extrusionat de 5 cm d'espessor, i acabat amb peces de teula àrab sobre morter mixt 1:2:10.

Retirada clavegueró per sanejament horitzontal

Enderroc de clavegueró de formigó de 60x90 cm o de diàmetre 80 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 15 

cm de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Retirada xarxa electricitat
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NUM. DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UT PREU/UT PREU

1,00 ut 0,00 €

2.4

1,00 ut 0,00 €

2.5

1,00 ut 0,00 €

2.6

1,00 ut 0,00 €

2.7

1,00 ut 0,00 €

2.8

1,00 ut 0,00 €

2.8

Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de d'aigua, de 4'' o 110 mm de diàmetre, com a màxim, muntat 

superficialment i amb desmuntatge de fixacions, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor

Retirada de baixants i canals

Retirada de baixants interiors ocults de fibrociment per a xarxa d'evacuació, inclós retirada de calaix actual amb 

mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Col.locació d'arqueta i conexió clavegueró

Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 

entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

Nova instal.lació de xarxa de sanejament

Subministre i muntatge de nous baixants per a sanejament interior amb tub de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre i 

3,2 mm de gruix, segellat, amb calaix (3 costats) de maó buit senzill de 290x140x40 mm, arrebossat, i acabat de les 

mateixes característiques dels nous acabats per als paraments i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Nova instal.lació de xarxa d'electricitat

Subministrament i muntatge de nova xarxa d'electricitat que inclou, escomesa elèctrica per comptador nou en 

habitatge (8,8 Kw.), quadre elèctric amb interruptor diferencial, interruptor general i 7 línies, punts de llum,  preses de 

corrent en interior habitatge amb presa a terra, preses de corrent en exterior estanques amb presa de terra, preses de 

corrent per a electrodomèstics amb presa de terra ,subministrament i col · locació de , timbre i brunzidor amb possible 

desconnexió, amb red interior de conductors de coure. Inclós previsió de il.luminació exterior en planta baixa, tant en 

exterior com làmina aigua, i en terrassa de planta pis.

Nova instal.lació de xarxa d'aigua

Instal.lació de nova xarxa de fontaneria consistent en aigua freda i aigua calenta sanitaria per a: 2 unitats de bany (1 

rentamans, 1 inodor i 1 dutxa); 1 Unitat de cuina Cuina (1 aigüera, 1 rentavaixelles, 1 rentadora, 1 presa acumulador) 

amn claus de tall a cada zona en cada punt de consum, inclós repàs instal · lació des de l'ubicació del comptador

Retirada de baixant superficial de fibrociment per a aigues pluvials, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor.

Conexió a red general mitjançant clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, 

de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 

cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Subministrament i muntatge de baixant exterior de la xarxa d'evacuació, formada per tub de PVC, sèrie B, de 125 mm 

de diàmetre i 3,2 mm de gruix. Fins i tot p / p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i 

peces especials col · locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntada, connexionada i provada per 

l'empresa instal · ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

Subministrament i muntatge de nova xarxa d'evacuació horitzontal, formada per tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de 

diàmetre i 3,2 mm de gruix. Fins i tot p / p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 

especials col · locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntada, connexionada i provada per 

l'empresa instal · ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

Nova instal.lació de plaques solars
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NUM. DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UT PREU/UT PREU

1,00 ml 0,00 €

TOTAL CAPITOL 2: INSTAL.LACIONS 0,00 €

CAP. 3 CUINES I BANYS

3.3

2,00 ut 0,00 €

3.4

1,00 ut 0,00 €

3.4

1,00 ut 0,00 €

3.5

1,00 ut 0,00 €

TOTAL CAPITOL 3: CUINES I BANYS 0,00 €

CAP. 4 CLIMATITZACIÓ

4.1

6,00 ut 0,00 €

TOTAL CAPITOL 4: AIRE ACONDICIONAT 0,00 €

Subministre i col.locació d'aparells d'aire acondicionat

Subministre i col.locació de sistema condicionador d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural format 

per 6 Splits amb bomba de calor de 10 kw de potència frigorífica amb alimentació monofàsica de 230 V i qualificació 

energètica A++

Instal.lació de conjunt de captadors solars amb una superfície activa unitaria de 2,00 m², amb acumulador d'hacer 

inoxidable de 160 l de capacitat i suport metàl.lic amb circuit tancat col.locat amb fixacions metàl.liques.

Subministrament i col · locació d'acumulador elèctric per a aigua calenta sanitària de 100 l.

Subministrament d'aparells sanitaris en banys

Subministrament i instal · lació de dos unitats d'aparells sanitaris per a banys compostos de; inodor de porcellana 

sanitària, amb tanc baix, sèrie bàsica, color blanc, amb seient i tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, 

amb joc de fixació i colze d'evacuació; lavabo de porcellana sanitària, amb peu, sèrie bàsica, color blanc, de 520x410 

mm amb conjunt d'aixetes monocomandament, acabat cromat, composta d'aerador; plat de dutxa acrílic gamma 

bàsica, color, de 80x80 cm, amb joc de desguàs proveït d'aixetes monocomandament sèrie bàsica, acabat cromat. 

Inclús desguàs, sifons individuals per a cadascun dels aparells, aixetes de regulació, enllaços d'alimentació flexibles, 

connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta ia la xarxa de desguàs existent, fixació dels aparells i closa amb silicona. 

Totalment instal · lats, connexionats, provats i en funcionament.

Conunt de mobiliari de cuina

Subministrament i col · locació de moblament de cuina, composada per 4,30 m de mobles baixos amb sòcol inferior i 

4,30 m de mobles alts, acabat laminat amb portes recobertes d'un foli impregnat de resines melamíniques amb un 

gruix de 0,2 mm i front de 16 mm de gruix laminat per ambdues cares, cantells verticals i horitzontals arrodonits. 

Construcció del moble mitjançant els següents elements: CARCASSES: fabricades en aglomerat de fusta de 16 mm 

de gruix i recoberts de laminat per totes les seves cares i cantells (cantell frontal de 0,6 mm); darrera del mateix 

material de 3,5 mm de gruix, recoberta de laminat per els seus dues cares; laterals assortits de varis trepants que 

permeten la col · locació de prestatges a diferents alçades. PRESTATGES: fabricats en aglomerat de fusta de 16 mm 

de gruix i recobertes de laminat per totes les seves cares i cantells (cantell frontal en ABS de 1,5 mm de gruix). 

FRONTISSES: d'acer niquelat, amb regulació en alçada, profunditat i ample; sistema clip de muntatge i desmuntatge. 

PENJADORS: ocults d'acer, amb regulació d'alt i fons des de l'interior de l'armari; aquest porta dos penjadors que 

suporten un pes total de 100 kg. POTES: de plàstic dur inserides en tres punts de la base de l'armari; regulació 

d'alçada entre 10 i 20 cm; cada pota suporta un pes total de 250 kg. Fins i tot sòcol inferior, i acabaments a joc amb el 

acabat, guies de coixinets metàl · lics i agafadors en portes. Totalment muntat, sense incloure electrodomèstics ni 

aigüera.

Subministre i col.locació d'acumulador elèctric

Subministrament d'electrodomestics en cuines

Subministrament i col · locació de pica d'acer inoxidable de la casa Roca (o equivalent), aixetes cuina model 

Blancolinus; acabat acer finish (o equivalent),  taulell cocció amb placa d'inducció, forn multifunció pirolític i col.locació 

de campana de cuina.
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CAP. 5 ESTRUCTURA

5.1

7,15 ml 0,00 €

ml

Estintolament façana posterior 3,65 ml

Estintolament paret pati 3,50 ml

7,15 ml

5.1

31,25 m2 0,00 €

11,65 m2 0,00 €

m2

Opció forjat sencer 31,25 m2

Opció forjat terrassa 11,65 m2

5.2

19,60 ml 0,00 €

ml ut ml. Totals

Bigues 3,90 4,00 15,60 ml

Brochal 1,00 4,00 4,00 ml

19,60 ml

5.3

2,60 ml 0,00 €

ml

Estintolament façana posterior 2,60 ml

TOTAL CAPITOL 5: ESTRUCTURA - Opció forjat sencer 0,00 €

TOTAL CAPITOL 5: ESTRUCTURA - Opció terrassa 0,00 €

CAP. 6 RAM DE PALETA

6.1

70,50 m2 0,00 €

m2

Forjat planta primera 35,25 m2

Forjat planta segona 35,25 m2

70,50 m2

6.2

0,00 m2 0,00 €

m2 ut m2 totals

Sabata estintolament façana posterior 2,00 m2

Sabata estintolament paret pati 2,00 m2

Realització de nou forjat unidireccional de formigó format per, bigueta i revoltó per a sostre de 16 +5 cm amb revoltó 

artesanal d'arc ceràmic i biguetes IPN 160 d'acer S275JR, intereixos 60 cm. Capa de compressió de 5 cm de gruix, 

amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de Ø5 mm i una quantia de 0,06 m3/m2 de 

formigó estructural alleugerit per a forjats HLE-30, de densitat 1500-1800 kg / m3, predosificat i realitzat en obra amb 

formigonera de 165 litres, amb suport a paret amb regates de 5 cm de profunditat i 20 cm d'ample a cada entrebigat.

Realització d'embrochalament de forjat unidireccional per a obertura de pas d'ascensor de 1 x 1 m, mijançant bigues 

de perfil metàl.lic laminat en calent amb unions electrosoldades i suport a paret amb encastament de 5 cm de 

profunditat

Estintolament escala planta baixa

Estintolament tabic de caixa escala

Capa de compressió

Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 

de 15x15 cm, de Ø5 mm i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó estructural alleugerit per a forjats HLE-30, de 

densitat 1500-1800 kg/m3, predosificat i realitzat en obra amb formigonera de 165 litres, amb suport a paret amb 

regates de 5 cm de profunditat i 20 cm d'ample a cada entrebigat.

Sabates de fonamentació de portics estintolament

realització de sabates de fonamentació format per; formigó per a recalçats a una fondària <= 3 m, HA-25/P/20/IIa, de 

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot i armadura per a recalçats AP500 S 

d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Embrochalament forat ascensor

Nou forjat per a terrassa exterior

Realització de nou forjat unidireccional de formigó format per, bigueta i revoltó per a sostre de 16 +5 cm amb revoltó 

artesanal d'arc ceràmic i biguetes IPN 160 d'acer S275JR, intereixos 60 cm. Capa de compressió de 5 cm de gruix, 

amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de Ø5 mm i una quantia de 0,06 m3/m2 de 

formigó estructural alleugerit per a forjats HLE-30, de densitat 1500-1800 kg / m3, predosificat i realitzat en obra amb 

formigonera de 165 litres, amb suport a paret amb regates de 5 cm de profunditat i 20 cm d'ample a cada entrebigat.

Estintolament de façana posterior

Realització d'estintolament per a buit de pas de 3,60 x 3,20, mitjançant creació de portic amb jàssera i pilars  de perfils 

metàl.lics laminats amb calent i unions electrosoldades
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0,00 m2

6.3

0,00 m2 0,00 €

m2 ut m2 totals

Sabata de fossat d'ascensor 2,00 m2

6.4

11,61 m2 0,00 €

m.l h Totals

Planta baixa 1,35 3,20 4,32 m2

Planta primera 1,35 2,70 3,65 m2

Planta segona 1,35 2,70 3,65 m2

11,61 m2

6.5

34,56 m2 0,00 €

m.l h Totals

Planta baixa 0,00 0,00 0,00 m2

Planta primera 6,40 2,70 17,28 m2

Planta segona 6,40 2,70 17,28 m2

34,56 m2

6.6

42,86 m2 0,00 €

ut m.l h Totals

Apujament de mitgera 28,57 1,50 42,86 m2

Revestiment de mitgera interior i exterior 2,00 28,57 1,50 85,71 m2

m lineals de coronament de mitgera 28,57 ml

6.7

480,61 m2 0,00 €

412,26 m2 0,00 €

Opció terrassa m.l h Totals

Enguixats planta baixa 40,98 3,20 131,14 m2

Enguixats planta primera 34,35 2,70 92,75 m2

Enguixats planta segona 34,35 2,70 92,75 m2

Enguixats caixa escala 11,12 8,60 95,63 m2

412,26 m2

Opció planta baixa sencera m.l h Totals

Enguixats planta baixa 62,34 3,20 199,49 m2

Enguixats planta primera 34,35 2,70 92,75 m2

Enguixats planta segona 34,35 2,70 92,75 m2

Enguixats caixa escala 11,12 8,60 95,63 m2

480,61 m2

6.8

49,14 m2 0,00 €

Enguixats

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb 

escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

Arrebossats

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, 

acabat reglejat.

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb 

escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

Realització de nova fonamentació per a fossat d'ascensor, amb formigó per a rases i pous de fonaments, HA-

25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i armadura de rases i pous AP500 S d'acer 

en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Tancament parets d'ascensor

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració mecànica, HD, categoria I, segons la 

norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, per a revestir, col·locat amb morter per obra industrialitzat M 2,5 (2,5 

N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2.

Realització d'envans de distribució interiors

Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 

771-1,per a revestir, col·locat amb morter per obra industrialitzat M 2,5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons la 

norma UNE-EN 998-2.

Apujar mitgera 

Apujar mitgera inclós revestiment interior i exterior i coronament de mitgera de xapa metàl.lica, mitjançant maó 

massís d'elaboració mecànica de 14 cm de gruix, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 

mm, per a revestir, col·locat amb morter per obra industrialitzat M 2,5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma 

UNE-EN 998-2.

Sabates de fonamentació fossat ascensor
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m.l h Totals

Arrebossats planta baixa

Arrebossat planta primera 9,10 2,70 24,57 m2

Arrebossat planta segona 9,10 2,70 24,57 m2

49,14 m2

6.8

16,78 m2 0,00 €

Totals

Arrebossat façana principal 12,73 m2

Arrebossat façana posterior 4,05 m2

16,78 m2

6.9

5,31 m2 0,00 €

m.l h Totals

Tabica escala 0,90 5,90 5,31 m2

6.10

56,74 m2 0,00 €

m.l h m2 ut Totals

Paviments de banys 3,80 2,00 7,60 m2

Enrajolat de parets de banys 9,10 2,70 24,57 2,00 49,14 m2

56,74 m2

6.11

13,95 m2 0,00 €

m.l h m2 ut Totals

Paviment de cuina 13,95 1,00 13,95 m2

Enrajolat de parets de cuina 0,00 m2

13,95 m2

6.12

1,00 ut 0,00 €

6.13

82,60 m2 0,00 €

TOTAL CAPITOL 6: RAM PALETA - Opció forjat sencer 0,00 €

TOTAL CAPITOL 6: RAM PALETA - Opció terrassa 0,00 €

Ajuts instal.lacions

Partida alçada a justificar per a treballs auxiliars en l'interior dels habitatges per al conexionat dels diferents elements 

de les nnoves instal.lacions, així com apertura i tapat de forats en paraments, murs, forjats i lloses, col.locació de 

passamurs, caixes i forats de pas d'istal.lacions. Inclós material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'apertura i 

tapat de regates, forats de tabiqueria, murs, forjats i lloses per al pas d'instal.lacions, fixació de soports, rebaixes i 

remats per al correcte muntatge de la instal.lació

Aïllament i impermeabilització de solera de planta baixa

Millora de solera de formigó en planta baixa mitjançant; membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable 

al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 112 a 136 g/m2, amb reforç de geotèxtil, segellat amb 

cinta adhesiva i fixada mecànicament i Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50 mm de 

gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,786 i 1,613 m2.K/W, amb la superfície llisa i 

amb cantell mitjamossa, col·locada sense adherir 

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcelànic, col · locades amb adhesiu 

per rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).

Enrajolat tabiques d'escala

Arrebossats de façana

Arrebossat de regularització i aplomat de façana, previ desempolsat i humectació del suport, amb morter de ciment M 

7,5, amb inclusió de malla de fibra de vidre intercalada a la totalitat de la superfície, inclús part proporcional de 

cavalcmaent, formació de mestres, arestes i brancals, fins a la completa regularització de la façana , totalment 

acabada per a rebre acabat colorejat o revestiment d´aplacat ceràmic. S´inclou la totalitat de superficie de la façana, 

paraments verticals, ampits de finestra i plantes baixes. 

Enrajolat de tabica d'escala amb rajola de gres porcelànic, col · locades amb adhesiu per rajola ceràmica C2 (UNE-

EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).

Paviments i enrajolat de banys

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcelànic, col · locades amb adhesiu 

per rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).

Paviments i enrajolat de cuina

Codi  oferta : 14_16

Estudio Econòmic Preliminar
10/13

REHABILITACIÓ INTEGRAL

 a edifici plurifamiliar situat a 

c/ SOCRATES - BARCELONA



REHABILITACIÓ   INTEGRAL

 a edifici plurifamiliar situat a 

       c/ SOCRATES  - BARCELONA

NUM. DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UT PREU/UT PREU

CAP. 7 FUSTERIES

7.1

0,00 ut 0,00 €

ml

Fusteries 6,00 ut

Envans correders 6,00 ut

7.2

1,00 ut 0,00 €

7.3

1,00 ut 0,00 €

7.4

2,00 ut 0,00 €

7.5

6,60 ml 0,00 €

ml

Planta primera 3,30 ml

Planta segona 3,30 ml

6,60 ml

7.6

0,00 ml 0,00 €

ml

barana d'escala 16,06 ml

TOTAL CAPITOL 7:  FUSTERIES 0,00 €

CAP. 8 FUSTERIES INTERIORS

8.1

6,00 ut 0,00 €

ut

Portes 6,00 ut

CAP. 9 ACABATS I REVESTIMENTS

9.1

18,77 m2 0,00 €

m2 ut m2 totals

Cuina 9,57 1,00 9,57 m2

Banys 4,60 2,00 9,20 m2

18,77 m2

Fals sostres per a cuina i bany

Col.locació barana d'escala

Portes DM per pintar

Col.locació de portes DM per pintar

Fals sostres

Col.locació de balconeres en façana principal

Col.locació de finestres en porta principal

Barana interior de vidre en façana posterior 

Col.locació barana de vidre en façana posterior 

Barana interior escala 

col.locació de fusteries p1 + p2. corredisses serie technal unicity FX1

Col.locació de porta principal

Col.locació de porta principal

Col.locació de finestres en façana principal

Col.locació de finestres en porta principal

Col.locació de fusteries, envidriats, envans correders i remat façana posterior
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9.2

602,03 m2 0,00 €

ml h m2 totals

Parets planta baixa 62,34 3,20 199,49 m2

Parets planta primera 34,35 2,70 92,75 m2

Parets planta segona 34,35 2,70 92,75 m2

Parets caixa escala 11,12 8,60 95,63 m2

Sostres planta baixa 64,52 m2

Sostres planta primera 28,45 m2

Sostres planta segona 28,45 m2

602,03 m2

9.2

6,00 ut 0,00 €

9.2

112,55 m2 0,00 €

m2 

Planta baixa (opcio lamina aigua) 35,92

Planta baixa 55,65 m2

Planta primera 28,45 m2

Planta segona 28,45 m2

112,55 m2

9.2

9,96 m2 0,00 €

9.2

30,25 m2 0,00 €

m2

Paviment exterior (opció terrassa sencera) 30,25

Paviment exterior (opció lamina aigua)

Terrassa 11,25

Pati 14,40

9.2

4,05 m2 0,00 €

CAP 9B APLACAT EN PARET POSTERIOR

9b.1

134,28 m2 0,00 €

ml h m2 

Aplacat de mitgera 28,57 4,70 134,28 m2

Aplacat tipus pedra bateig blau

Paviment exterior (opció terrassa sencera)

Fixació i pintat de parets exteriors

Parets exteriors

Col.locació d'aplacat en façana posterior

Col.locació de paviment tècnic amb parquet

Paviment tècnic

Repintat escala poliuretà

Paviment tècnic

Col.locació de paviment semi exterior - interior tipus Pergo

Pintat de parets i sostres

Pintat de parets i sostres

Esmaltat de portes

Esmaltat de portes
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REHABILITACIÓ INTEGRAL - OPCIO A

TOTAL CAPITOL 0: MITJANS AUXILIARS 0,00 €

TOTAL CAPITOL 1: ENDERROCS 0,00 €

TOTAL CAPITOL 2: INSTAL.LACIONS 0,00 €

TOTAL CAPITOL 3: CUINES I BANYS 0,00 €

TOTAL CAPITOL 4: AIRE ACONDICIONAT 0,00 €

TOTAL CAPITOL 5: ESTRUCTURA - Opció forjat sencer 0,00 €

TOTAL CAPITOL 6: RAM PALETA - Opció forjat sencer 0,00 €

TOTAL CAPITOL 7: FUSTERIES 0,00 €

TOTAL CAPITOL 8: FUSTERIES INTERIORS 0,00 €

TOTAL CAPITOL 9: ACABATS I REVESTIMENTS 0,00 €

TOTAL CAPITOL 9B: APLACAT EN PARET POSTERIOR 0,00 €

RESUM DEL PRESSUPOST 

Codi  oferta : 14_16

Estudio Econòmic Preliminar
13/13

REHABILITACIÓ INTEGRAL

 a edifici plurifamiliar situat a 

c/ SOCRATES - BARCELONA
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7.10 DOCUMENTACIÓ REFERENT A MUNTANER  

7.10.1 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

 

 

Situació:  C/ Muntaner  

Any de construcció:  1964 

Superfície construïda:  2.955 m² 

Superfície de sol:  320 m² 

Característiques del projecte:  

Es tracta d’un edifici de planta baixa més 7 construït l’any 1964, situat al carrer muntaner 
número 498. 

Es un edifici de formigó armat amb una composició de façana bastant simple, veiem que els 
envidriats hi van de terra a sostre, amb uns panells plàstics de 5 cm de gruix com a ampit de 
façana. 

Tal com s’observa a la fotografia, hi ha problemes de despreniments de part de l’arrebossat 
de façana, amb el que han hagut de posar una xarxa de protecció per als vianants.  
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7.10.2 PROPOSTES D’ACTUACIÓ 

Opció 1: Arrebossat amb morter acrílic 

En aquesta primera opció no es realitza ningun canvi en façana si no que la proposta es 
limitarà a realitzar les següents actuacions: 

1) Repicat de paraments i enderroc d’escopidors 
o Es repicarà l’acabat superficial de façana  formada per un estucat de fins a 2 

cm de gruix fins a descobrir el suport dels murs de façana. Es repicaran també 
les restes de ciment cola que puguin quedar sota l’acabat. 

o Enderroc dels escopidors de rajola ceràmica vitrificada, de fins a 20 cm 
d’amplada, agafada amb ciment cola, en totes les obertures de façana. Amb 
repicat del suport i sanejat de la seva superfície fins a l’entrega amb el perfil 
metàl·lic que suporta el vidre del pla de façana. 
 

2) Escopidors de xapa plegada de gres 
o Formació d’escopidors ceràmic de gres esmaltat, amb trenca aigües, amb clara 

pendent i encastat en els brancals, rebut amb morter de ciment hidròfug. 
 

3) Arrebossat de façana amb morter acrílic  
o Aplicació en tota la superfície ja tractada, amb una primera capa de morter 

weber therm base, en un gruix de 2 – 3 mm, sobre la que es posarà una malla 
de 3,5 x 3,8 mm amb un tractament alcalí resistent. Es recobrirà amb una altra 
capa amb gruix de 2 – 3 mm en tota la superfície, deixant una textura fratassada 
i preparada per a rebre l’acabat decoratiu final, un morter acrílic que s’aplicarà 
passades 24 hores de l’anterior capa. 
 

4) Pintura de perfils metàl·lics  
o Es formarà una capa d’esmalt sintètic, color blanc, acabat brillant, sobre la 

superfície d’acer laminat en fusteries metàl·liques existents, que estan brutes i 
parcialment oxidades, incloent la seva neteja total (inclou neteja 
d’envidriaments i neteja de panells) i sanejat del ferro, mitjançant dues mans 
d’imprimació anticorrosiva, com fixador de superfície i protector antioxidant, 
amb un gruix mínim de 45 microns per ma i dues mans d’acabat amb esmalt 
sintètic a base de resines alquídiques, amb un gruix mínim de pel·lícula seca 
de 35 microns per ma. 

En aquesta primera opció es contempla una actuació de mínims, en que es deixa la façana 
en bones condicions, però sense aportar una millora en l’aspecte energètic. 

Opció 2: Aplicació de panel fenòlic i aïllament tèr mic EPS 

En aquesta opció es millora el comportament tèrmic de la façana al afegir un panell EPS, una 
cambra d’aire i un panell fenòlic d’acabat amb color verd. 

La proposta es mantindrà com l’opció 1 amb els següents canvis: 

1) Aïllament tèrmic  
o Col·locació d’aïllament exterior de façana ventilada format per plafó rígid de 

poliestirè extruït, de superfície llisa i mecanitzat lateral encadellat , de 60 mm 
de gruix i resistència a la compressió >300 Kpa, resistència tèrmica 1,8 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,034 W(mK), fixat mecànicament a la perfilaria metàl·lica 
existent i col·locació de panell fenòlic formant cambra d’aire. 
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2) Escopidors d’alumini 
o Formació d’escopidor de xapa d’alumini plegat, color anoditzat, amb 

trencaaigües, amb clara pendent i encastat en els brancals, cobrint els ampits 
d’una finestra, els sortints dels paràmetres, les cornises de façana, etc..rebut 
amb morter de ciment hidròfug M-10 i fixació mecànica. 

3) Substitució d’envidriaments actuals per vidres amb cambra i fusteries d’alumini lacat 
amb trencament de pont tèrmic. 

En aquesta segona opció s’aporta una millora energètica en quant a transmitància de l’edifici 
mantenint la imatge actual de façana. 

Opció 3: Folrat amb panells composite 

La proposta es manté com l’opció 1 amb els següents canvis: 

1) Folrat ampits i caixa persiana amb panells composite 
o Col·locació de panell composite folrant ampits de finestres, anclats 

mecànicament als laterals i segellats amb part superior i inferior amb cordo se 
SikaFlex, acabat en RAL estàndard color a escollir, amb goteró d’alumini lacat. 

2) Escopidors d’alumini 
o Formació d’escopidor de xapa d’alumini plegat, color anoditzat, amb 

trencaaigües, amb clara pendent i encastat en els brancals, cobrint els ampits 
d’una finestra, els sortints dels paràmetres, les cornises de façana, etc..rebut 
amb morter de ciment hidròfug M-10 i fixació mecànica. 

3) Substitució d’envidriaments actuals per vidres amb cambra i fusteries d’alumini lacat 
amb trencament de pont tèrmic. 

En aquest cas, també s’obté una important millora energètica, i a més permet donar un acabat 
a la façana més estètic, amb la utilització de panells composite amb diferents acabats. 

 

7.10.3 PLÀNOLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSPECTIVA ESTAT ACTUAL

PERSPECTIVA INTERVENCIÓ

CARRER MUNTANER

CARRER SANT MARIUS

ALÇAT CARRER MUNTANER

01 REHABILITACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a  c/ MuntanerALÇATS I PLANTA ACTUAL



PERSPECTIVA ESTAT ACTUAL

PERSPECTIVA INTERVENCIÓ

CARRER MUNTANER

CARRER SANT MARIUS

ALÇAT CARRER MUNTANER

02 REHABILITACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a  c/ Muntaner ALÇATS I PLANTA PROPOSTA



LLEGENDA

1 - Panell verd actual
2 - Forjat de formigó armat
3 - Panell verd superior
4 - Caixa de persiana
5 - envidriat de finestra
6 - Reconstrucció amb morter
     acrílic

1

OPCIÓ 1 - Arrebossat amb morter acrílicESTAT ACTUAL

3

4

4

5

6

2

1

3

4

4

5

2

ALÇAT SANT MARIUS

03 REHABILITACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a  c/ Muntaner ALÇAT ACTUAL I PROPOSTA 1



LLEGENDA

1 - Panell Composite amb aïllament
     tèrmic de 6cm d'espessor
2 - Escopidor de xapa metàl·lica
3 - Reconstrucció amb morter acrílic
4 - Caixa de persiana
5 - Perfil metal·lic de sustentació del
     panell composite superior
6 - Envidriat de finestra
7 - Escopidor de xapa metàl·lica
8 - Panell verd actual
9 - Làmina impermeable
10 - Junta de segellat
11 - Reblenat de morter
12 - Perfil d'arrencada
13 - EPS 6cm

OPCIÓ 2 - Aplicació de panell composite

1

3

4

6

2

5

7

8

2

9

10

11

12

04 REHABILITACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a  c/ Muntaner ALÇAT I PROPOSTA 2

Detall pont termic planta

1 3 13



LLEGENDA

1 - Panell Fenolic color verd
2 - Escopidor de xapa metàl·lica
3 - Reconstrucció amb morter acrílic
4 - Panell verd actual
5 - Caixa de persiana
6 - Envidriat de finestra
7 - EPS de 6 cm d'espessor
8 - Forjat de formigó armat
9 - Reblert de morter
10 - Làmina impermeable
11 - Perfil d'arrencada
12 - Junta de segellat

OPCIÓ 3 - Aplicació de panell fenolic

1

3

4

6

2

5

2

7

05 REHABILITACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a  c/ Muntaner ALÇAT I PROPOSTA 3

8

2

9

10

11

2

9

10

12
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7.11 DOCUMENTACIÓ REFERENT A PORTAL DEL ÀNGEL 

7.11.1 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

 

 

Situació:  C/ portal del Angel  

Any de construcció:  1962 

Superfície construïda:  2.773 m² 

Superfície de sol:  302 m² 

Característiques del projecte:  

Es tracta d’un edifici plurifamiliar construït l’any 1962 de planta baixa més 8 entre mitgeres 
situat en una zona d’alta influencia comercial com es el portal del àngel. 

La façana es de murs massissos de maó, excepte les parts baixes on hi es situat el local 
comercial que disposa d’una superfície de finestra molt més gran, en les parts massisses el 
mur està recobert amb un revestiment de Gressite color gris i blanc i en els ampits de finestra 
està recobert amb una plaqueta ceràmica refractaria. 
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7.11.2 PROPOSTES ACTUACIÓ 

En aquest cas, es va optar per plantejar al client diferents propostes, algunes més 
conservadores i d’altres que trenquin més amb la imatge actual de la façana. 

En general totes les actuacions impliquen  el canvi dels ampits de plaqueta refractaria i el 
gressite de constitució de façana. 

Les actuacions a nivell general seran:  

1) Repicat de paraments i ampits de finestres 
o Repicat de l’acabat superficial de la façana, formada per aplacat ceràmic tipus 

Gressite, i arrebossat de morter de fins a 2cm de gruix, sense malla de fixació 
al suport, fins a descobrir el suport dels  murs de la façana. Es repicaran les 
restes de ciment cola que puguin quedar a sota de l’acabat existent, provinent 
de la formació d’acabat de la façana anterior. 

o Extracció de les peces d’aplacat de pedra dels paraments de planta baixa i 
planta entresol fins descobrir el suport dels murs de façana. Es repicaran també 
les restes de ciment cola que puguin quedar a sota de l’acabat existent. 

o Extracció de l’acabat superficial de façana, formada per un estuc de fins a 2 cm 
de gruix, sense malla de fixació al suport, fins a descobrir el suport dels murs 
de façana. També es repicaran les restes de ciment cola que puguin quedar. 

o S’enderrocaran tots els escopidors de pedra artificial, agafada amb ciment cola, 
en totes les obertures de façana. Es repicarà el suport i es sanejarà tota la 
superfície fins a l’entrega amb el perfil metàl·lic que suporta el vidre de la 
façana. 
 

2) Desmuntatge i retirada de tendals de lona existents a part exterior de façana per a la 
seva substitució. 

3) S’arrancaran totes les baranes i reixes existents, inclòs tornilleria i accessoris i es 
col·locaran noves baranes de vidre laminar transparent de seguretat 5 + 5, de 30 cm 
d’alçada subjectes a paraments verticals laterals amb dues “U” d’acer inoxidable i 
subjecte amb silicona estructural. 

4) Arrebossat de regularització i aplomat de façana, previ desempolsat i humectació del 
suport, amb morter de ciment M 7,5, amb inclusió de malla de fibra de vidre intercalada 
a la totalitat de la superfície fins a la completa regularització de la façana, totalment 
acabada per a rebre acabat acolorit o revestiment d’aplacat. 

5) Aplacat de gres porcelànic en planta baixa per a exteriors, acabat mat, de color a 
escollir per la propietat, col·locat sobre morter d’arrebossat amb adhesiu especial. 
 

Opció 1: Acabat de façana amb morter acrílic, ampit s de finestra amb plaqueta 
ceràmica i baranes de vidre transparent: 

1) Formació d’escopidor ceràmic de formigó polímer, color blanc o beige estàndard, de 
desenvolupament 24 cm, amb trencaaigües, amb clara pendent i encastat en els 
brancals, cobrint els ampits de la finestra, rebut amb morter hidròfug M-10. En la bes 
es realitzarà la formació de pendents amb morter impermeable tipus 
WeberTeclmperFlex, amb làmina autoadhesiva de betum modificat amb elastòmer, 
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m², amb film siliconat extraïble en la 
cara interior, totalment adherida al suport amb imprimació asfàltica. 

2) Acabat amb estuc acolorit en massa i acabat mineral. 
3) Col·locació de plaqueta ceràmica amb sistema termoklinker, amb opció d’inclusió de 

plafons rígids de poliestirè expandit, acabat mat, de color a escollir per la propietat, 
col·locat sobre morter d’arrebossat amb adhesiu especial. 
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4) Substitució de tendals per persiana enrotllable amb calaix (estor) 

Opció 2: Acabat de façana amb panells composite i n oves finestres 

1) Substitució de les finestres actuals de vidre simple per noves finestres de vidre amb 
cambra amb 3 batents i tarja inferior fixa, d’alumini lacat amb trencament de pont 
tèrmic. 

2) Folrat de façana amb panell composite acabat alumini, amb aïllament tèrmic, amb 
ancoratge mecànic i segellats per part superior i inferior amb cordó se SikFlex, amb 
acabat de color a escollir per la propietat. 

3) Formació d’escopidors d’alumini de planxa lacada plegada, color anoditzat, amb 
trencaaigües, amb clara pendent i encastat en els brancals, rebut amb morter hidròfug 
M-10. 

7.11.3 AMIDAMENTS 
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7.11.4 PLÀNOLS 
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ESTADO ACTUAL FACHADA Escala 1:100

Barana de tub d'acer

Gressite

DETALL FINESTRA I CORONAMENT FAÇANA

Escala: 1/25

Muret de maó

Forjat

Plaqueta ceràmica refractària

Mur de façana

Dintell

Toldo actual

Finestra actual

Escopidor ceràmic

Plaqueta ceràmica refractària

REHABILITACIÓN DE FACHADA PRINCIPAL en finca

01 situada en   c/ PORTAL DE L´ÀNGEL - Barcelona
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REHABILITACIÓN DE FACHADA PRINCIPAL en finca

02 situada en   c/ PORTAL DE L´ÀNGEL - Barcelona
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DETALL FINESTRA I CORONAMENT FAÇANA
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Aïllament tèrmic
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Finestra actual
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REHABILITACIÓN DE FACHADA PRINCIPAL en finca

03 situada en   c/ PORTAL DE L´ÀNGEL - Barcelona
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DETALL FINESTRA I CORONAMENT FAÇANA

LLEGENDA GRÀFICA MATERIALS

Element Material   Foto exemple
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Persiana Tèxtil

enrotllable

Passamà finestra Vidre
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04 situada en   c/ PORTAL DE L´ÀNGEL - Barcelona
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REHABILITACIÓN DE FACHADA PRINCIPAL en finca

05 situada en   c/ PORTAL DE L´ÀNGEL - Barcelona

DETALL FINESTRA I CORONAMENT FAÇANA
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de braç ocult

LLEGENDA GRÀFICA MATERIALS

Element Material   Foto exemple
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REHABILITACIÓN DE FACHADA PRINCIPAL en finca

06 situada en   c/ PORTAL DE L´ÀNGEL - Barcelona

DETALL FINESTRA I CORONAMENT FAÇANA

LLEGENDA GRÀFICA MATERIALS

Element Material   Foto exemple
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REHABILITACIÓN DE FACHADA PRINCIPAL en finca 

07 situada en   c/ PORTAL DE L´ÀNGEL - BarcelonaPropostes panell composite
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7.12 DOCUMENTACIÓ REFERENT A TRAVESSERA DE LES CORTS (1) 

7.12.1 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

Situació:  C/ Travessera de les Corts 

Any de construcció:  1972 

Superfície construïda:  7.807 m² 

Superfície de sol:   737 m² 

Característiques del projecte: 

Es tracta d’un edifici plurifamiliar de gran volum, tal com s’observa en la fotografia, l’objecte 
de rehabilitació d’aquest edifici era la de modernitzar-lo i evitar la continua degradació del 
aplacat, ja que algunes peces ja començaven a desprendre’s. 

Aquesta obra es trobava en curs, en el moment de realització del pràcticum, amb el que es 
van realitzar algunes visites d’obra, en funció d’ajudant de cap d’obra 
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7.12.2 LLISTA DE REPASSOS REALITZADA 
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7.13 DOCUMENTACIÓ REFERENT A DAGUERIA 

7.13.1 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

Situació:  C/ Dagueria  

Any de construcció:  1853 

Superfície construïda:  300 m² 

Superfície de sol:   41 m² 

Característiques del projecte: 

Es tracta d’un petit edifici plurifamiliar molt antic, situat al centre de Barcelona. 

Es un edifici que hagués estat molt interessant de estar-hi des de l’inici del projecte, ja que 
requereix un tractament dels sostres de bigues de fusta i una substitució funcional en algunes 
plantes de l’edifici ja que estava molt afectat. L’edifici te una estructura de parets de maó 
massís  amb forjats unidireccionals de bigues de fusta i revoltons de volta de maó de pla. 

En aquest cas, es van realitzar, principalment plànols de detalls constructius en una part del 
pati en que s’enderroca una part del forjat per situar-hi un balcó. 
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7.13.2 ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICI 

Una de les principals afectacions en l’edifici es la presència d’insectes isòpters (tèrmits) en 
les bigues de fusta, que poc a poc van apareixent en totes les bigues de l’edifici: 

En algunes bigues també s’observa la presencia de clibelles, que apareixen de forma 
longitudinal a la biga i son produïdes per retracció diferencial de la fusta. 

En aquest cas, per el nivell d’afectació de les bigues de fusta serà necessari una actuació 
d’urgència amb apuntalaments, i sanejar tots els sostres. 

Realitzant el peritatge de tots els sostres de l’edificació s’arriba a la conclusió que, a més, de 
realitzar el sanejament de les bigues per als atacs biòtics, també s’haurà de realitzar una 
substitució funcional d’alguns sostres  

També s’hauran de realitzar reforços, en alguns caps de les bigues, degut a que, en alguns 
casos han perdut entre el 50% i 80% de la secció. 

7.13.3 PROPOSTA ACTUACIÓ 

En aquest edifici, es realitzarà una rehabilitació integral, realitzant una nova distribució de 
l’edifici, a més de la rehabilitació estructural que s’haurà de dur a terme. 

1) Arrencada d’aparells sanitaris, mobiliari de cuina, tàbics interiors, així com arrencada
de les instal·lacions, paviments i acabats actuals per substituir-los per uns totalment
nous.

2) Rehabilitació de forjats:
o Restauració de clivelles en bigues de fusta amb resines epoxi de restauració

aplicades fins superfície d’acabat. Eliminar les parts de fusta gastada o
deteriorada fins arribar a la fusta en estat sa. S’aplicarà una capa d’imprimació
liquida DRY FIX16 per assegurar la bona adherència, es deixarà reposar i
s’aplicaran les resines epoxi amb pistola.
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o Les bigues amb clivelles molt obertes o ruptures fibril·lars irregulars s’hauran
de cosir amb barnilles de fibra de vidre, de 8 mm de diàmetre d’alta resistència
recobertes amb resines epoxi.

o Reforç dels caps de les bigues tipus Sandwich mitjançant la col·locació de 2
pletines metàl·liques de 80 cm de longitud i 10x1 cm de secció, inserida a
l’interior del mur de carga 10 cm i fixada amb morter sense retracció i cosides
entre elles amb tirafons zincats o passadors roscats d’acer inoxidable de 10
mm de diàmetre, amb arandela i rosca inoxidable col·locades a salt de garsa.

Llegenda: 
1 – Mur de mitgera existent 
2 – Pletines d’acer de 100x10 amb penetració 
mínima de 10 cm i unides amb barres roscades de 
diàmetre 10. 
3 – Forjat existent de bigues de fusta i volta de maó 
de pla. 
4 – Biga de fusta existent 

o Substitució funcional de bigues de fusta mitjançant sistema de perfil metàl·lic
(mecanobiga) amb xapa d’acer laminat en calent, de 4-6 mm de gruix, sincat.
Transmissió d’esforços a les parets portants mitjançant cartel·les zincades
ancorades químicament amb barres roscades.
Es reomplirà amb morter de resines i fibres de retracció controlada de
resistència mínima 618 kg/cm².
Ataconat i rigidització per injecció entre perfil, bigueta i forjat mitjançant morter
tècnic amb additius especials.

Llegenda: 
2 – Perfil d’acer galvanitzat (mecanobiga) 
3 – Placa d’ancoratge al mur de mitgera existent 
4 – Forjat existent de bigues de fusta i revoltó de 
volta de maó de pla 
5 – Reblert amb morter especial sense retracció  

7.13.4 PLÀNOLS 
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ESTAT ACTUAL i PROPOSTA DISTRIBUCIÓ REHABILITACIÓ INTEGRAL de finca  a C/ DAGUERIA - Barcelona

OPCIÓ  CUINA EN L I TAULA MENJADOR EXENTA

REFERENCIES

ESTAT ACTUAL DISTRIBUCIÓ I ESTRUCTURA

Ref. 1 :   CAPÇAL DE LLIT DE PLADUR COM A MOBLE. RETROILUMINAT

Ref. 1

Ref. 3

Ref. 4 Ref. 2

Ref. 3 :   CUINA LINEAL a PARET o en L

Ref. 2 :   ESCRIPTORI DAVANT FINESRA I PATI DE LLUMS AMB FONS DE JARDI VEGETAL

Ref. 4 :   PARET DE FONS DE PATI amb JARDI VERTICAL
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02
ESTAT ACTUAL i PROPOSTA DISTRIBUCIÓ REHABILITACIÓ INTEGRAL de finca  a C/ DAGUERIA - Barcelona

OPCIÓ  CUINA  AMB TAULA MENJADOR INTEGRADA

Ref. 1

Ref. 2 Ref. 4

Ref. 1 :  ARMARI CORREGUT a PARET sense tocar sostre

Ref. 3

ESTAT ACTUAL DISTRIBUCIÓ I ESTRUCTURA

Ref. 2 : DUTXA INTEGRADA amb
PICA SUSPESA Ref. 4 : CUINA AMB BARRA/TAULA DE MENJAR

INCORPORADA , com a illa o braç

Ref. 4 : CUINA AMB BARRA/TAULA DE MENJAR  INCORPORADA , com a illa o
braç

Ref. 3 :   ESCRIPTORI DAVANT FINESTRA
I PATI DE LLUMS AMB FONS DE JARDI
VEGETAL

REFERENCIES
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ESTAT ACTUAL i PROPOSTA DISTRIBUCIÓ REHABILITACIÓ INTEGRAL de finca  a C/ DAGUERIA - Barcelona

OPCIÓ FORMACIÓ DE PASSERA DE RELIGA EXTERIOR I FUSTERIA AMB BALCONERA

Ref. 1Ref. 2

REFERENCIES

Ref. 1 :  BALCONERA AMB PASSERA i BARANA, MARC
PERIMETRAL D´ACER COM A LLINDA

Ref. 2 :  BALCONERA AMB PASSERA FORMADA PER RELIGA PERFORADA Ref. 3 :  SOSTRE ORIGINAL I PARETS
REPICADES I PINTADES DE BLANC

Ref. 3
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DETALLS CONSTRUCTIUS:  SECCIÓ AMB FINESTRA
REHABILITACIÓ INTEGRAL de finca  a C/ DAGUERIA - Barcelona

SECCIÓ CONSTRUCTIVA PROPOSTA

04

DETALL HEB 200 + ESCOPDIOR DE XAPA +  BASTIMENT
PERIMETRAL PLETINA 200 X 10  I PANELL COMPOSITE
ACABAT ALUMINI

DETALL HEB 200 AMB FORJAT SUPERIOR I
CORONAMENT COBERTA

SECCIÓ ESTAT
ACTUAL

SECCIÓ GENERAL PROPOSTA

EDIFICACIÓ VEÏNA

ALÇAT PROPOSTA



DETALLS CONSTRUCTIUS:  SECCIÓ PASSERA
REHABILITACIÓ INTEGRAL de finca  a C/ DAGUERIA - Barcelona

SECCIÓ CONSTRUCTIVA PROPOSTA

05

DETALL HEB 200 + ESCOPDIOR DE XAPA +  BASTIMENT
PERIMETRAL PLETINA 200 X 10  I PANELL COMPOSITE
ACABAT ALUMINI

SECCIÓ GENERAL PROPOSTA

EDIFICACIÓ VEÏNA

ALÇAT PROPOSTA
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DETALLS CONSTRUCTIUS:  FAÇ. POSTERIOR
REHABILITACIÓ INTEGRAL de finca  a C/ DAGUERIA - Barcelona

SECCIÓ CONSTRUCTIVA PROPOSTA

05

DETALL HEB 160 + ESCOPDIOR DE XAPA +  BASTIMENT PERIMETRAL PLETINA 160 X 5  I
PANELL COMPOSITE ACABAT ALUMINI DE CORONAMENT

ALÇAT GENERAL PATI

ALÇAT PROPOSTA
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7.14 DOCUMENTACIÓ REFERENT A TRAVESSERA DE LES CORTS (2) 

7.14.1 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

Situació:  C/ Travessera de les Corts 

Any de construcció:  1979 

Superfície construïda:  20.879 m² 

Superfície de sol:   4.423 m² 

Característiques del projecte: 

Es tracta de l’obra més gran en la que s’ha participat durant l’estada en pràctiques en 
l’empresa. 

Es un edifici plurifamiliar, format per una estructura de pilars de formigó i forjats bidireccionals. 

Aquesta obra és un cas especial ja que, tal com s’observa en la fotografia l’obra ja estava 
començada per una altra empresa de rehabilitació, però aquesta empresa, va abandonar 
l’obra quan estava a mitges (amb el corresponent procés judicial entre la comunitat de veïns i 
l’empresa) 
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7.14.2 AMIDAMENTS 
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7.14.4 PLÀNOLS 



TRAVESSERA DE LES CORTS
(ancho de calzada: 15 m)
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Leyenda Cromática:

ESTADO ACTUAL: Fachada principal y nomenclatura piezas
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Leyenda Cromática:

ESTADO ACTUAL: Fachada posterior y nomenclatura piezas
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Pieza tipo 3

Pieza tipo 4
(Ventanas)

Leyenda Cromática:

Fachada Tapiró Fachada Aurora

ESTADO ACTUAL: Fachadas laterales y nomenclatura piezas
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Pieza tipo 1

Pieza tipo 2

Pieza tipo 3

Pieza tipo 4
(Ventanas)

Leyenda Cromática:

ESTADO ACTUAL: Desarrollo patios y nomenclatura piezas
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LEYENDA:
1 - Barandilla de acero
2 - Pieza de balcón con pendiente del 5% en su coronación horizontal
3 - Alicatado cerámico de murete de balcón con piezas de 10x20cm
4 - Murete de balcón mediante ladrillo perforado de 15 cm
5 - Formación de pendientes y solado mediante baldosas cerámicas
6 - Forjado bidireccional de hormigón armado
7 - Falso techo colgado de lamas de aluminio
8 - Pieza de pared

Detalle sección A-A' - Tipo 1 Detalle sección B-B' - Tipo 2 Detalle sección C-C' - Tipo 3 Detalle sección C-C' - Tipo 4

SECCIONES TIPOLOGICAS DE LAS PIEZAS
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PEÇA TIPUS A

PEÇA TIPUS A  amb gàrgola

5

%

TOTAL DE PEÇES A: 1050

F. principal: 440

F. posterior: 86

F. lateral 1: 86

F. lateral 2: 438

PEÇA TIPUS B - Cantonada dreta

PEÇA TIPUS BC1 dretaPEÇA TIPUS B1 dreta PEÇA TIPUS B2 dreta PEÇA TIPUS B3 dreta

B1

B2

B3

Bc1

Peçes esviaxades

5

%

TOTAL DE PEÇES B1 d: 20

F. principal: 10

F. posterior: 10

F. lateral 1: 0

F. lateral 2: 0

TOTAL DE PEÇES B2 d: 20

F. principal: 10

F. posterior: 10

F. lateral 1: 0

F. lateral 2: 0

TOTAL DE PEÇES B3 d: 40

F. principal: 0

F. posterior: 0

F. lateral 1: 20

F. lateral 2: 20

TOTAL DE PEÇES Bc1 d: 20

F. principal: 0

F. posterior: 0

F. lateral 1: 20

F. lateral 2: 20

PEÇA TIPUS B - Cantonada esquerra

PEÇA TIPUS B1 esquerra
PEÇA TIPUS BC1 esquerra PEÇA TIPUS B3 esquerra PEÇA TIPUS B2 esquerra

Peçes esviaxades

Bc1

B3

B2

B1

TOTAL DE PEÇES BC1 e: 40

F. principal: 0

F. posterior:0

F. lateral 1: 20

F. lateral 2: 20

TOTAL DE PEÇES B3 e: 20

F. principal: 0

F. posterior: 0

F. lateral 1: 20

F. lateral 2: 20

TOTAL DE PEÇES B2 e: 20

F. principal: 10

F. posterior: 10

F. lateral 1: 0

F. lateral 2: 0

TOTAL DE PEÇES B1 e:

F. principal:

F. posterior:

F. lateral 1:

F. lateral 2:

PEÇA TIPUS A  amb gàrgola

5

%

TOTAL DE PEÇES A g: 40

F. principal: 20

F. posterior: 20

F. lateral 1: 0

F. lateral 2: 0

PEÇA TIPUS A* PEÇA TIPUS A**

5

%

5

%

TOTAL DE PEÇES A*: 10

F. principal: 0

F. posterior: 0

F. lateral 1: 10

F. lateral 2: 0

TOTAL DE PEÇES A**: 10

F. principal: 0

F. posterior: 0

F. lateral 1: 0

F. lateral 2: 10

 A*

 A**

PEÇA TIPUS C

5

%

TOTAL DE PEÇES C: 852

F. principal: 380

F. posterior: 140

F. lateral 1: 140

F. lateral 2: 192

PEÇA TIPUS C amb gàrgola

5

%

TOTAL DE PEÇES C: 117

F. principal: 40

F. posterior: 37

F. lateral 1: 20

F. lateral 2: 20

PEÇA TIPUS BC2 dreta

5

%

5

%

TOTAL DE PEÇES BC2 d: 29

F. principal: 10

F. posterior: 19

F. lateral 1: 0

F. lateral 2: 0

DESCOMPUESTO PIEZAS
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PEÇA TIPUS BC2 esquerra

5

%

TOTAL DE PEÇES BC2 e: 29

F. principal: 10

F. posterior: 19

F. lateral 1: 0

F. lateral 2: 0

PEÇA TIPUS  BC3 dreta

5

%

TOTAL DE PEÇES BC3 d: 39

F. principal: 30

F. posterior: 9

F. lateral 1: 0

F. lateral 2: 0

PEÇA TIPUS  BC3 esquerra

5

%

TOTAL DE PEÇES BC3 e: 39

F. principal: 30

F. posterior: 9

F. lateral 1: 0

F. lateral 2: 0

PEÇA TIPUS D

TOTAL DE PEÇES D: 474

F. principal: 0

F. posterior: 234

F. lateral 1: 120

F. lateral 2: 120

PEÇA TIPUS E dreta

TOTAL DE PEÇES E d: 10

F. principal: 0

F. posterior: 0

F. lateral 1: 10

F. lateral 2: 0

PEÇA TIPUS E esquerra

5

%

TOTAL DE PEÇES E e: 10

F. principal: 0

F. posterior: 0

F. lateral 1: 10

F. lateral 2: 0

PEÇA TIPUS E2 dreta

TOTAL DE PEÇES E2 d: 10

F. principal: 0

F. posterior: 0

F. lateral 1: 0

F. lateral 2: 10

PEÇA TIPUS E2 esquerra

5

%

TOTAL DE PEÇES E2 e: 10

F. principal: 0

F. posterior: 0

F. lateral 1: 0

F. lateral 2: 10

PEÇA TIPUS F

TOTAL DE PEÇES F: 40

F. principal: 0

F. posterior: 0

F. lateral 1: 20

F. lateral 2: 20

PEÇA TIPUS G

5

%

TOTAL DE PEÇES G: 8

F. principal: 0

F. posterior: 0

F. lateral 1: 4

F. lateral 2: 4

PEÇA TIPUS G - amb gàrgola

5

%

TOTAL DE PEÇES G: 2

F. principal: 0

F. posterior: 0

F. lateral 1: 1

F. lateral 2: 1

PEÇA TIPUS H dreta

TOTAL DE PEÇES H d: 2

F. principal: 0

F. posterior: 0

F. lateral 1: 1

F. lateral 2: 1

PEÇA TIPUS H esquerra

TOTAL DE PEÇES H e: 2

F. principal: 0

F. posterior: 0

F. lateral 1: 1

F. lateral 2: 1

PEÇA TIPUS H

TOTAL DE PEÇES H: 36

F. principal: 0

F. posterior: 0

F. lateral 1: 18

F. lateral 2: 18

PEÇA TIPUS I - p.baixa

TOTAL DE PEÇES I p1: 12

F. principal: 0

F. posterior: 0

F. lateral 1: 6

F. lateral 2: 6

DESCOMPUESTO PIEZAS
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PEÇA TIPUS I2 - p.baixa

TOTAL DE PEÇES I2 p1: 4

F. principal: 0

F. posterior: 0

F. lateral 1: 2

F. lateral 2: 2

PEÇA TIPUS I

TOTAL DE PEÇES I: 180

F. principal: 0

F. posterior: 0

F. lateral 1: 90

F. lateral 2: 90

PEÇA TIPUS I2

TOTAL DE PEÇES I2: 36

F. principal: 0

F. posterior: 0

F. lateral 1: 18

F. lateral 2: 18

PEÇA TIPUS  J esquerra

5

%

TOTAL DE PEÇES J e: 9

F. principal: 0

F. posterior: 9

F. lateral 1: 0

F. lateral 2: 0

PEÇA TIPUS  J dreta

TOTAL DE PEÇES J d: 9

F. principal: 0

F. posterior: 9

F. lateral 1: 0

F. lateral 2: 0

PEÇA TIPUS  K2 dreta

TOTAL DE PEÇES K2 d:

F. principal:

F. posterior:

F. lateral 1:

F. lateral 2:

PEÇA TIPUS  K dreta

5

%

TOTAL DE PEÇES K d: 18

F. principal: 0

F. posterior: 18

F. lateral 1: 0

F. lateral 2: 0

PEÇA TIPUS  K esquerra

5

%

TOTAL DE PEÇES K e: 18

F. principal: 0

F. posterior: 18

F. lateral 1: 0

F. lateral 2: 0

PEÇA TIPUS  K2 esquerra

TOTAL DE PEÇES K2 e:

F. principal:

F. posterior:

F. lateral 1:

F. lateral 2:

PEÇA TIPUS  L dreta PEÇA TIPUS  L esquerra

5

%

TOTAL DE PEÇES L d: 9

F. principal: 0

F. posterior: 9

F. lateral 1: 0

F. lateral 2: 0

TOTAL DE PEÇES L e: 9

F. principal: 0

F. posterior: 9

F. lateral 1: 0

F. lateral 2: 0

PEÇA TIPUS M

TOTAL DE PEÇES M: 72

F. principal: 0

F. posterior: 72

F. lateral 1: 0

F. lateral 2: 0

PEÇA TIPUS A coberta

TOTAL DE PEÇES A: 302

F. principal: 107

F. posterior: 107

F. lateral 1: 44

F. lateral 2: 44

PECES COBERTA AMB PENDENT INTERIOR DEL 5%

PEÇA TIPUS A* coberta PEÇA TIPUS A** coberta

TOTAL DE PEÇES A*: 4

F. principal: 1

F. posterior: 1

F. lateral 1: 1

F. lateral 2: 1

TOTAL DE PEÇES A**: 4

F. principal: 1

F. posterior: 1

F. lateral 1: 1

F. lateral 2: 1

 A*

 A**

DESCOMPUESTO PIEZAS
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%

Ø0,05

ESTAT ACTUAL NOVA BARANA ESTAT ACTUAL

NOVA BARANA

DETALLE BALCONES: Estado actual y propuesta barandillas
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FALS SOSTRE

FALSOS TECHOS ALUMINIO
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FALSOS TECHOS P.BAJA

FALSOS TECHOS P.TIPO
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7.15 DOCUMENTACIÓ REFERENT A RAMBLA DE CATALUNYA 

7.15.1 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

Es tracta d’un projecte de restauració de façanes principals i instal·lació de suport publicitari 
de gran format. 

Situació:  Rambla de Catalunya  

Referència Cadastral:  9732716DF2893B0001MD 

Any de construcció:  1900 

Superfície construïda:  3.190m² 

Superfície de sol:  500m² 

Característiques del projecte: 

Es tracta d’un edifici típic de l’eixample de Barcelona de planta baixa més cinc, amb una 
remunta realitzada sobre la coberta. 

L’edifici esta catalogat per patrimoni amb un grau de catalogació  individual C (Edificis 
urbanísticament protegits i en un entorn o conjunt protegit).  

La façana està formada per un sol full de 50 cm de gruix de maó massís, amb un acabat 
exterior format per un conjunt d’esgrafiats, emmarcaments d’obertures i lloses de balcons amb 
pedra natural i ornamentacions, cornises i balustrades amb pedra artificial. Les parts de l’edifici 
cantoneres estan acabades amb estucs encoixinats. 
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7.15.2 PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

1) Coronament superior de façana:
o Microprojecció en sec de cobremur de coronament de pedra artificial, cornisa

sota balustrada i imposta, mitjançant projecció de silicat d’alumini en sec, per
eliminar crostes negres, dipòsits de pols i atac biològic amb posterior aplicació
de consolidant per a materials petris amb productes de silicat d’etil.

o Repicat puntual de pegats sobre cornisa sota balustrada i sanejat  de juntes de
peces de pedra artificial amb mitjans manuals i extracció de les parts amb
adherència deficitària.

o Repicat de reparacions anteriors sobre cara exterior pilastres d’obra de
coronament amb mitjans manuals i extracció de parts amb adherència
deficitària.

o Microprojecció en sec de balustrades de pedra artificial i ventilacions de coberta
amb projecció de silicat d’alumini en sec per eliminar tractaments anteriors,
posteriorment s’aplica el consolidant per a materials petris.

o Reconstrucció de volums i aristejat de superfícies d’emmarcaments superiors
de façanes i reblert de junts, mitjançant un estuc de calç tricapa. Es segellaran
les esquerdes i juntes existents amb obertura amb radial per injectar morter per
a pedra tipus Keim RestauroGrund imitant la textura original.

o Formació de pendent en cornises, aplicant capa fina de Sika Monotop, previ
raspat i humectació per tal de garantir l’adherència.

o Finalment col·locació d’escopidors de zinc fixades mecànicament a paraments
a rasa i parament a vertical.

Detall coronament de façana: 

Llegenda: 

1 – Escopidor de xapa de zinc 

2 – Pedra artificial 

3 – Reparacions amb morters  

4 – Acabat de coberta 

5 – Làmina impermeable 

6 – Biga IPN 180 

7 – Esgrafiat 

8 – Envanet de sostre mort 

9 – Mur de maó massís  
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2) Balcons i tribunes de façana
o Repicat de fronts motllurats, sotalloses i extracció de capa de paviments fins

aconseguir base ferma.
o Reconstrucció de cornises de balcons mitjançant perns i armat d’acer

inoxidable, amb filferro i malla d’embolcallament. Reconstrucció de volums i
motllures amb contramotlle de porexpan amb morters petris aptes per a
reconstrucció per colada amb components puzzolànics tenyits en massa. El
gruix a reconstruir es determinarà en els repicats.

o Reconstrucció dels volums de sotalloses dels balcons de pedra sorrenca, amb
rallat de la superfície per millorar l’adherència i l’aplicació de morters petris
elaborats a l’obra amb pols de marbre, sílice, calç en pasta i pols de marbre
groc per tal d’adequar-se el màxim possible a l’original. Es formarà un goteró
entre la motllura del cantell i la sotallosa.

o Es formaran noves pendents per als balcons, amb micromorters fluids amb
additiu de fraguat, per aplicació de capa impermeabilitzant, previ desempolsat
i humectació del suport

o Impermeabilització dels balcons amb tres capes fines i resolució de trobada
amb escopidor de zinc mitjançant rasa segellada amb cordo flexible per evitar
junts oberts i regalims.

o Finalment col·locació d’escopidors de zinc fixades mecànicament a paraments
a rasa i parament a vertical.

Llegenda: 

18 – Balcó de forja 

1 – Escopidor de zinc 

13 – Llosa de pedra natural 

o Substitució de gàrgoles en tribunes i teles asfàltiques sobreposades i
instal·lació de noves gàrgoles d’acer inoxidable o zinc, inclòs embocadura,
segellat i accessoris per a garantir l’estanqueitat amb capa
d’impermeabilització.

Gàrgoles actuals: Noves gàrgoles de zinc o acer inox: 

o Reparació de balustrada de pedra natural a tribuna, amb personal expert i
qualificat en restauració, aspiració de detritus, aplicació de preconsolidant de
silicat d’etil amb injeccions i impregnació i deixat actuar 2 setmanes, després
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amb consolidació superficial un cop tretes i repicades no resistents a la primera 
consolidació. 
Reconstrucció de volums amb armat i perns d’acer inoxidable, i restitució de 
faltes amb morters petris el més similar possible a la pedra sorrenca original. 

o Reparació de cornises a tribunes amb morters petris pigmentats en massa,
amb motlle tipus sabater i formació de rasa a parament vertical per a encastar 
escopidor de zinc. 

o Neteja  i micro projecció de peça de coronament de pedra artificial a tribunes,
amb projecció de silicat d’alumini en sec, per eliminar crostes negres, dipòsits 
de pols i atacs biològics, posteriorment, aplicació de consolidant per a materials 
petris amb productes de silicat d’etil, prèvia aplicació de producte biocida 
aplicat amb pinzell 

Detall remat tribunes: Llegenda: 

1 - Escopidor de xapa de zinc 

12 – Atac biòtic en superfície de 
coronament (líquens) 

13 – Pedra natural 

14 – Peto calat de pedra natural 

2 – Pedra artificial 

15 – Nova gàrgola alumini 

16 – Fals sostre tribuna 

3) Emmarcaments i mènsules
o Esbandit d’emmarcaments amb aigua nebulitzada i raspall tou, manualment,

de paraments frontals, laterals, llindes i intradossos d’emmarcaments de
façana per a extracció de restes de pols, mantenint el color original.

o Neteja i reparació de mènsules ornamentals, llises i amb relleu, amb micro
projecció d’hidròxid d’alumini en sec, per eliminar els dipòsits de pols i posterior
aplicació de consolidat per a materials petris amb productes de silicat d’etil.

o Es repararan les juntes entre peces d’emmarcaments mitjançant tall amb serra
radial i disc de corindum, reblert amb morters de calç hidràulica pigmentats en
massa. Es repicaran les reparacions anteriors circumdants a junts i és
reconstruirà amb morters petris formulats a obra, amb una dosificació
adequada de calç aèria, pols de marbre blanc i groc per imitar la textura i
composició original.

o Pel que fa al tractament de les eflorescències i cripto eflorescències , que
s’observen en un lateral de la façana el procediment serà:  Arrencada i
desmuntatge de dovella per a inspecció del full de façana i desmuntatge
d’imposta superior, a continuació es realitzarà l’extracció de sals solubles i
insolubles del parament vertical mecànicament i amb aplicació d’apòsits de
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cel·lulosa inerts o argiles de granulometria extra fina amb aigua desionitzada o 
dissolvent, protegit amb film de polietilè i raspallat posterior amb mitjans 
manuals no agressius. Es realitzarà també un tractament preventiu posterior 
amb apòsits de cel·lulosa amb papetes absorbents per a cripto eflorescències. 
Es substituiran les peces de maó ceràmic si es necessari. 

o S’apuntalarà la zona de treball amb puntals telescòpics i esquadres de
subjecció, es reconstruirà la llinda amb peça fabricada a mida de pedra artificial 
armada amb acer inoxidable. també es repararan els paraments i es 
reconstruiran les impostes amb segellat de trobada a llosana superior. 

o Les esquerdes  de les llindes es sanejaran i cosiran a base de repicar el
parament existent fins a deixar la fabrica vista en una amplada de 20 cm a tot 
el llarg de l’esquerda i col·locació de grapes de barnilles tipus “Rea” d’acer 
inoxidable en forma de U cada 30 cm en direcció perpendicular a l’esquerda, 
reomplint-les amb morter reparador. Depenent del tipus d’esquerda es 
col·locarà una malla de polièster, i es reconstruirà la llinda amb morters petris. 

4) Paraments verticals estucats
o Per tal de restaurar els esgrafiats es confeccionarà una plantilla, presa de calca

i fabricació de negatius, per part de personal especialitzat en restauració.
o Es trauran les capes superficials dels esgrafiats de façana, que estan

realitzades amb massilles inadequades, mantenint la base de morter de calç
esquerdejat.

o Les esquerdes presents en l’esgrafiat es sanejaran i cosiran, a base de repicar
el revestiment esgrafiat existent fins a deixar la fabrica vista en una amplada
de 20 cm a tot el llarg de l’esquerda i col·locació a les esquerdes de grapes de
barnilles tipus “Rea” d’acer inoxidable en forma de U cada 30 cm en direcció
perpendicular a l’esquerda, reomplint-les amb morter reparador. Depenent del
tipus d’esquerda es col·locarà una malla de fibra de vidre. Finalment es
restaurarà el volum d’esgrafiat repicat.

o Es reposaran dues capes colorejades d’acabat d’estuc esgrafiat, donant
continuïtat amb l’original amb colors ajustats a pàtina existent de silicat
d’alumini, marcant junts amb superfície original per part de l’oficial estucador,
amb estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc.

o Finalment, es realitzarà un esbandit amb aigua nebulitzada i raspall tou, de
paraments esgrafiats de façana per a extracció de restes de pols, sense
eliminar patina de color de silicats d’alumini existent per a mantenir el to
original. Les parts deteriorades i afectades per sals es tractaran a banda

o Dels estucs encoixinats de les parts corbes de l’edifici es retiraran les capes de
massilles inadequades, mantenint la base de morter de calç esquerdejat, i es
reposaran les dues capes colorejades d’acabat d’estuc encoixinat amb plint,
donant continuïtat amb l’original.
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5) Serralleria i fusteria
o Es sanejaran i raspallat superficial del passamà de baranes i esmaltat de

baranes a base d’aplicació d’una mà de pintura antioxidant i dues mans
d’esmalt de partícules fèrriques.

o Es trauran les persianes de llibret i es traslladaran provisionalment a coberta,
on es massillaran i raspallaran, amb substitució, si es necessari, de lames
mòbils i ferramentes, aplicació d’una mà d’imprimació segelladora i dues mans
d’esmalt sintètic d’acabat a dues cares.

6) Arrambadors de planta baixa
o Es repicaran els paraments escrostonats d’arramador de façana. Es

consolidarà la base i es reintegrarà el volum amb morters petris d’alta
resistència pigmentats en massa i transpirables.

7) Integració cromàtica
o Es realitzarà una veladura correctiva amb silicat de potassa per a integració

cromàtica d’emmarcaments, balcons, cornises, tribunes, mènsules,
coronaments, estucs esgrafiats i estucs encoixinats, segons estudi cromàtic i
proves a realitzar i supervisar per part de tècnics municipals un cop acabat el
procés de neteja.

7.15.3 AMIDAMENTS 
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7.15.4 PLÀNOLS 



112

La Perla Gris
CASA FUNDADA L'ANY 1924

MERCERIA

LLANES - PERLES

LABORS

MITJES - MITJONS

La Perla Gris
SELECCIONS - MERCERIA

TRUCCO

AGATHAAGATHA

AGATHA

C:\Users\Marta-Compaq\Dropbox\Public\DOCUMENTACIÓN EMPRESA\IMATGE CORPORATIVA\CabezeraWord_roselló.jpg

01 RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a  Rambla Catalunya  - Barcelona

Carrer RossellóXamfràRambla de Catalunya

ESTAT ACTUAL :  DEFINICIÓ D´ARQUITECTURA

SECCIÓ TRANSVERSAL

PLANTA TIPUS

ALÇAT

DETALL 2

DETALL 1



112

La Perla Gris
CASA FUNDADA L'ANY 1924

MERCERIA

LLANES - PERLES

LABORS

MITJES - MITJONS

La Perla Gris
SELECCIONS - MERCERIA

TRUCCO

AGATHAAGATHA

AGATHA

C:\Users\Marta-Compaq\Dropbox\Public\DOCUMENTACIÓN EMPRESA\IMATGE CORPORATIVA\CabezeraWord_roselló.jpg

02 RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a  Rambla Catalunya - BarcelonaESTAT ACTUAL :  DEFINICIÓ DE MATERIALS

Carrer RossellóXamfràRambla de Catalunya

LLEGENDA DE MATERIALS

ESTUC PLANTES INFERIORS ESTUC ENCOIXINAT PEDRA DE VILASECA PEDRA ARTIFICIAL ESGRAFIAT FUSTAESGRAFIAT



112

La Perla Gris
CASA FUNDADA L'ANY 1924

MERCERIA

LLANES - PERLES

LABORS

MITJES - MITJONS

La Perla Gris
SELECCIONS - MERCERIA

TRUCCO

AGATHAAGATHA

AGATHA

RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a  Rambla Catalunya - BarcelonaESTAT ACTUAL :  ESTAT PATOLOGIC
C:\Users\Marta-Compaq\Dropbox\Public\DOCUMENTACIÓN EMPRESA\IMATGE CORPORATIVA\CabezeraWord_roselló.jpg

03

C:\Users\Marta\Dropbox\Public\DOCUMENTACIÓN EMPRESA\IMATGE CORPORATIVA\CabezeraWord_roselló.jpg

ESQUERDES

DEGRADACIÓ JUNTS

MASSILLES INADEQUADES

 A ESGRAFIATS

ARENITZACIÓ

PEDRA

BRUTÍCIA I

REGALIMS

DEGRADACIÓ

 ESTUCS

ATAC GREU DE SALS

I EFLORESCÈNCIES

Carrer RossellóXamfràRambla de Catalunya

LLEGENDA DE PATOLOGIES

..\..\..\Dropbox\Public\DOCUMENTACIÓN EMPRESA\IMATGE CORPORATIVA\CabezeraWord_roselló.jpg

TRENCAMENT DE LAMES

PORTICONS DE FUSTA

DEGRADACIÓ

SUPERFICIAL

DE FUSTA

ATAC BIOLÒGIC

DETERIORAMENT

EMPLOMATS VITRALLS



RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a  Rambla Catalunya - BarcelonaPLANTES AMB COTES- Remats de Zinc
C:\Users\Marta-Compaq\Dropbox\Public\DOCUMENTACIÓN EMPRESA\IMATGE CORPORATIVA\CabezeraWord_roselló.jpg

06

C:\Users\Marta\Dropbox\Public\DOCUMENTACIÓN EMPRESA\IMATGE CORPORATIVA\CabezeraWord_roselló.jpg

SECCIÓ TRANSVERSAL S2

DETALL 4

PLANTA COBERTA

PLANTA 4º

PLANTA 3º i 2º

DETALL 3

..\..\..\Dropbox\Public\DOCUMENTACIÓN EMPRESA\IMATGE CORPORATIVA\CabezeraWord_roselló.jpg



Ascensor Metro

RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a  Rambla Catalunya - BarcelonaPLANTES AMB COTES- DETALLS CONSTRUCTIUS REMATS de ZINC
C:\Users\Marta-Compaq\Dropbox\Public\DOCUMENTACIÓN EMPRESA\IMATGE CORPORATIVA\CabezeraWord_roselló.jpg

07

C:\Users\Marta\Dropbox\Public\DOCUMENTACIÓN EMPRESA\IMATGE CORPORATIVA\CabezeraWord_roselló.jpg

PLANTA BAIXA I EMPLAÇAMENT

DETALL CORONAMENT DE FAÇANA - D3

DETALL CORONAMENT DE FAÇANA  - D1

1

2

3

1

6

1

7

8

1

2

10

9

11

9

6

1

12

13

14

2

 1

15

16

 1

LLEGENDA

1- Escopidor de xapa de zinc

2- pedra artificial

3- Reparació amb morter

4- Acabat de coberta

5- Lamina impermeable

6- Biga IPN 180

7- Esgrafiat

8- Envanet de sostremort

9- Mur de maó massís

10- Recobriment amb morters

11- Ventilació de coberta

12- Àtac biotic en superfície de coronament

13- Pedra natural

14- Peto calat de pedra natural

15- Gàrgola

16- Fals sostre tribuna

17- Estuc encoixinat

18- balcó de forja

R

A

M

B

L

A

 

C

A

T

A

L

U

N

Y

A

C

A

R

R

E

R

 

R

O

S

S

E

L

L

Ó

4

5

1

8

10

4

5

13

 1

13

 1

17

9

18

DETALL REMAT DE BALCONS DETALL REMAT CORNISES

PLANTA PRINCIPAL

DETALL BALCÓ SOBRE TRIBUNA D2

..\..\..\Dropbox\Public\DOCUMENTACIÓN EMPRESA\IMATGE CORPORATIVA\CabezeraWord_roselló.jpg



RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a  Rambla Catalunya - BarcelonaSIMULACIÓ DE BASTIDA
C:\Users\Marta-Compaq\Dropbox\Public\DOCUMENTACIÓN EMPRESA\IMATGE CORPORATIVA\CabezeraWord_roselló.jpg
C:\Users\Marta\Dropbox\Public\DOCUMENTACIÓN EMPRESA\IMATGE CORPORATIVA\CabezeraWord_roselló.jpg..\..\..\Dropbox\Public\DOCUMENTACIÓN EMPRESA\IMATGE CORPORATIVA\CabezeraWord_roselló.jpg
..\..\..\Public\DOCUMENTACIÓN EMPRESA\IMATGE CORPORATIVA\CabezeraWord_roselló.jpg

VISTA GENERAL del XAMFRÀ, des de cruïlla RAMBLA CATALUNYA i ROSSELLÓ

06-C



112

La Perla Gris
CASA FUNDADA L'ANY 1924

MERCERIA

LLANES - PERLES

LABORS

MITJES - MITJONS

La Perla Gris
SELECCIONS - MERCERIA

TRUCCO

AGATHAAGATHA

AGATHA

1.09

Ascensor Metro

RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a  Rambla Catalunya  - BarcelonaBASTIDA amb LONA PUBLICITÀRIA
C:\Users\Marta-Compaq\Dropbox\Public\DOCUMENTACIÓN EMPRESA\IMATGE CORPORATIVA\CabezeraWord_roselló.jpg

04

C:\Users\Marta\Dropbox\Public\DOCUMENTACIÓN EMPRESA\IMATGE CORPORATIVA\CabezeraWord_roselló.jpg

ALÇAT BASTIDA

PLANTA BASTIDA

SECCIO TRANSVERSAL DE BASTIDA

..\..\..\Dropbox\Public\DOCUMENTACIÓN EMPRESA\IMATGE CORPORATIVA\CabezeraWord_roselló.jpg



RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a  Rambla Catalunya - BarcelonaSIMULACIÓ DE BASTIDA
C:\Users\Marta-Compaq\Dropbox\Public\DOCUMENTACIÓN EMPRESA\IMATGE CORPORATIVA\CabezeraWord_roselló.jpg

06-A

C:\Users\Marta\Dropbox\Public\DOCUMENTACIÓN EMPRESA\IMATGE CORPORATIVA\CabezeraWord_roselló.jpg..\..\..\Dropbox\Public\DOCUMENTACIÓN EMPRESA\IMATGE CORPORATIVA\CabezeraWord_roselló.jpg
..\..\..\Public\DOCUMENTACIÓN EMPRESA\IMATGE CORPORATIVA\CabezeraWord_roselló.jpg

VISTA des de PART CENTRAL RAMBLA CATALUNYA



RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a  Rambla Catalunya - BarcelonaSIMULACIÓ DE BASTIDA
C:\Users\Marta-Compaq\Dropbox\Public\DOCUMENTACIÓN EMPRESA\IMATGE CORPORATIVA\CabezeraWord_roselló.jpg
C:\Users\Marta\Dropbox\Public\DOCUMENTACIÓN EMPRESA\IMATGE CORPORATIVA\CabezeraWord_roselló.jpg..\..\..\Dropbox\Public\DOCUMENTACIÓN EMPRESA\IMATGE CORPORATIVA\CabezeraWord_roselló.jpg
..\..\..\Public\DOCUMENTACIÓN EMPRESA\IMATGE CORPORATIVA\CabezeraWord_roselló.jpg

VISTA des de CARRER ROSSELLÓ

06-B



159 Pràcticum en l’empresa Axis Patrimoni, S.L 

7.16 DOCUMENTACIÓ REFERENT A PASSEIG DE GRÀCIA (4) 

7.16.1 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

Situació:  C/ Passeig de Gràcia 

Any de construcció:  1879 

Superfície construïda:  4.499 m² 

Superfície de sol:   725 m² 

Característiques del projecte: 

Es tracta d´un edifici en xamfrà, entre mitgeres, de planta baixa i cinc plantes pis, amb façana 
als carrers de Passeig de Gràcia, al xamfrà i al carrer de Diputació. 
L’edifici es destina actualment a ús mixt d’habitatge i oficines, ( la planta cinquena destinada 
a hostal ) , i a les plantes baixes a locals. 

La construcció original  ( planta baixa i les tres primeres plantes pis ) data del 1871. L´edifici 
ha sofert augments del nombre de plantes amb dues remuntes, al 1909 s´hi afegeix una 4º 
planta i al 1920 una cinquena 

L’edifici, segons consta a la fitxa individual , té un nivell de protecció E:  Edificis on hi ha ubicat 
comerç emblemàtic, existint a la finca un local en estudi  ( botiga d´Adolfo Dominguez, abans 
Sastreria Gales, )   a l'espera de la seva possible inclusió al futur Pla de Protecció i Suport 
dels Establiments Emblemàtics de Barcelona 

L’edifici té un nivell de protecció B, per entorn de conjunt:  Bé Cultural d’interès local 
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La façana de la finca té  un element escultòric singular, un fris, situat sobre la planta baixa, al 
xamfrà, obra de l´escultor Rossend Nobas i Ballvé, que data del mateix moment de construcció 
de la finca,  anomenat Història dels Oficis o Història dels treballs de la Humanitat, del qual 
actualment només es conserva una part, menor a la meitat, a la banda esquerra del xamfrà, 
més pròxima al Passeig de Gràcia, i que representa una successió de figures humanes de 
diferents oficis, on els personatges porten les eines específiques de la professió, amb les 
seves eines i utillatge, amb un elevat grau de detall als volums i la textura. 

Aquest es el projecte en el que més extensament s’ha treballat durant l’estada de del 
pràcticum en l’empresa, realitzant totes les feines relacionades amb el projecte d’execució de 
l’edifici: 

Aixecament gràfic, plànols d’execució de bastida, detalls constructius, memòria històrica de 
l’edifici i amidaments. 

7.16.2 FITXA INDIVIDUAL DE L’EDIFICI (grau de catalogació) 

Existeix una fitxa individual al Cercador del Catàleg de Patrimoni de l´Ajuntament de Barcelona 
específica per la finca de Pg. de Gràcia núm. 32, però no figuren les dades als apartats d´autor, 
època, estil,  ús original, qualificació urbanística, intervencions ni imatges.  

Identificador : 4591 

Ús original :   Edifici plurifamiliar d´habitatges, amb locals comercials a la planta baixa ( 
antigament entresolada ) , plantes pis actualment amb ús mixt d´oficines i habitatges 

Qualificació Urbanística:   13E 

Intervencions :    Estant dins el sector de conservació de l´Eixample, i en absència 
d´indicacions precises a la fitxa individual, , s´interpreta que són d´aplicació, sense prejudici 
de criteris específics del Servei Tècnic Municipal de Patrimoni del Districte corresponent,  els 
criteris comuns mínims als  edificis dins els conjunts D i C : 

“- Manteniment de la volumetria original, de la tipologia i dels elements comuns d'interès. 

- Restauració de les façanes: eliminació d'elements superposats no originals (rètols que no 
s'ajusten a la normativa, estenedors, instal•lacions...); manteniment, neteja i, si s'escau, 
recuperació de tots els elements originals (superfícies de pedra, revestiments, lloses dels 
balcons, baranes i fusteria de totes les obertures). 

- El cromatisme que calgui adoptar per a les superfícies i els elements de les façanes s'haurà 
de remetre al Pla del Color de Barcelona i/o a l'estudi cromàtic pertinent. 

- Com a tancament de les obertures de la planta baixa, s'admetrà una solució neutra i 
harmònica amb la resta de la façana. 

- Com a element de regulació lumínica de les obertures de les plantes pis, si s'escau, 
s'adoptarà una solució unitària, de color harmònic amb el cromatisme de la façana, amb 
persianes enrotllables (sense calaix visible exteriorment),  col•locades a l'interior del forat 
arquitectònic i endarrerides respecte del pla de façana. 

- Manteniment dels elements ornamentals interiors originals. 

- Qualsevol intervenció haurà de valorar tots els processos històrics de l'edifici  “ 

Per tant, va ser necessari de realitzar un estudi històric detallat de tota la finca. Els plànols 
originals de l’arxiu contemporani de Barcelona atribueixen l’edifici a l’arquitecte Rafael 
Guastavino. 
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L’edifici, segons consta a la fitxa individual , té un nivell de protecció : E:  Edificis on hi ha 
ubicat comerç emblemàtic, existint a la finca un local en estudi  ( botiga d´Adolfo Dominguez, 
abans Sastreria Gales, )   a l'espera de la seva possible inclusió al futur Pla de Protecció i 
Suport dels Establiments Emblemàtics de Barcelona 

Entorn B:  Conjunt entre el carrer Passeig de Gràcia i Diputació d´ ENTORN B, PG.GRACIA 
21, C.DIPUTACIÓ 265-267, que compren les finques situades a PG GRÀCIA 21 23 19 32 i C 
DIPUTACIÓ 256-267 259-263 256-256 

Identificador : 4183 

L’edifici té un nivell de protecció : B, per entorn de conjunt :  Bé Cultural d’interès local 

7.16.3 ESTUDI CROMATIC GANIVET DEL COLOR 

La façana va ser rehabilitada fa uns quinze anys on es va aplicar un estuc bicapa 
preconfeccionat de textura lliscada marcant junt corregut. Es va aplicar una protecció 
hidròfuga que ha alterat els cromatismes i acabats degut a una aplicació prèvia a la 
carbonatació total de l’estuc. 

Cates realitzades: Es van realitzar cates de l’estuc comentat, emmarcaments i relleus: 
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Finalment el ganivet del color, amb les mostres extretes, realitza un estudi per tal de 
referenciar els colors de constitució d’estucs i emmarcaments: 

L’estuc de restauració haurà de ser de calç 
amerada i sorra de marbre, tenyit per donar 
el color A en les parts raspades i més clar A’ 
en els junts lliscats. 

A planta baixa, es mantindrà el cromatisme 
color B deixant els elements de pedra 
natural netejats i hidrofugats amb siloxans, 
mantenint els aparadors de fusta i rètols 
històrics. 

Els frisos esgrafiats del coronament es 
restauraran recuperant el seu bicromatisme 
original, respectant el pintat actual de les 
superfícies i tant sols pintant els fons 
esgrafiats amb el color C. 

La fusteria es mantindrà unificada amb 
esmalt setinat color D. 
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7.16.4 ESTUDI HISTÒRIC COMPLET 

7.16.5 PROPOSTA ACTUACIÓ 

1) Repicats, decapats i neteges:
o Projecció i eliminació pintures sobre elements ornamentals pedra natural/

artificial: Es decaparan  i llevaran totes les pintures sobreposades sobre els
elements ornamentals i relleus de façana ( emmarcaments, mènsules,
impostes, cornises, frisos, etc... ) , fins a descobrir el suport original , ja sigui de
pedra natural i artificial , per inspeccionar-ne l´estat de conservació , per
detectar-ne possibles erosions. S´emprarà  micro-projecció en sec de silicat
d´alumini a baixa pressió.

o Eliminació lletades de recobriment sobre arrambadors i escopidors de finestres
de pedra : Un cop netejats els elements ornamentals, s´eliminaran amb repicat
curós i selectiu els recobriments amb lletades de morter aplicat sobre els sòcols
de les plantes superiors que actualment estan fissurats.

o Consolidació elements pedra artificial / natural : Es consolidaran els elements
de pedra amb silicats d´etil un cop netejats i es deixarà transcórrer el període
d´actuació del líquid.

o Buidat i marcatge de junts entre peces elements escultòrics : Es buidaran les
juntes dels elements de pedra artificial o natural que es trobin reblertes amb
materials inadequats per a la seva posterior restitució de matèria.

o Reposició estuc cara exterior ampit coberta : Es repicarà fins a descobrir la
mamposteria ceràmica la totalitat del revestiment de la cara exterior de l´ampit
de la coberta , a base de morter de ciment, per procedir a l´estucat tricapa amb
calç aèria ( magra ) pigmentada en massa del color d´acabat

o Eliminació pintures, repicat escrostonaments i sanejat estructura metàl•lica
balcons en voladís : Es projectaran amb sec amb de silicat d´alumini a baixa
pressió els fronts is els sota lloses de balcons, fins a extreure totes les pintures
sobreposades, i s´inspeccionarà l´estat de les biguetes metàl•liques, procedint
al seu tractament antioxidant, eliminant-ne l´òxid.

o Decapat i fresat estucs per llevar capa d´hidrofugant : S´eliminarà per complet
la capa de protector hidrofugant que està causant la destonificació del
cromatisme  i el caleig del revestiment subjacent,  sobre la superfície acolorida
de l´estuc bicapa sobre la totalitat de paraments verticals d´estuc, amb mitjans
mecànics, amb fressat de la capa superficial entre 2 i 3 mm.  Un cop eliminada
aquesta capa s´inspeccionarà l’existència de sals, procedint a la seva
eliminació , si s´escau , amb productes específics de neutralització del ph, tipus
Keim Neutralizador de pH (Ätzflüssigkeit) o apòsits de cel•lulosa.

2) Ram de paleta i revestiments:
o Rejuntat peces pedra artificial : Es rejuntaran els juntes entre peces que

conformen  els elements ornamentals de pedra natural i artificial amb morters
petris hidràulics formulats a obra

o Reconstrucció volumètrica fronts i sotalloses balcons:  Es reconstruiran les
parts repicades de fronts motllurats i sostres de balcons d´obra un cop sanejada
l´estructura metàl•lica amb morters putzolànics i malla de fibra de vidre,
restituint la textura per a posterior veladura cromàtica, acabant les superfícies
amb morter Keim Restauro Top tenyit en massa.

o Rejuntat peces ceràmiques escopidors cornises : Es rejuntaran les peces
ceràmiques dels paviments de balcons i es segellaran les trobades entre el
paviment i les fusteries. Es reposaran les peces ceràmiques d´escopidors
sobre cornises que estiguin trencades, restituint la  continuïtat de línia de
l´escopidor.



164 Pràcticum en l’empresa Axis Patrimoni, S.L 

o Recrescut cantonades ampit per a reproducció de frontons : Desmuntatge
puntual de peces ceràmiques de coronament a coberta per a recrescut d´ampit
ceràmic de coberta a cantonades amb totxo manual massís, travades,  junts i
peces especials per al correcte ancoratge, per a reproducció de frontons
desapareguts a cantonades  ( ********** veure asteriscs a apartat de “Reposició
d´elements escultòrics de la present memòria  “). Col•locació de remats
ceràmics sobre la nova construcció de paret.

3) Reunificació de tancaments:
o Es fabricaran i s ´instal•laran les 6 unitats de persianes de llibret

desaparegudes a la planta principal i primera del xamfrà i del Passeig de
Gràcia, per a unificar tipològicament totes les proteccions solars dels buits
arquitectònic i es cromatitzaran igual que la resta:

4) Fusteria i serralleria:
o Reparació i esmalt persianes de llibret:  Es desmuntaran per conduir-les a la

coberta, i es repararan les persianes de llibret, recuperant el moviment de les
lamel•les, reposant la ferramenta ( arandeles, frontisses, es sanejarà la fusta i
amb disc de llimadora, s´aplicarà massilla de reconstrucció de volums i
s’esmaltaran amb una capa d´insecticida fungicida, una capa segelladora i
dues d´acabat d´esmalt sintètic del color  D, J0.10.40 ,    , definit a l´informe
cromàtic .

o Reparació i esmalt finestres i portes balconeres de fusta :   Es segellaran les
llunes del vidres amb els llistons dels quarterons, es sanejarà la fusta amb disc
de llimadora, s´aplicarà massilla de reconstrucció de volums i s’esmaltaran amb
una capa d´insecticida fungicida, una capa segelladora i dues d´acabat
d´esmalt sintètic del color   D, J0.10.40 , definit a l´informe cromàtic :

o Sanejat i esmaltat de baranes  i elements decoratius de forja: S´eliminaran els
dipòsits d´òxid de baranes, cartel•les , pescants i marqueteria de tribunes de
planta principal amb disc de llimadora, s´aplicarà massilla per a metalls de
reconstrucció de volums i una capa d’emprimació antioxidant sobre la totalitat
dels elements,  i s’esmaltaran amb pintura de partícules fèrriques tipus oxiron,
de color negre forja , definit a l´informe cromàtic :

5) Reposició d’elements escultòrics:
o Reconstrucció de frontons a cantonades : Es reconstruiran i reproduiran els

frontons ornamentals originals de la segona remunta a les dues cantonades, a
la unió entre la façana de Passeig de Gràcia amb el xamfrà, i del xamfrà amb
el carrer Diputació , respectivament, que van ser tallats i eliminats
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o Es descarta refer aquests elements completament de pedra per a evitar-ne el
pes, doncs, segons el testimoni de diversos propietaris de l´edifici, aquests
elements van ser eliminats als anys 80 degut a que pel seu pes, provocaven
l´obertura de les façanes entre sí, no sent la trava de la mamposteria de l´ampit
suficient, i va procedir-se a obrir la coberta per a col•locar unes esquadres o
cartel•les i  platines de cosit per arriostrar les façanes entre sí.    Actualment
són visibles unes bancades sobresortint de la cota de la coberta, adossades a
la cara interior de l´ampit, que donen rastre d´aquesta intervenció . Es
desconeix quin va ser el mètode, sistema constructiu, o la perfileria d´acer de
reforç emprada, doncs ni la Propietat ni als arxius municipals s´ha trobat el
projecte d´execució d´aquest reforç. A criteri del tècnic que subscriu, és
preferible no modificar ni intervenir aquests reforços, ates que al present
projecte NO s’ actua sobre els elements estructurals ni es abast del mateix
treballar per sota la cota de l’ empostissat ceràmic que sustenta el paviment del
terrat .
Per tant, es reconstruiran amb obra de fabrica els murets de l’ ampit per a
formar el contorn original del fronto , i el relleu escultòric sortint s’ esculpirà en
pedra artificial , i s’ ancorarà mecànicament al mur de fabrica amb esperes o
barnilles metàl•liques inoxidables.  S’ emprarà la documentació fotogràfica
existent per la reproducció del model, i s’ exposaran les mostres i croquis previs
a la fabricació dels models als responsables tècnics municipals competents  per
a la seva aprovació i col•laboració dins el preceptiu seguiment de les obres.

6) Opcions de reconstrucció del fris:
o Existeix la voluntat de recuperar el fris per part de la comunitat amb el que es

presenten les tres opcions exposades abans de reconstrucció del fris.
o Aquestes s’exposaran als serveis tècnics que determinaran quina es la

proposta més acertada.
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7) Reintegració cromàtica i acabats:
o Veladura sobre elements ornamentals i relleus : Sobre els elements

ornamentals ( cornises, impostes, mènsules, frisos, lesenes, fronts i sostres de
balcons,  columnes, i nous relleus de frontons superiors  ), s´aplicarà una
veladura del color B-F4.12.65 , segons definit a l´Informe Cromàtic. La veladura
es farà amb silicats de potassa inorgànics, en compliment amb la norma DIN
18.363, 2.4.1, amb contingut orgànic inferior al 5 %, amb producte Keim
Restauro Lasur, amb un percentatge de carrega de pigment inferior al 5 % ,
segons mostres a efectuar a l’ obra, a aprovar per part dels serveis tècnics
municipals, a qui s’ avisarà per a la seva supervisió.

o Veladura sobre fons de frisos esgrafiats plantes superiors : Sobre el fons dels
esgrafiats de llindes i frisos de les plantes superiors, s’ aplicarà una veladura o
pintat amb silicats de potassa del color C granat definit a l’ Informe Cromàtic,
D2.20.40. La veladura es farà amb silicats de potassa inorgànics, en
compliment amb la norma DIN 18.363, 2.4.1, amb contingut orgànic inferior al
5 %, amb producte Keim Restauro Lasur, amb un percentatge de carrega de
pigment inferior al 5 % , segons mostres a efectuar a l’ obra, a aprovar per part
dels serveis tècnics municipals, a qui s’ avisarà per a la seva supervisió.

o Cromatisme de l’ Estuc:  Es re estucarà amb una capa fina la totalitat de l’ estuc
bicapa prèviament fresat un cop eliminada la capa hidròfuga, amb calc aèria
pigmentada en massa , per a igualació i cromatitzacio de superfícies sobre
estrat d’ estuc bicapa, del color definit a l’ Informe Cromàtic, E4.15.55, amb
junts amb punxó refosos segons la composició original  ( correguts a laterals i
a trencajunts a mes foscos , de color E4.15.65 ).

o Integració cromàtica del fris escultòric  :  Un cop efectuada la neteja, s’ integrarà
cromàticament per part de personal especialitzat en restauració. Els mètodes
de neteja s’ hauran d’ ajustar a obra, seleccionant la granulometria de l’ abrasiu
i la pressió per a eliminar el dipòsit de pols i crostes però no malmetre la textura
de l’ element., emprant enlloc de silicats d’ alumini vidre micronitzat o corindó.
La integració cromàtica es determinarà junt amb els responsables del Serveis
Tècnics de l’ Ajuntament de Barcelona ( Patrimoni i Impu ), un cop efectuada
la neteja, per tal d’ aplicar una veladura en patina molt lleugera, que ressalti els
clarobscurs del relleu sense cobrir la labra, i textura de les escultures.  Essent
un element tan singular, s’ exposarà en tot cas l’ elecció del cromatisme a l’
explícita aprovació dels servis tècnics competents, pels quals qualsevol mostra
haurà de comptar amb el seu vist i plau per a la seva realització .

8) Retirada d’elements distorsionadors del paisatge urbà:
o Extracció elements adherits disconformes : S’enretiraran tots els elements

afegits disconformes amb la normativa de la OUPU i la ORPIMO, d´acord amb
els requeriments de l´Informe Previ de Patrimoni emès pel Servei Tècnic
Municipal de Patrimoni del Districte de l´Eixample i de l´Informe Previ
d´Autorització Paisatgística emès per l´IMPU .

o S´extrauran els rètols de les alarmes, els dispositius afegits, els focus adherits
a les façanes, recol.locant-los retranquejats dins els forats arquitectònics, els
rètols que ultrapassen els brancals dels buits dels locals comercials, el cablejat
i caixes adossades d’instal•lacions elèctriques sobre les façanes i les pissarres
sobre el local comercial dedicat a la restauració .

7.16.6 PLÀNOLS 



Secció original 1871
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 +17,47

e1 RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a  Passeig de Gràcia - BarcelonaEVOLUCIÓ FAÇANA: Projecte original

PROJECTE ORIGINAL - 1871

Arquitecte:
Rafael Guastavino

Projectista:
Antoni Serra

Mestre d'obres:
Antoni Serra

Fotografia extreta de l'Arxiu de la Càtedra Gaudí ETSAB

Fotografia extreta de  "Arquitectura moderna de Barcelona", 1897 - 1899, Rogent i Pedrosa, Francisco

Fotografia extreta de  "Los monumentos mas emblemáticos de Barcelona", F.J, Alvárez (1872), Arxiu fotográfic
de Barcelona



Secció original 1871

1º remunta 1909

 +4,90

 +9,40

 +13,97

 +17,47

 +20,98

e2 RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a  Passeig de Gràcia - BarcelonaEVOLUCIÓ FAÇANA: Primera remonta

PROJECTE ORIGINAL - 1871

Arquitecte:
Rafael Guastavino

Projectista:
Antoni Serra

Mestre d'obres:
Antoni Serra

PRIMERA REMONTA - 1901

Arquitecte:
Antonio Coll Fort

Promotor:
Desconegut

Fotografia extreta de l'arxiu històric de Barcelona  ( 1983 )
*Nota: No s'han trobat fotografies de la finca només amb la primera remonta



1871

1909

1920

Secció original 1871

1º remunta 1909

2º remunta 1920

 +4,90

 +9,40

 +13,97

 +17,47

 +20,98

 +25,07

e3 RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a  Passeig de Gràcia - BarcelonaEVOLUCIÓ FAÇANA: Segona remonta

Arquitecte:
Rafael Guastavino

Projectista:
Antoni Serra

Mestre d'obres:
Antoni Serra

PRIMERA REMONTA - 1901

Arquitecte:
Antonio Coll Fort

Promotor:
Desconegut

SEGONA REMONTA - 1920

Arquitecte:
Jose Mª Jordan

Promotor:
Concepción Coll

PROJECTE ORIGINAL - 1871

Fotografia extreta de l'arxiu històric de Barcelona (1943)

Projectat (no construït)

Construït
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SUPERPOSICIÓ EVOLUCIÓ DE FAÇANA

e4 RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a  Passeig de Gràcia - BarcelonaEVOLUCIÓ FAÇANA: Composició

Projecte original - 1871

LLEGENDA GRÀFICA

Primera remonta - 1901 Segona remonta - 1920 Estat actual - 2014 Projectat, no construït



01 RESTAURACIÓ DE FAÇANES PRINCIPALS a  Passeig de Gràcia - BarcelonaESTAT ACTUAL : Definició d'arquitectura

Pg. Gràcia Xamfrà C/ Diputació
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02 RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a  Passeig de Gràcia  - BarcelonaESTAT ACTUAL: plantes amb cotes

PLANTA BAIXA

PLANTA PRINCIPAL I PRIMERA

PLANTA SEGONA  I TERCERA

PLANTA QUARTA



C1RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a  Passeig de Gràcia - BarcelonaESTAT ACTUAL: Coberta

PLANTA TERRAT

DETALL COBERTA CATALANA

HABITATGE PL. 6

SUPERFÍCIE D'ACTUACIÓ: 357,77 m²
Obres de restauració de coberta



Trotamundo Tapas
bar - restaurante
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03 RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a   Passeig de Gràcia nº 32 - BarcelonaESTAT ACTUAL: detalls tancaments

Detall 2
1

2

4

8
7

9

3

10

4
9

11

12

Detall 1 Detall 2

PASSEIG DE GRÀCIA

C/ 
DIP
UT
AC
IÓ

14

EMPLAÇAMENT

LLEGENDA

1 - Peça ceràmica
2 - Arrebossat
3 - Ventilació de coberta
4 - Enrajolat ceràmic
5 - Acabat de coberta ceràmic
6 - impermeable
7 - Envanet de sostremort
8 - Mur de maó

9 - Biga metàl·lica
10 - Balcó de forja
11 - Aplacat de pedra artificial
12 - colummna de fosa
13 - Envidriat de tribuna
14 - Biga metàl·lica de suport de
tribuna

5

1 6

13

10

4
9

Secció A-A' Secció B-B'

DETALL 2

DETALL 1

logo AXIS.jpg

Detall 1



04 RESTAURACIÓ DE FAÇANES PRINCIPALS a  Passeig de Gràcia - BarcelonaESTAT ACTUAL : Definició cromàtica

Pg. Gràcia Xamfrà C/ Diputació

A

A'

B

B'
ESTUC AMB PINTURA DE RESINES ORNAMENTS PEDRA ARTIFICIAL ESTUC ARREBOSSAT RASPAT



4

2 2

1

5

6

3

3

3

3

LLEGENDA PIS Nº UNITATS MARCA MODEL Nº SERIE ANY PES

1 TAPAS 24

1 FUJITSU 2005 97 KG

2 PB- Trotamundos 2 FUJITSU general DC Inventer 2014 +- 100 KG

3 PISO 3º 4 DAIKIN 2005 108 KG

4 Hostal 1 HITACHI 16 fsn 1 2008 335 kg

5 TAPAS 24 1 MITSUBISHI Mr Slim 2007 93 kg

6 TAPAS 24 1 MITSUBISHI Mr Slim 2007 93 kg

Secció original 1871

1º remunta 1909

2º remunta 1920

 +4,90

 +9,40

 +13,97

 +17,47

 +20,98

 +25,07

C2RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a  Passeig de Gràcia - BarcelonaESTAT ACTUAL: SUPERPOSICIÓ ESTRUCTURA amb PLANTA COBERTA

EVOLUCIÓ DE SECCIÓ amb REMUNTES

DETALL D´EQUIPS EXTERIORS D´AIRE CONDICIONAT  INSTAL.LATS

PATI 3

PATI 2

PATI 1

FAÇANA POSTERIOR

Superposició estructura bigueta
metàl.lica plantes inferiors



Secció original 1871

1º remunta 1909

2º remunta 1920

 +4,90
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 +13,97

 +17,47

 +20,98

 +25,07

LLEGENDA PIS Nº UNITATS MARCA MODEL Nº SERIE ANY PES

1 TAPAS 24

1 FUJITSU 2005 97 KG

2 PB- Trotamundos 2 FUJITSU general DC Inventer 2014 +- 100 KG

3 PISO 3º 4 DAIKIN 2005 108 KG

4 Hostal 1 HITACHI 16 fsn 1 2008 335 kg

5 TAPAS 24 1 MITSUBISHI Mr Slim 2007 93 kg

6 TAPAS 24 1 MITSUBISHI Mr Slim 2007 93 kg
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C3RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a  Passeig de Gràcia - BarcelonaCOBERTES : VOLUMS I UBICACIÓ INSTAL.LACIONS ACTUALS

A

A'

A'A

ALÇAT DESPLEGAT COSSOS SOBRE COBERTA

Coberta habitatge planta 6 : 58,58 m²

Coberta cos escales: 17 m²

Coberta cos afegit: 4,4 m²
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Trotamundo Tapas
bar - restaurante

Trotamundo Tapas
bar - restaurante
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BASTIDARESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a   Passeig de Gràcia nº 32 - Barcelona
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IMPLANTACIÓ BASTIDA - OPCIÓ A - Bastida arrambada a glorieta

Seccio A-A' - Projecció tribuna Seccio B-B' - tribuna Seccio C-C' - local tapes 24



RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL a  Passeig de Gràcia - BarcelonaBASTIDA

IMPLANTACIÓ BASTIDA - OPCIÓ B - Bastida formant marquesina en accessos Adolfo Dominguez

Seccio A-A' - Projecció tribuna Seccio B-B' - tribuna Seccio C-C' - local tapes
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Passeig de Gràcia
32

"Historia del treball"
Escultor: Rossend Nobas
Original 1871 Reproducció 2014

a1 RESTAURACIÓ DE FAÇANES PRINCIPALS a  Passeig de Gràcia - BarcelonaPROPOSTA RESTAURACIÓ FRIS

OPCIÓ 1 DE REPRODUCCIÓ DEL FRIS: Simetria del original

A1 A3 A4A2 A5 A6 A7 A8 A9 A10

A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

A3

A2

A1

Nota: Es considera aquesta opció la més respectuosa amb l'autenticitat de l'autoria de l'escultor original.
A continuació es mostren altres opcions de reproducció (plànols a2 i a3)

Eix simetria



PG DE GRÀCIA 32

a2 RESTAURACIÓ DE FAÇANES PRINCIPALS a  Passeig de Gràcia - BarcelonaPROPOSTA RESTAURACIÓ FRIS

OPCIÓ 2 DE REPRODUCCIÓ DEL FRIS: Repetició des de l'inici en part central

Eix simetria

A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

A3

A2

A1

A1 A3 A4A2 A5 A6 A7 A8 A9 A10

Nota: Aquesta opció considera la reproducció simètrica de la part conservada i la composició
del tram central intersticial a partir de la combinació de grups de figures, segons nomenclatura

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7



a3 RESTAURACIÓ DE FAÇANES PRINCIPALS a  Passeig de Gràcia  - BarcelonaPROPOSTA RESTAURACIÓ FRIS

OPCIÓ 3: ANÀLISI DEL FRIS ESCULTORIC ORIGINAL I PROPOSTA DE
REPRODUCCIÓ DE LA PART DESAPAREGUDA a partir del testimoni gràfic

Part conservada original
fotografia actual (2014)

Part perduda del fris original: Fotografia F.J Alvárez (1872) Part perduda del fris original: Fotografia F. Rogent i Pedrosa (1899)

Nota: S'ha tractat d'interpretar i inferir a partir de l'escassa documentació gràfica el nombre i contorn de figures de la part
desapareguda original. No obstant, la qualitat de la determinació de les imatges NO permet reproduir en major grau de detall que el
grafiat.
Es considera que, per a la seva reproducció i fabricació, la documentació existent NO és suficient per a efectuar la volumetria i
relleu de la part nova amb el grau de  detall necessari per a distingir les accions realitzades per cada figura i l'ofici que representen.
S'ha considerat que aquesta opció és la menys respectuosa amb la original, atès aque caldria molta aportació contemporànea per
a equiparar el grau de detall amb la part original conservada.

Font documental: Arxiu fotogràfic de Barcelona
Ampliació màxima resolució imatge: 42 mb

Font documental: "Arquitectura moderna de Barcelona"
Ampliació a màxima resolució de la imatge

B1 B2 B3 B4 B5 B6

B1 B2 B3 B4 B5 B6
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05 RESTAURACIÓ DE FAÇANES PRINCIPALS a   Passeig de Gràcia nº 32 - BarcelonaPLANOL ACTUACIÓ

Pg. Gràcia Xamfrà C/ Diputació

Pg. Gràcia Xamfrà C/ Diputació

SUPERFÍCIE D'ACTUACIÓ: 1045,79 m²
Obres de restauració de façana

SUPERFÍCIE SENSE ACTUACIÓ: 124,79 m²
( Establiment emblemàtic catal·logat grau E)



RESTAURACIÓ DE FAÇANES PRINCIPALS a  Passeig de Gràcia - BarcelonaPROPOSTA ACTUACIÓ: PLÀNOL DE COLOR

Pg. Gràcia Xamfrà C/ Diputació

A: E4.15.55 ( ESTUC ) A': E4.15.65 ( junts estuc) C: D2.20.40 ( Fons frisos )B: F4.12.65 ( Emmarcaments, relleus, motllures i mènsules ) D: J0.10.40 ( Fusteries ) Negre Forja ( Serralleria )

Reproducció de frontons a cantonades amb relleu ornamental
segons estat original ( fotografia 1943)

Colors a aplicar segons: ESTUDI CROMÀTIC de GABINET DEL COLOR (ref. 211)



a3 RESTAURACIÓ DE FAÇANES PRINCIPALS a  Passeig de Gràcia - BarcelonaPROPOSTA RESTAURACIÓ FRIS

OPCIÓ 3: ANÀLISI DEL FRIS ESCULTORIC ORIGINAL I PROPOSTA DE
REPRODUCCIÓ DE LA PART DESAPAREGUDA a partir del testimoni gràfic

Part conservada original
fotografia actual (2014)

Part perduda del fris original: Fotografia F.J Alvárez (1872) Part perduda del fris original: Fotografia F. Rogent i Pedrosa (1899)
Font documental: Arxiu fotogràfic de Barcelona
Ampliació màxima resolució imatge: 42 mb

Font documental: "Arquitectura moderna de Barcelona"
Ampliació a màxima resolució de la imatge

B1 B2 B3 B4 B5 B6

B1 B2 B3 B4 B5 B6

A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 A9 A10A5

A1 A3 A4A2 A5 A6 A7 A8 A9 A10



a3 RESTAURACIÓ DE FAÇANES PRINCIPALS a  Passeig de Gràcia - BarcelonaPROPOSTA RESTAURACIÓ FRIS

OPCIÓ 3: ANÀLISI DEL FRIS ESCULTORIC ORIGINAL I PROPOSTA DE
REPRODUCCIÓ DE LA PART DESAPAREGUDA a partir del testimoni gràfic

Part conservada original
fotografia actual (2014)

Part perduda del fris original: Fotografia F.J Alvárez (1872) Part perduda del fris original: Fotografia F. Rogent i Pedrosa (1899)
Font documental: Arxiu fotogràfic de Barcelona
Ampliació màxima resolució imatge: 42 mb

Font documental: "Arquitectura moderna de Barcelona"
Ampliació a màxima resolució de la imatge

B1 B2 B3 B4 B5 B6

B1 B2 B3 B4 B5 B6

A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 A9 A10A5

A1 A3 A4A2 A5 A6 A7 A8 A9 A10
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7.17 DOCUMENTACIÓ REFERENT A PLAÇA REGOMIR 

7.17.1 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

 

 

Situació:  C/ Plaça Regomir  

Any de construcció:  1900 

Superfície construïda:  1.166 m² 

Superfície de sol:  236 m² 

Característiques del projecte:  

Es tracta d’un edifici entre mitgeres, situat en gòtic de Barcelona. 

L’obra ja estava començada en el moment de realitzar les practiques, i es van realitzar algunes 
visites en les que es va observar com s’executava el reforç estructural de la finca. 

L’edifici disposa d’una estructura formada per murs de càrrega de maó massís, amb forjats 
unidireccionals de bigues de fusta i entrebigat de volta de maó de pla 
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