
CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L’EDIFICACIÓ
TREBALL DE FI  DE GRAU

OBSERVACIÓ DE L’EVOLUCIÓ DE LA DEGRADACIÓ DE LES 
FAÇANES AL BARRI DE SANTA EULALIA DE L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT I PRESSA DE DADES PER A LANALISI DE LA 
FIABILITAT DE LES INSPECCIONS REALITZADES PER 
DIFERENTS SUBJECTES INSPECTORS 

  Projectista: Arkaitz Galarza Navarro 

Director: Vicenç Gibert Armengol 

Codirectora: Verónica Royano Garcia 

Convocatòria: Novembre 2014

1



 



RESUM  

El present Projecte Final de Grau  (PFG) forma p art d’un estudi sobre l’evolució de les 
lesions i la degradació de les f açanes de la ciutat de l’Hospitalet de  Llobregat que 
s’està due nt a terme al Laborato ri d’Edificació de l’Escola Politècnica Superior 
d’Edificació de Barcelona.  

Per dur a t erme aquest estudi e s requereixen les dades d e dues in speccions de les 
façanes realitzades en d iferents períodes de t emps, per posteriorment introduir-les en 
una base de dades co mpatible amb un Sistema de Gestió de la Informació que faciliti 
el seu anàlisi.  

Al nostre P FG hem re alitzat la segona insp ecció de  le s façane s del polígon  de  
Carretera del Mig, transcorreguts 1 3 anys des de la primera, i s’han int roduït totes les  
dades en e l programari informàtic d’Access. En la primera  part d’aque st projecte es 
descriu el sistema emprat per realit zar aquestes dues tasques a més de la realit zació 
d’un banc de proves experimental amb el  que, analitzant les dades ob tingudes de les 
inspeccions de les façanes d’un tram de  carrer residencial, comprovar s i efectivament 
hi ha hagut una evolució de les lesions.  

Donat que aquest estudi està orientat a fomentar la durabilita t de les façanes i garanti r 
la seguretat  de l’espai urbà, a la segona part del PFG s’ha realitzat un est udi 
complementari, aprofita nt la metod ologia d’inspecció, per  tal d’analit zar la fiabilitat  
d’aquestes inspeccions i el grau  de disper sió en  la presa de d ades de camp 
d’aquestes. 

En aquest estudi complementari s’han utilitzat  les mateixes 60 fa çanes per tot s els 
inspectors, un cop fetes totes es podran extreure conclusio ns i analitzar-ne la fiabilitat  
d’aquestes. 
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Observació de levolució de la degradació de les façanes del barri de Santa Eulalia de l’Hospitalet de Llobregat 

1. INTRODUCTION AND OBJECTIVES 

In 1998, the City of L'Hospitalet de Llobregat signed an institutional agreement with the Polytechnic 
University of Catalonia (UPC) in order to carry out the production of a catalog where you see the 
condition of All facades that houses the city. The study was conducted by final-year students of 
Technical Architecture, along with the Laboratory of the Polytechnic School of Building Construction 
of Barcelona (EPSEB). 

Given the large expanse of land that spans the city and the density of its building stock, settled 
sixteen areas of action defined by the 16 districts that came that made the city Centre, Middle Road, 
San Jose, San Feliu , The Tower, Collblanc Santa Eulalia, Florida, Plains, Can Serra, granddaughter 
Houses, Gornal, Bellvitge Pedrosa Gran Via and Marina South. 

Each area was evaluated by a group of students who carried out the inspection of the facades using a 
methodology based on the analysis of visual field guidance sheets for determining the state of 
deterioration of the facades, identifying ne type of building construction, the degree of impairment, the 
risk factor representing existing lesions and in severe cases, preventive measures are more 
appropriate in each case. 

Later, through a system of inspections that allowed load entering all data analyzed, we were able to 
extract a generic statistical evaluation according to the type of injury, the orientation of the facades 
and other factors. 

In 2001 he completed the agreement between the City of L'Hospitalet and UPC point from which the 
Laboratory Building of EPSEB initiated a study on the evolution of lesions of the facades of Hospitalet 
de Llobregat, using the data cited in the inspections. 

The current study is designed so that thirteen years have passed since the first inspection, re-analyze 
all fronts so that in future they can get to compare the data set has been analyzed and determine the 
evolution of all those who have suffered degradation facades have been restored. 

In order to achieve this goal, this year has been the procedure followed in conducting a second 
inspection by applying the same methodology to then be able to enter the collection of data in a 
database from when the can be manipulated to analyze and extract representative studies, both 
quantitative and qualitative, and the evolution of the state suffered several injuries over time. 
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Observació de levolució de la degradació de les façanes del barri de Santa Eulalia de l’Hospitalet de Llobregat 

2. BACKGROUND 

To put the reader in a situation, it has become evident the need to emphasize broadly urban 
development has reached the city in recent centuries, as well as summarize the importance of the 
process that was followed by the completion of the first study 

2.1. URBAN SETTING 

The municipality of l'Hospitalet is located in the coastal plain and belongs to the Catalan region of 
Barcelona. To understand the evolution of urban city that has undergone renovation and processes 
that have occurred over time and have finished configuring the urban area of the municipality, it is 
necessary to look back to reach the historical context that has led to l'Hospitalet de Llobregat to be 
one of the cities with the highest population densities of Spain and preserve an industrial estate in the 
old part of the city. 

2.1.1. HISTORY L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
During the nineteenth century, the city of l'Hospitalet de Llobregat was favored by a large expansion 
to other locations in Barcelona's metropolitan area, which consolidated a first class industrial 
hub. Since then, the economic capital suffered an expansion in the metropolitan area due to soil 
depletion and rising Barcelona. 

The presence of large tracts of land at low cost, the limited development of the territory, the proximity 
to the big city and the communications network that had the town contributed to the gradual 
implementation of new factories. In the late nineteenth century ceramics industries and construction 
acquired a special importance, while the chemical and metallurgical sector began to wake up. 

With the turn of the century, the industry made a strong push in the city. It is from this point that the 
results demonstrated the production of a new model: the country is gradually transformed and factory 
chimneys begin to draw a new urban landscape. 

After twenty years, the industry has become the economic engine of the town thanks to the 
diversification of production and its adaptation to the needs that sets the context. The strong 
population growth that occurs due to the influx of immigrants leads to uncontrolled growth and lack of 
even basic infrastructure. That's why begins to appear first need to define urban projects that give 
coherence to this development and better organize the distribution of land. 

Given the urgency of planning-planning territory, the municipal architect Ramon Puig Gairalt 
presented the "Eixample Plan and Interior Renovation of Hospitalet." Starting with radial streets and 
squares, the architect sought to restructure the space respecting continuity planning with 
Barcelona. Meanwhile, the extension of different areas such as Barcelona Gran Vía and Diagonal 
represent a further loss of territory. 
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During the sixties, the industry is 
growing in an extraordinary 
unrestrained, especially with the 
consolidation of several industrial parks 
established in Can Serra Road Middle 
and South Gran Via. On the one hand, 
the metallurgical industry and 
construction account for half of 
industrial productivity, on the other 
hand, the real estate business takes a 
strong relevance and aggressive 
speculation he starts with the soil. 

 

 

Since 1992, L'Hospitalet de Llobregat launched an urban transformation that had as main objective to 
sew the different districts of the city effectively and following the logic of the century.Today, the city is 
enveloped by the municipalities of Barcelona Esplugues de Llobregat, and Cornella El Prat, and 
covers an area of 12.49 square kilometers, where morphologically distinguishable are two parts: 

a) The northern part of the 
municipality, which includes the 
neighborhoods of Sant Feliu, The 
Tower, Collblanc Florida, Plains, 
Can Serra Holiday granddaughter. 

b) The southern part, called Navy, 
consisting of the districts of San 
Jose, Santa Eulalia, center, Gornal, 
Bellvitge Great Way South. 

 

 

 

5



Observació de levolució de la degradació de les façanes del barri de Santa Eulalia de l’Hospitalet de Llobregat 

Currently, as shown in Table 1, the city consists of 6 districts and 13 neighborhoods historically 
configured. However, it is considered important to stress the existence of one hectare industrial 
estate, nestled in the heart of the old town center, which is called the Middle Road. Thus, the 
distribution in the region is as follows: 

DISTRICTES, NEIGHBORHOODS AND AREAS OF THE CITY EXTENSION (km²) 

The "Third District" encompasses the districts of Santa Eulalia and Gran Via Sur. The tower limits the 
north zone of the city of Barcelona from the south, the neighborhood Bordeta- from Barcelona to the 
east and west neighborhoods of St. Joseph Center. 

The neighborhood of Santa Eulalia is one of the historic centers of Hospitalet on the old settlement of 
Provençana. The district experienced since the nineties a great urban transformation with the 
construction of urban facilities before making land devoted to industrial activity. Street and Avenida 
Santa Eulalia Carrilet are the nerve centers and communication. 

DISTRICTE I  1. Centre 2. Sant Feliu 3. Sant 
Josep  

1,86 0,51 0,57  

DISTRICTE II  4. La Torrassa 5. Collblanc  0,44 0,51  

DISTRICTE III  6. Santa Eulàlia 7. Gran Via Sud  1,56 2,11  

DISTRICTE IV  8. La Florida 9. Les Planes  0,38 0,42  

DISTRICTE V  10. Can Serra 11. Pubilla Cases  0,29 0,62  

DISTRICTE VI  12. El Gornal 13. Bellvitge  0,42 2,80  

 TOTAL  12,49  
 
Table 2.1.1: Territorial extensión of the city (http://www.l-h.cat)  
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2.1.2. HISTORY OF SANTA EULALIAS NEIGHBORHOOD 
 

In the 1840s dramatically Sants became industrialized, with the installation of the largest cotton mills 
in Catalonia. 
 
Sants went from about 500 inhabitants and 159 houses in the 1780s to 25,085 people and 3,344 
buildings in 1897. The growth of Sants westward occurred to roads, starting from Barcelona crosses 
the national road to Madrid and the provincial road of Santa Cruz de Calafell. Since the late 
eighteenth century, along provincial road to Santa Cruz de Calafell had been formed in the suburb of 
la Bordeta. This suburb went up to the lengthening out hospitalenc. 
 
By now it is clear the importance played by the old roads and highways in urban design and 
development of L'Hospitalet. With capitalism, more than ever, the mobility of people and goods is 
advantageous to take into account when deciding the location of a residence or economic activity. 
 
In the urban-industrial expansion came the railroad. The line from Barcelona to Vilafranca, opened in 
1854, had an stpop in la Bordeta and  next to the Old Town. That was the fifth of Spain, and the 
following year, when was added a second route, was the first of its kind in Spain. 
 
The name of the new district can launch a hypothesis with 
some foundation, but without final confirmation. The name 
of Santa Eulalia, may be imposed by the council 
hospitalenc reaffirmed its administrative domain on what 
was a suburb of Saints. At first, local authorities called one 
of the appendix Bordeta- also. But since the new quarter 
arose around the road linking Hospitalet with the chapel of 
Santa Eulalia and the village was known as the "road to 
Santa Eulalia," the council was named to santa. 
 
 
 
 
The earliest known reference to the new name is 1859, which is what ultimately prevails. In short, the 
new neighborhood services depended on the city of L'Hospitalet. In 1856 it appointed a watchman 
and 1863 there was a mayor Pedanio. 
 
In 1874 there was a greatly significant episode for the description and analysis of urban development 
in L'Hospitalet. In April of that year, 85 "neighbors" (heads of household) and Santa Eulalia Collblanc 
–three quarters of all the neighbors- asked to segregate L'Hospitalet and join Sants "because they 
were the side of the village and very distant from the current capital. " Hospitalet’s council recognized 
that segregation, but blocked this segregation process because, a third of these local revenues came 
from this neighborhoods. 
 
In 1874, Santa Eulalia and Collblanc had about 500 inhabitants, 15% of hospitalencs and were 2,700 
and 2,250 meters from the Old Town, respectively, on the roads of the time. Both, however, were 
united in the houses and streets of Sants; were, in fact, an extension of  Sants who had crossed the 
border intermunicipal. 
The petition was therefore understandable, but it was premature. Although throughout the nineteenth 
century changes in barcelonés borders were constant, it was a little later when they began the final 

Figura 2.1.3 Esglesia de Santa Eulàlia de 
Provençana que dona nom al barri�
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process of enlargement of Barcelona, culminating in 1897 with the annexation of the Sants, Gracia, 
Sant Martí, etc. The annexation stops in Riera Blanca. 
 
In the early twenties Santa Eulalia has nearly 3,000 residents. Factories were being multiplied 
endlessly: "Can Gras," "El Canem", “La Fundició Escorça”, “Les Sangoneres”, “Els Boters de Can 
Coca”, etc., come to join the existing in addition to many “tallerets”. The workers, who belonged 
mostly to a considerable current immigration Catalan regional Interior and had arrived in Barcelona 
between 1915 and 1918, had to endure 12 days to 14 hours, with very low wages and working 
conditions of serious unsanitary. 
 
The building of many houses got increasing Santa Eulalia street  or "middle of the cheek" as he was 
popularly known in those years, because most of the buildings were located on the mountain side, 
while on the other side still could see large extensions of fields. This street "the half cheek" was busy 
road and carriers, which transported goods from port of Barcelona to the inland regions. Other streets 
also were being formed, the Pareto Street, Buenos Aires, Comerç, or the Angel Guimera, in the 
vicinity of the old market was located the present place of Pius XII, next to Carrilet road, where today 
it’s the secondary school. There were countless stalls of fish, fruit, vegetables, clothes and items most 
varied crowded next to each other, with appalling sanitary conditions. 
  
Improvisation and urgency was combined with the strength of the new buildings. Although it had been 
created years before, was on the twenties and develop stronger when the first three neighborhood 
organizations: Union Hydrangea in Carbon Bar or "Can martyrs", the Autonomous Eulalienc and 
Cooperative Development "The mutual respects" .The Grand Café Bar Coal had been created at the 
end of the last century. In 1904, a small group of residents who were clients of the local Union formed 
the Hydrangea Society, which had its headquarters on Grand Café; This company, however, began to 
acquire power and importance to the organization from 1919 to 1920. Its main activities passed 
between the careful preparation of the party's district (the festival, the Carnival festivities and dances 
on Saturdays and Sundays) and the life of its sections: billiard equipment, the hiking group, the 
theater group, the choir, etc. The Grand Cafe and Bar Coal "Can_ martyrs", located at No. 114 Calle 
Santa Eulalia, was founded by Rafael Coal, known in the neighborhood with the reason of 
"Grandpa." Rafael Coal carried out a great work of music in Hospitalet, creating and enhancing 
various choirs. Two sons, Clarence and John form the thirties Orquestrina Coal and Eulalienc Quartet 
"of the Llobregat proven reputation" as saying the ads that appear in newspapers of those 
years. When he founded the Radical Center, by some members of the Union Hydrangea 
"Grandfather" in Coal was appointed president. Union Hydrangea, "Can martyrs" was undoubtedly 
the most popular institution in the neighborhood; was a concurrence of workers and artisans to make 
the game, talk or participate in any of its activities. 
It was an organization with a democratic character rooted in its operation, although sometimes 
experienced an excessive influence of the Radical Republican Party, which militated active members 
and some members of the board. Union Hydrangea arose many creative initiatives of community life 
in Santa Eulalia. 
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ARCHITECT AND RAMON PUIG GAIRALT SANTA EULALIA IN THE 20s AND 30s 
�
The buildings have curious ways to get old. Walking in Santa 
Eulalia will find some that were built just before the war, full of 
scars, dirty, sobrexplotats, despite this, or perhaps because of it, 
maintain dignity and an exciting beauty. 
. 
They are everywhere in the neighborhood of Santa Eulalia on the 
street corners are remarkable Castelao street, Rusiñol street, 
where there was Tarraconense cellar, and especially with the 
Pareto street. All of them were designed by the same architect 
Ramon Puig Gairalt, a visionary who died in 1937 at 51 years, 
having built nearly a thousand buildings, most of them in 
Hospitalet, his hometown.  
Intellectual refined pianist, friend of the most important architects 
of his time, Puig died at an age when most architects still have 
done almost nothing, to his years had barely begun Gaudi Sagrada 

Familia and did not know he was destined to fill the Paseo de 
Gracia with wonderful buildings. 
 
 
 
 

In the street of Santa Eulalia, Ramon Puig 
Corner projected three buildings that share 
the line with the criteria of 
modernitpy; Bellmunt house in the corner 
of Pareto street, in 1931. It was the result 
of the renovation of an old building with a 
ground floor flat, which they added three 
floors, a common practice at the time. 
Downstairs thrived long clothing store Cal  
Zahonero; Joseph Fuguet house, in the 
corner with Santiago Russinyol, which was 
completed in 1935, just before the Civil 
War. Unused expropriated by the CNT 
(some say by the FAI) to set up his 
headquarters during the civil war which 
lasted; Casals house at the corner of the 
Castelao street, dated 1935. It has 
recently been renovated so delicious, how 
could it be otherwise, since it belongs to a 
family of master builder and architect 
renowned neighborhood. 
 

Puig Gairalt is its modest way, one of the architects who led the initial ideals of Gaudi architecture 
cheap and popular quality further. Further, even the master himself. Perfectly capable of constructing 
buildings elegant and well crafted (just admire that built in Portal de l’Angel on the corner of Barcelona 
street, perfectly preserved), it preferred to take care of errands humble and modest. Holiday workers 
instead of palaces. Housing rather than luxury villas: Puig took care of all these orders with the same 

Figura 2.1.4  La casa Talens data de 
1934, està situada al carrer Santiago 
Rossinyol, 6. Fou construïda per 
Francesc Talens Puig i l'Antonia Casas. 

Figura 2.1.5  Casa 
Torres situada al carrer 
General Prim, 6 construïda 
l'any 1922. 

Figura 2.1.6  la casa 
Bartomeu Fuguet, al carrer 
Santiago Russinyol, 30 
xamfrà amb carrer Muns, del 
1935. 
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enthusiasm, the same professionalism. In Santa Eulalia own built also the market now living a second 
youth after rehabilitation. The Torrassa Bridge is also his, the house Muns street with General Prim or  
Santa Eulalia street number 132. Also little house on the Rusiñol street number 6, delightful, delicate, 
miraculously preserved. 
 
His style changed every year, building after building: it was able to sober classicism, debugged, a 
modernist effective, as the new store, its first work for twenty-built a few years, just side of the City 
Council of L'Hospitalet (which, incidentally, is also his work), and also a radical modernity, such as 
displaying in the  corner of Santa Eulalia street with Pareto or storey house in Gonzalo Pons street, 
15. 
Puig was always able to answer all your orders. To never lose hope. Collaborate and listen to the 
neighbors, to work for the humble promoters, who wanted the buildings to them, their families, known 
only to very low incomes could afford, and do so with a sense of the city, with a real civic sense. With 
love for people, a love that has made his work has contributed decisively to the Santa Eulalia what it 
is today. Walking through the neighborhood can feel, still surrounded by the beauty hidden in a 
dignified architectural works, and make the neighborhood a special place. 

10



Observació de levolució de la degradació de les façanes del barri de Santa Eulalia de l’Hospitalet de Llobregat 

2.2. FIRST INSPECTIONS 

With institutional agreement signed in 1998 between the City of L'Hospitalet de Llobregat, UPC began 
developing a catalog where you contemplated the condition of all the walls that houses the city. The 
zoning established by delimiting the scope of the limits of each district, and allowed the writing of 
grade 14 final projects among which lies the district of Santa Eulalia, scope and purpose of this Final 
Grade (PFG). 

PFG root "catalog facades risk factor in the Santa Eulalia", written in October 2001, a total of 1,584 
inspected facades included in 43 islands (also called UTM) that make up the whole neighborhood of 
Santa Eulalia.� 

 

 

Given the large expanse of land to cover and substantial collection of required data, it was considered 
necessary to split the scope into two groups formed, each for two people. 

2.2.1. METHODOLOGY inspection field sheet 

The evaluation of each of the walls was made effective through a metodologiad'inspecció based on 
the use of three chips in the whole field designed to facilitate the completion of a scheduled analysis 
which could translate: 

� information or the general plot,  
� elements that made up the facade, 
and 
� the extent of the injuries that are 
present in every facade. 
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Each of these files had a specific role in the inspection process that can be summarized as follows: 

I. General Information Sheet (Appendix B): 

Provides a data capture both the general plot as the building. Specifies location data, cartographic 
and cadastral features of the site or building and general building sketches. 

Since all UTM comprises plots, and each plot has a certain number of fronts, assigned number 
alphanumeric inspection correlative (A-100, A-101 ...) that is equivalent to all facades of the same 
plot. 

II. Facade Sheet (Appendix C): 

To identify the elements and materials that make up the front and make an assessment of the state 
of degradation in which it is located. This rating is determined by the severity and magnitude that 
has a certain type of injury, the concepts developed in more detail later. 

To fill out a form correctly crane, first of all it is necessary to make the above stated number of 
inspection and the number of cranes inspected by a letter that will be defined for each façade (A, B, 
C. ..). 

Sheet facade is divided into two distinct parts, the left column intended to indicate the different 
elements and materials that are present in the facade inspected, and the rest of the file that is 
structured in a way that allows the study lesions are present: 

� Type of injury or   
� Extent of the injury or 
� Severity of injury or 

�

 • Type of injury: established a certain symbolism to differentiate the different types of injuries that 
may be present in front. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Appendix D of this document are the different types of injuries studied along with a brief 
description and graphical examples for better understanding. 

T Broken H Humidity 

F Fissure O Oxidation 

DM Material 
Degradation B Bulge 

D Deformation ES Chip 
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�  Magnitude: This par meter is measured in function or the percentage of afecci or has 
a particular type of injury or on the same element in the total facane, being: 

 

P Puntual When the injury affects � 25 % of the element 

L Local When the injury affects between > 25 and < 50 % of the element 

G General When the injury affects � 50% of the element 

� Gravity: It’s the intensity of a particular type of injury or expressed numeric intervals 
ranging from 2 to 6, 6 being representing a greater risk to others and 2 nearly zero risk. 

 
GRAVITY CATEGORY DESCRIPTION 

2 Less injury Injury that represents no damage to others with a recommendation of 
preventive maintenance.    

3 Serious injury Injury that represents a middle risk to others with a recommendation 
of a programmed intervention. 

4 Serious injury Injury that represents a high risk for others, with a recommendation of 
an intervention in a short time. 

5 More than 
serious injury 

Injury that represents a higher risk for others, with a recommendation 
an urgent intervention. 

 

 By the union of these three concepts, fill power white squares relating to the type of injury that 
appears on a specific item, depending on its magnitude and seriousness that it represents. 

III. File crane dividing (Appendix E): 

Provides the same parameters as the main front sheet but for evaluating the dividing walls. 

On the other hand, the realization of a photographic collection of the facades analyzed allowed to 
record the condition it was in front at the time of inspection. 
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2.2.2. Conclusions of the study 
This study was innovative in its day, as it was a matter of methodology and never realized until now. 

The collection of data from the inspections were introduced into a database from which conducted a 
statistical analysis on the most common types of injuries, according to construction periods and 
orientation of the building, in addition to conducting a planimetric maps of the district to identify the 
maximum degree of injury of each plot. 

One of the specific studies conducted showed that allow degradation superficial elements, was the 
most common type of injury that appeared on the facades inspected. 

 

 
 
 
 
The set of qualitative values extracted, allowed to show the reality of a park built with a significant 
degree of degradation. Thus, it was considered that the development of a study to determine how this 
degradation is manifested and transformed over the course of time, a way of seed coherent whole. 
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3. REINSPECTIONS  

The initial PFG of “Santa Eulalia” was realized on 2001 and there were inspected a total amount of 
1584 facades, including main and dividing facades, and there were distributed in 43 UTM. Nowadays, 
the present project has the goal to realized a second inspection of the main facades around the 
neighbour that had not been restored in the last 13 years.  

Being aware of the magnitude of UTM and facades stated in the neighbohod of “Santa Eulalia”, and 
trying to avoid unnecessary duty, a hard and strict process has been applied in order to reassure 
efficiency and qualiity of this project.  

In order to introduce ourself in this project and achieved the skill needed for it, several meetings has 
been realized, either inside or outside, between project manager and every group implied in the 
renovation of the nieghbohods  in “Hospitalet del Llobregat”.  

Supervision task has been split in two phases, being the former taking a light walkaround of the 
facades and taking photographs about them and the latter realizing a technical inspection. This 
means UTM inspections were realized a scheduled, and once this was done, photographs of facades 
realet to other UTM were taken in order the prepare necessary documentation and inspect in next 
visit, and so on.  

Right below is detailed the process has been followed to realize those inspections.  

3.1. REINSPECTION TASKS  

3.1.1. PREVIOUS ACTIONS 
First, Initial meeting was scheduled with project Management, so they could explain us the goals of 
this research and here appeared our action scope. Once the neighbour were decided, a “Treball Final 
de Carrera (TFC)” paper named “Catàleg de façanes amb factor  de risc de Sant Feliu (2001)” were 
given to us, so we could start adopting the metodolgy used in our first inspections.  
 

Subsequently, a series of meetings were conducted in the laboratory with all the people involved, 
in order to show us some lectures on the elements of the facade to analyze, the injuries that have 
to be identified,how they must be considered as, etc..  

To fully understand the task ongoing and already acquired theoretical knowledge, a practical 
example of a facade with severe degradadation was done. (see Figure 3.1.1).  

Once it was aware of the magnitude of the job, the following papers were given to us, concerning 
the PFG 2001 called “Catàleg de façanes amb factor de risc de Carretera del Mig” :  

 

-SHEET DISTRIBUTION:  

� Five binders with copies of all records from the first field inspection.  
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-DIGITAL DISTRIBUTION:  

� Cartographic Mapping in AutoCAD of the district.  
� Database in xls file with a list of addresses according to district officials Cadastre 2001, the 

year of construction of the building and the number of inspection assigned, among other data.  
� Pictures. Jpg files facades of all UTM neighborhood.  
� Notes in Doc file of each wall with his picture, the name of the district, the number of UTM and 

parcel, address, number of inspection, the letter that corresponds to the crane and the 
maximum degree of injury.  

� Catrographic Mapping of the district in AutoCAD with the results of the damages obtained in 
the first inspection.  

 

Figura 3.1.1. Shot at the center district facade taken an inspection example.  

In order to understand the volume of the documentation provided and to verify that nothing was left 
behind, a list was made in Excel file where it was detailed if each adress in the official cadastre list 
belonged a photograph in jpg format, a field sheet and that sheet in digital format.  

Once this list was definitely performed (added in F appendix) missing documentation was demanded 
so it was delivered at the next meeting. Anyway, field sheets from AB-2 to AB15 could not be found, 
both included, about 57895 UTM..  

Cartographic Maps of each UTM were printed right before the very first visit to the district, so after that 
visit it could be possible to indicate de number inspection on each ceilling, the letter corresponding to 
each facade and the number of the photograph taken in situ while the first walkaround, so it would 
easen the reinspection task. at G appendix there is an example of this map to a better undertanding.  
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3.1.2. FIRST WALKAROUND  

The main goal on the first UTM walkaround is to make a collection of photographs of all facades 
involved in this project so to compare it with shots taken in 2001. Once this comparison is done, 
status of the facades are shown in the example map added in G appendix, so:  

-RESTORED: Implies no reinspection at all. This status is set when t he facade:  

o Is corresponding to a new building because:  

• In 2001 was a terrain and now is a bulding  
• In 2001 was a building and now is a terrain  
• In 2001 was a building and now is another different  

 

o Has been restored or major improvement are detected on itself  

-PARTIALY RESTORED: When minor improvement has been detected (replacement or cleaning) 
on some faced elements, like lintels, cornices, skirting,etc. On those cases inspection has been 
realized, if no more improvements has been detected other than reviewed on photographs.  

-NOT RESTORED: When no rehabilitation has been detected at the facade. This kind is ideal 
match to be reinspected.  

-DOUBT: When shots had not been enough to consider if a facade is restored or not. in these 
cases decision of isnpections has to be taken on the second tour.  

- DEMOLISHED: When the building was demolished and is now a lot unbuilt . 

Known the facades are goint to be reinspected and thos who are still in doubt, a facade sheet has 
been added to its field sheet. Also to reduce more the time of reinspection, in those cases where the 
facade has not been restored, it has been filled this new sheet with materials detailed in 2001.  

 
3.1.3. SECOND WALKAROUND:  

RIght after sheets had been filled and UTM map drawn (G appendix) it is all set up to start with 
inspections.  

Before starting inspectionate a facade it has to be check that stocktaking from the sheet looks like the 
actual stocktaking, and depending on the difference, it has been taken on path or other:  

-If there is an element but it differs the material: Comparing damages dated from 2001 and 
nowadays:  
 

o If there’s a detection of improvement in damages of the element, it is considered as a restored 
so no other inspection is required. It has been kept the name of the material but it has been 
removed the damages it had associated in the first walkaround field sheet in order to avoid 
getting improvement result in the future.  
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o If there is a detection of the same damages detected in the first walkaround, it wil be 

considered as a mistake in the prior stocktaking. in this case, element material is replaced 
from the first walkaround, keeping the damages associated within, being alowed its 
reinspection  

-If there is no element considered in stocktaking, this has been removed from both inspections  

-If there is an element that it was not in 2001, it has not been added nor inspected.  
 
Below is shown the reinspection of the facade without minding the first walkaround, and after 
finishing it, it has been compared both data to remark differences betwen each other.  

Differences that has been found are:  

-Number of damages between inspections: the different number of damages in each inspection 
can be an indicative that it had be a worsen degradation of the facade in respect of the first 
walkaround. This only can be possible if the number of damages in  
the second inpsection is greater than the first. Also can happen that the number of damage is less 
than the first, but that does not always mean an improvement on damages, so a damage can deflect 
on another in its progress of degradation, so it has to be analized carefully to find out if one damaged 
can turn into another, this can happen when:  

 
o A blow and / or crack mortar or concrete of the first inspection has been evolved becoming a 

hole.  
o A broken piece of brick in the first inspection may have to be dropped and now accumulated 

material degradation household.  
 
-In the assessment of the severity and / or extent of the injury: a favorable injury unless it has 

been any improvement in performance or injury has been transformed into another, can never 
happen. In cases where there is any change, it is possible that during the first inspection it was 
worth much according to the criteria for assessing the gravity and magnitude, as it shows that 
within 13 years, although there injury. In these cases, the assessment has been adjusted to the 
current reality and has given good inspection.  

An example of this can be seen in the picture below. This injury was assessed in 2001 as the 
occasional crack 5 continuous coating, but the current inspection has rated as 4-point and 5-point blow 
because it is not as dangerous crack as is blown. A crack mortar could have transformed over time into 
a hole, but currently there is no hole in this element, it has been appropriate to reduce injury to crack 
the first inspection point 3.  
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However, if this kind of differences happen to be usual in a lot of elements, the facade has to be 
considered as restored.  

-Differences between criteria in 2001 and current one: Sin the first reinspections que did, we 
detected some dissentions about inital inspections like damages in some material we thought it 
should not be permited for this kind of material, it was for this reasons that it was asked for new 
group meetings to unifiy evaluation criteria and to decide the way to act in that cases:  

The dissent and the procedure of action decided at the meetings are as follows:  

• Humidity has been the major challenge in several aspects:  
o In 2001 usually it was considered as a general magnitude for this damage, but now it has 

been times we barely noticed that damaged. In that case the resolution to this has been 
set up tiglhy our evaluation and in case the was not any damage, delete it.  

o Sometimes has benn found that this damage in Sometimes this injury found in household 
items while he was clothed. Also in this case the action has been spent covering injury.  

o Also it has been found some moisture in the paint. In that case it has been passed to the 
covering if any, otherwise to decorating.  
 
 

• Another discrepancy found in the injury of broken also made us change some ratings:  
o Broken mortar: in any case the mortar breaks, we considered a breach.  

 

Figure 3.1.3: Injury considered like a broken mortar in 2001 turns in a bleach in 
2014 
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Furthermore, we found that there are damages that were valued with a higher gravity if it is 
considered that due to the nature of the injury, there can be never too serious threat to the people 
who walk across the street. For this reason it was agreed to reduce the maximum severity of some 
injuries, being as follows:  
 
 
 
 
 
 

Scheme 3.1.2. Table of maximum gravity for injuries  

  
Below it has been attached a flow chart that will help to fully understand the reinspection process that 
has been followed and its already been described.  

Broken 6 Humidity 3 
Fissures 6 Oxidation 6 
Material degradation 3 Bulge 6 
Deformation 6 Chip 3 
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3.1.2. FIRST WALKAROUND  

The main goal on the first UTM walkaround is to make a collection of photographs of all facades 
involved in this project so to compare it with shots taken in 2001. Once this comparison is done, 
status of the facades are shown in the example map added in G appendix, so:  

-RESTORED: Implies no reinspection at all. This status is set when t he facade:  

o Is corresponding to a new building because:  

• In 2001 was a terrain and now is a bulding  
• In 2001 was a building and now is a terrain  
• In 2001 was a building and now is another different  

 

o Has been restored or major improvement are detected on itself  

-PARTIALY RESTORED: When minor improvement has been detected (replacement or cleaning) 
on some faced elements, like lintels, cornices, skirting,etc. On those cases inspection has been 
realized, if no more improvements has been detected other than reviewed on photographs.  

-NOT RESTORED: When no rehabilitation has been detected at the facade. This kind is ideal 
match to be reinspected.  

-DOUBT: When shots had not been enough to consider if a facade is restored or not. in these 
cases decision of isnpections has to be taken on the second tour.  

- DEMOLISHED: When the building was demolished and is now a lot unbuilt . 

Known the facades are goint to be reinspected and thos who are still in doubt, a facade sheet has 
been added to its field sheet. Also to reduce more the time of reinspection, in those cases where the 
facade has not been restored, it has been filled this new sheet with materials detailed in 2001.  

 
3.1.3. SECOND WALKAROUND:  

RIght after sheets had been filled and UTM map drawn (G appendix) it is all set up to start with 
inspections.  

Before starting inspectionate a facade it has to be check that stocktaking from the sheet looks like the 
actual stocktaking, and depending on the difference, it has been taken on path or other:  

-If there is an element but it differs the material: Comparing damages dated from 2001 and 
nowadays:  
 

o If there’s a detection of improvement in damages of the element, it is considered as a restored 
so no other inspection is required. It has been kept the name of the material but it has been 
removed the damages it had associated in the first walkaround field sheet in order to avoid 
getting improvement result in the future.  
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3.1.4. DIFFICULTIES IN REINSPECTIONS                                                                                             

Based on experience gained in the firsts inspections it has been improved oversight criteria and 

reasult, because we realized evolution in damages are not so immediate as we thouhgt in the first 

project.  
 
One of the difficulties that it has been encountered at time of checking if a facade had been restored 
or not is that some pictures taken in 2001 had a poor quality so it had been an increase on number of 
doubting facades from different UTM.  

Another difficulty, even before starting on inspectionating, has been that some of the dividing facades 
that had to be inspected on first wraparound with itself sheet , there were inspeceted only with the 
main facade sheet, with its consequently delay in the task of locating facades on the sample map (G
appendix), so was on the next inspections.  

Being an industrial neighborhood, there are many buildings, for having changed owners, changed the 
lineup and has been painted a bit and so have gone global in many facades have been partially 
restored. In our opinion this type of facade could distort the data in future analysis of the evolution of 
the injuries.  

It has to be added to previous thoughts that if it had been decided not to inspect facades like in Figure 
3.1.5, only too few reinspections would have been realized because the was about 40% of the 
facades of each UTM where appeared to be similar to this.  

It has also occurred that facades that previously had been considered as “not restored”, but at 
reinspection time, lots of improvements have been detected since 2001 damages, so status has 
changed to “restored”, so no other inspection has been realized.  

It is considered, therefore, that overall actions, including partial point made by the owners, a point that 
will hinder the study inspected the park waning.  
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3.2. COUNT REINSPECTIONS:  

Despite having been a long and arduous task, was indeed for this reason, we have acquired great 
practical knowledge on the facade and the analysis of their degradation. Reinspection of the facades 
allowed us to know more detail of different types of construction elements of the facade mace, also 
which items are usually composited, and materials commonly used, and finally to analyze correctly 
damages that can affect each of these elements.  

The final count of the number of facades analyzed was calculated using the tables of H Appendix 
and the results are summarized below:  

As mentioned earlier in this section, the facades that were inspected in the first project in 2001 were 
1,476 facades divided into 43 intersections.  

The remaining facades are 420 restored, 157 dividing facades that are not covered by this PFG and 
94 that could not be inspected because there were part of UTM demolished, missing  

�
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4. INTRODUCCIÓ DE DADES 

Amb la finalitat d’aconseguir estudiar l’evolució de les lesions en un futur és necessari bolcar totes 
les dades de les dues inspeccions en un sistema informàtic de gestió de la informació geogràfica 
(GIS).

Per entrar aquestes dades a la plataforma GIS és necessari crear una base de dades digital amb un 
programa informàtic que sigui compatible amb ell. Per això, dues alumnes d’Enginyeria Tècnica 
Topogràfica (d’ara en endavant Topografia) de l’EPSEB, dins el seu projecte final de carrera, han 
dissenyat una base de dades amb el programa Microsoft Office Access 2013 que ens ha permès 
introduir aquestes dades i esperem que en un futur puguin ser bolcades al GIS i es pugui extreure el 
màxim d’informació possible per l’estudi en qüestió.  

A continuació es descriu el procediment que s’ha seguit per introduir les dades de les dues 
inspeccions al programa informàtic del Microsoft Office Access.  

4.1. PROCÉS D’INTRODUCCIÓ DE DADES A L’ACCESS 

4.1.1. ACTUACIONS PRÈVIES: Un cop dissenyat el programa informàtic s’han realitzat vàries 
reunions entre, la direcció del projecte, les dues alumnes de Topografia i tots els grups implicats 
en la inspecció de  
façanes, amb la finalitat d’explicar-nos el funcionament d’aquesta base de dades i començar a 
fer les proves individuals.  

Durant la primera prova del programa, vam veure que els materials de cada element de façana 
havien d’escollir-se des d’un desplegable amb un llistat determinat. No obstant, aquest llistat era 
el mateix (fàbrica de maçoneria, fàbrica de ceràmica, fàbrica de bloc, formigó armat, mur 
cortina, fusta i altres) per a tots els elements de la façana (parament, llindes, brancals, ampits, 
aplacat, arrebossat, etc). Com que no era possible introduir les dades amb aquest error de 
partida, vam realitzar un llistat de materials (veure Annex I.1) a partir de la revisió de més de la 
meitat de les nostres fitxes. Aquest llistat el vam entregar a la direcció del projecte la qual va 
realitzar el llistat definitiu que va ser introduït a l’aplicació (veure Annex I.2).

Un cop s’introduïren els materials correctes a l’aplicació informàtica, cada grup va fer la 
introducció de dades d’alguna inspecció i el va enviar per que les alumnes de Topografia fessin 
una prova de bolcat al GIS. Aquesta prova va sortir correctament i per tant ja estava tot preparat 
per introduir la resta d’inspeccions.  

Abans de començar a introduir les dades a l’aplicació s’han passat a net totes les fitxes de 
segona inspecció i s’han renombrat les fotografies de les dues inspeccions per adequar-les a la 
nomenclatura especificada a l’apartat següent.  

4.1.2. INDICACIONS PRÈVIES A LA INTRODUCCIÓ DE DADES:  

La versió de la llavor de la aplicació utilitzada per la introducció de dades ha estat la 
anomenada: “SEMILLA_CARGA DE DATO_17122013.laccdb”.

Durant les reunions inicials es van donar les següents indicacions per la introducció de dades:  
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 S’ha de realitzar un arxiu nou per dia de introducció de dades,  

 S’ha de guardar una còpia de la llavor buida a l’ordinador i cada document nou s’ha de 
començar a partir d’aquest.  

-S’han d’introduir les dades de primera i segona inspecció d’una façana en un mateix arxiu,  

-El nom de cada arxiu que es generi haurà tenir la següent estructura:  

COGNOM_BARRI_aaaammdd.accdb 

ON:

COGNOM: correspon al primer cognom de l’alumne que introdueix les dades.  
BARRI: és el nom del barri al que correspon la inspecció (en el nostre cas “mig”).
aaaammdd: és la data en la que es realitza la introducció de dades (ex. 20140526). 

-Les fotografies que s’adjuntin a l’arxiu hauran d’estar guardades a la memòria C:\ de l’ordinador i 
s’hauran de crear les carpetes necessàries, amb el nom en majúscules, per aconseguir la 
següent ruta: 

ON:

XXXXX: és el número d’UTM al que correspon les fotografies introduïdes en aquesta carpeta 
(ex. UTM_49896) 

INS 1: és el nom de la carpeta on s’introduiran les fotografies de les façanes de la primera 
inspecció.

INS2: és el nom de la carpeta on s’introduiran les fotografies de la façanes de la segona 
inspecció.

-A més a més, se’ns indica que totes les fotografies de les façana han d’estar en format .jpg i que 
l’estructura del nom ha de tenir una d’aquestes estructures:  

ON:

ZZ: és el número de parcel·la al que correspon la façana inspeccionada (01, 20, 45, etc.)  
A: és la lletra de la façana a la que correspon la façana de la fotografia, segons la classificació de 

les fitxes (A, B, C, D, etc.)  
E01: és el número d’edifici al que correspon en cas d’haver-hi més d’una inspecció en una mateixa 

parcel·la (E01, E02, E03, etc.) la segona estructura de nom només s’aplica en els casos que 
correspon per haver-hi més d’un edifici, en la resta de casos s’ha d’introduir amb la primera 
estructura.
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 Les façanes que han estat rehabilitades i les que no s’ha pogut accedir i que per tant no 
tenen fitxa de reinspecció s’ha d’introduir a l’access la fitxa de primera inspecció.  

 Les façanes que no inspeccionades d’UTM enderrocades i d’inspeccions desaparegudes, no 
s’han d’incorporar a la base de dades de l’access.  

4.1.3. INTRODUCCIÓ DE DADES:  

Per poder explicar com introduir les dades a l’access s’adjunta un exemple de fitxa de camp a 
l’Annex J que ajudarà a entendre aquest procés més fàcilment.  

I. FORMULARI PRINCIPAL: 

Només obrir l’aplicació ens trobem amb un primer formulari anomenat “CARGA DE INSPECCIÓN” 
que té les característiques de la figura 4.1.1  

Barra de títol: 

A aquesta barra hi apareix el nom que se li ha assignat al document.  

Barra de fitxes: 
Cada fitxa està orientada a una tasca diferent, tot i així per a la introducció de dades de les 
inspeccions no s’han de manipular.  

Taula:
Per cada objecte (formulari o taula) que obrim hi apareixerà una pestanya amb el seu nom.  
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Panell d’exploració de taules: En aquest apartat situat a l’esquerra de la finestra mostra totes les 
dades introduïdes a la base de dades organitzades en grups de taules.  

Utilitzant el botó  

(obrir o tancar la barra) situat a la part superior del panell d’exploració, es pot contraure o ocultar 
fàcilment el panell.  

Obrint aquest panell s’obre un llistat de taules, tal com es pot veure a la fotografia 4.1.2, on 
s’aniran acumulant els registres de les dades que es vagin introduint.  

Barra d’estat: 
Aquesta barra està situada a la part inferior de la finestra i mostra informació de l’estat del 
programa i permet canviar de vista segons l’objecte (formulari o taula) que tinguem seleccionat.  

Comandament tipus d’inspecció a introduir: 
Segons el tipus d’inspecció que es vulgui introduir seleccionarem un comandament o altre. Per 
a introduir la fitxa de primera inspecció seleccionarem el comandament de “nueva inspección” si 
el que volem és introduir la segona inspecció seleccionarem “inspecciones posteriores”.  

Més endavant es detallarà més en profunditat com són els formularis d’aquest dos 
comandaments.  

Comandament sortir de l’aplicació: 
Aquest comandament tanca el formulari sense tancar el programa.  

II. INTRODUCCIÓ DE FITXA D’INFORMACIÓ GENERAL: 

Per començar a introduir aquesta fitxa hem de seleccionar el comandament de “nueva inspección”
al formulari inicial. El nou formulari que s’obre permet introduir totes les dades de la fitxa 
d’informació general, tret de l’apartat de l’esquema de l’edifici i l’ample de la façana.  
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Com que es tracta d’un formulari molt llarg a continuació es veurà pas per pas l’estructura d’aquest, 
per veure el formulari complet cal anar a l’Annex K del present projecte.  

Per introduir les dades de camp de la inspecció s’han d’escriure o escollir des d’un desplegable, tal 
com es pot apreciar a la figura 4.1.3. les dades següents:  

-MUNICIPI: A escollir en un desplegable en el que només està l’Hospitalet de Llobregat.  

-DISTRICTE: A escollir en un desplegable en el que hi ha el sis districtes del municipi (DISTRICTE 
III.).

-BARRI: Segons el districte seleccionat al desplegable anterior, hi apareix aquí un desplegable amb 
la llista de barris d’aquest districte (SANTA EULALIA).

-DIRECCIÓ: En l’apartat de direcció s’ha d’escollir el nom de la via dins el llistat del desplegable. Per 
poder cercar-lo correctament cal saber la nomenclatura que utilitza el Cadastre per nomenar els 
diferents tipus de via, per exemple, per buscar carrer cal buscar CL, per carretera CR, per 
avinguda AV, per camí CM, per passatge PJ, etc.  

-NÚMERO: En funció del barri i del carrer seleccionat hi apareixen uns números de policia o altres al 
desplegable. Si no es troba el número de carrer és possible que la direcció d’aquesta parcel·la 
hagi canviat al Cadastre. Per tant, caldrà anar a la web del Cadastre per comprovar-ho i en cas 
d’haver canviat, s’haurà d’introduir amb la nova direcció  

-FECHA DE ENTREGA: No és una dada rellevant, motiu pel qual no s’ha d’emplenar.  

-NÚMERO DE INSPECCIÓN: S’ha d’escriure el número d’inspecció de la fitxa de camp. No es va 
donar cap indicació de com introduir aquesta dada però nosaltres vam ser fidels a posar la lletra 
en majúscula seguida d’un guió i el número corresponent, en cas que el número fos inferior a 10, 
posar un 0 al davant del número (A-07, B-101, AB-300, etc.).  

-TIPO DE PROMOCIÓN: S’ha d’escollir del desplegable entre promoció privada o pública.  

-TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA: Hi ha un desplegable en el que s’ha d’escollir el que correspongui 
(Plurifamiliar aislada, Plurifamiliar entre medianeras, Unifamiliar aislada, Unifamiliar entre 
medianeras).

-TIPO DE USO: Seleccionar un sol ús entre comercial, industrial i vivenda. En cas d’haver-hi més 
d’un ús, cal seleccionar el que més superfície de façana ocupa.  

-AÑO DE CONSTRUCCIÓN: Introduir manualment l’any de construcció de l’edifici inspeccionat. En 
cas de ser un solar aquest apartat pot quedar en blanc.  
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Fotografia 4.1.3. Finestra amb les dades de camp introduïdes de la fitxa exemple de l’Annex J 

Tot seguit en el mateix formulari (veure figura 4.1.5.) s’han d’introduir les dades cadastrals de 
la inspecció, entre les que hi ha:  

-REFCAT: En aquest apartat, tot i ser un desplegable, només permet escollir una referència 
cadastral, que es genera a partir de la direcció i número de policia introduïts en les dades de 
camp. Si no apareix la referència cadastral que necessitem és possible que sigui perquè la 
direcció o número no correspon actualment a aquesta parcel·la. Cal comprovar en aquest 
cas quina direcció té associada la parcel·la que estem introduint.  

-EDIFICIO: Quan una mateixa parcel·la té més d’un edifici o més d’una inspecció associada 
s’ha de fer una numeració. Aquesta numeració s’ha d’escollir entre la llista del desplegable  

-REFCAT_C: A partir de la referència cadastral i el número d’inspecció, es crea automàticament un 
codi que servirà posteriorment per assignar-li dades a aquesta inspecció. L’estructura d’aquest 
codi és la següent:  
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A continuació al formulari s’han d’omplir les dades de la distribució de l’edifici (veure fotografia 
4.1.6.), aquestes dades són:  

-NÚEMRO DE PLÀNTES: S’ha d’omplir el número de plantes sobre rasant (SR) i sota rasant (BR).  

-NÚMERO D’ESCALES, HABITATGES I LOCALS: S’ha d’omplir el número d’escales, el total 
d’habitatges i locals que hi ha a l’edifici.  

-NÚMERO DE VIVENDES PER PLANTA: S’haurà d’escriure el número d’habitatges màxim que hi 
ha en una planta.  

-ASCENSOR I PARQUING: Mitjançant un desplegable només hi ha l’opció “SI” el qual s’haurà de 

seleccionar en cas que l’edifici en disposi d’aquests, en cas contrari no s’ha d’indicar res.  

-NÚMERO DE FAÇANES: S’ha d’omplir amb el número de façanes principals que té l’edifici.  

Només en el cas que hi hagi hagut remuntes en l’edifici s’han d’indicar en l’apartat de 
“REMONTES”, de la figura 4.1.7, l’any en que es va executar, les plantes que es van fer  

Per introduir les dades de les instal·lacions existents a la façana (Figura 4.1.8) hi ha un desplegable 
per a cadascuna, amb la única opció “SI”. En cas de no haver-la s’ha de  

l’Annex J.

31



Observació de levolució de la degradació de les façanes del barri de Santa Eulalia de l’Hospitalet de Llobregat 

Per acabar el formulari de la fitxa d’informació general s’ha d’indicar les característiques del solar
(fotografia 4.1.9) que acostuma a estar omplerta només quan l’edifici està essent rehabilitat, en 
construcció o no hi ha edifici. Els desplegables d’aquest apartat té les mateixes característiques que 
en les instal·lacions tret l’any de construcció que s’ha d’escriure.  
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Un cop introduïda la fitxa completa s’ha de guardar amb el botó de “guardar información general”, de 
la fotografia 4.1.9 i que està a sota de l’apartat de característiques del solar, aquesta actuació crea 
un registre nou a la taula “A1_INFO_GENERAL” del panell d’exploració.  

III. INTRODUCCIÓ DE LA FITXA DE FAÇANA PRINCIPAL DE LES DUES INSPECCIONS: 

Abans de començar a introduir la fitxa de façana principal, és indispensable haver guardat 
prèviament la fitxa d’informació general, ja que les dades que es vagin introduint s’han d’associar 
al número d’inspecció a la que corresponen. És per això que, a sobre dels comandaments que 
permeten introduir les dades d’aquesta fitxa (figura 4.1.9) hi ha el botó de “guardar información 
general". introduir les dades de les dues inspeccions. 

L’estructura del formulari dels comandaments és la mateixa, només canvia el nom dels elements i 
el llistat de materials que s’han d’escollir mitjançant un desplegable. A mode d’exemple es descriu a 
continuació el formulari del comandament de barana de coberta, omplert amb les dades de la fitxa 
de l’Annex J, però tot i així es poden veure les fotografies del la resta de formularis a l’Annex H. El 
formulari (veure figura 4.1.11) està dividit en tres parts amb una funció ben diferenciada cadascuna. 
La part superior esquerre és per introduir les dades identificatives de la façana i la data d’inspecció, 
a la dreta hi ha un altre apartat que permet adjuntar la fotografia de la façana i les fitxes de camp 
escanejades, finalment, sota d’aquestes dues, hi ha un formulari on s’han d’identificar els materials 
dels elements que hi ha presents a la façana, les lesions que s’han trobat i la valoració que se li ha 
donat durant la inspecció.  
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De la primera part hi ha, com s’aprecia a la figura 4.1.12., les següents dades que s’han d’omplir:  

-NÚMERO DE INSPECCIÓN: Hi ha un desplegable on hi apareix el llistat de totes les inspeccions 
introduïdes fins el moment en l’arxiu on s’està treballant. És preferible introduir les fitxes en un 
ordre correlatiu segons els números d’inspecció ja que aquest llistat s’emmagatzema amb 
aquest mateix criteri, i és la manera que el número que estem introduint es trobi en un o altre 
extrem de la llista.  

-REFCAT_C: Quan s’ha seleccionat el número d’inspecció apareix automàticament en aquest 
apartat el codi que es va generar en el formulari de “información general” de l’apartat de les 
dades cadastrals.  

-FACHADA: Aquí hi ha un desplegable amb una numeració ascendent (FC01, FC02, etc.). El criteri 
per identificar correctament el número de façana és que a la façana A de la fitxa correspon a la 
FC01 del formulari, B és FC02, i així successivament.  

-FECHA INSPECCIÓN: Aquesta data és la que permet identificar si les dades que s’estan 
introduint son de la primera o de la segona inspecció. La data s’ha d’introduir en format 
DD/MM/AAAA.  
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-REFCAT_C_INS: Finalment, amb les dades introduïdes en aquest apartat es crea automàticament 
un nou codi, l’estructura del qual és el següent:  

La segona part d’aquest formulari permet introduir la fotografia de la façana corresponent a la 
inspecció que s’està introduint.  

Com que els formularis de tots els comandaments (cuerpos, huecos, etc.) tenen la mateixa 
estructura, la fotografia es pot introduir en qualsevol moment, però el criteri que hem seguit en 
aquest projecte ha estat introduir-la sempre en l’apartat de descripció del cos.  

Per adjuntar la fotografia al formulari només cal clicar amb el botó dret del ratolí sobre la línia blanca 
de “FOTOGRAFÍA”, seleccionar “HIPERVÍNCULO” i “MODIFICAR HIPERVÍNCULO”, apareix un 
buscador d’arxius en el qual només cal cercar la fotografia corresponent i acceptar. Un cop adjunta, 
com es pot apreciar a la figura 4.1.13, a la línia blanca del formulari surt el nom de la ruta on està 
guardat l’arxiu, el qual si es clica sobre ell s’obre una finestra nova amb la vista prèvia de la 
fotografia.

Finalment, hi ha el formulari que permet seleccionar els materials dels elements que hi ha a la 
façana a més d’introduir les dades de la magnitud i gravetat de les lesions localitzades. L’estructura 
sempre és la mateixa per a tots els formularis, l’única diferència que hi ha és el número i el nom dels 
elements i el llistat dels materials del desplegable de cadascú d’ells (per saber el llistat de materials 
de cada element cal veure l’Annex I.2. d’aquest document).  

Nº EDIF. Nº FAÇ. DATA INSP. 
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Sota el nom i el tipus de material de cada element hi ha dues llistes (veure figura 4.1.14) on, a través 
de desplegables, permet indicar la magnitud de la lesió i en l’altra la gravetat. La llista de selecció 
d’aquets dos són:  

-MAGNITUD: PUNTUAL, LOCAL i PARCIAL  

-GRAVETAT: Numeració correlativa de 0 a 6  

Un cop introduïdes les dades en el formulari, a la part inferior (veure figura 4.1.11) hi ha un botó 
anomenat “GUARDAR”, el qual guarda la informació dins la taula que correspongui del panell 
d’exploració i torna al quadre de comandament de la figura 4.1.10., per continuar introduint la 
resta d’elements de la fitxa.  

Les dades de la fitxa de segona inspecció s’han d’introduir després de fer-ho amb la de la 
primera. El sistema que se segueix és el mateix: s’ha d’anar seleccionant cada part de la façana 
al requadre de la figura 4.1.10, indicant al formulari la data, adjuntant la fotografia i introduint la 
valoració de les lesions, totes elles corresponent de la reinspecció. Els materials de cada element 
s’han de tornar a seleccionar ja que no es guarden les dades d’una inspecció a l’altra.  

Per acabar amb la introducció de dades, sota el quadre de comandaments del formulari de 
“FICHA DE CAMPO” (veure figura 4.1.10) hi ha un botó anomenat “GURDAR” que tanca la fitxa 
d’informació general de la inspecció introduïda i apareix de nou en blanc per introduir-ne una 
nova inspecció.  

IV. CORRECCIÓ D’ERRORS INTRODUITS: 

A vegades pot succeir que per inèrcia i, com a error humà que és, guardes un formulari sense 
haver acabat d’introduir les dades. També és un error típic que t’has deixat d’introduir una 
fotografia o que t’has equivocat en un material, un número de gravetat, una data, etc...  

Quan això passa cadascun d’aquests errors té solució, el que és més complicat potser, és 
adonar-se de l’error. A la pantalla principal de “CARGA DE INSPECCIÓN”, que s’ha desenvolupat 
al principi del punt 4.1.1. d’aquest projecte, hi ha un botó que s’anomenava “INSPECCIONES 
POSTERIORES”. En clicar en aquest s’obre un altre formulari amb el següent aspecte:  
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Els nous comandaments que apareixen són:  

-MODIFICAR INFORMACIÓN GENERAL EN INSPECCIONES POSTERIORES: El qual permet 
buscar, des del buscador que hi ha a la figura 4.1.16, una inspecció concreta i modificar 
qualsevol dada de la fitxa d’informació general.  

-INTRODUCIR CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE INSPECCIONES POSTERIORES: Amb 
aquest apareix el quadre de comandaments de les dades de les fitxes de façana principal (veure 
figura 4.1.17), i permet introduir parts de la façana que s’han descuidat. Tot i així aquest 
comandament està limitat ja que permet enregistrar un comandament des de cero, però no deixa 
afegir una dada nova d’una part de la façana ja introduïda, és a dir, si ja s’ha guardat un registre 
amb l’arrebossat d’un revestiment continu i s’ha descuidat indicar una lesió d’aquest, no es pot 
afegir des  
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d’aquí però si que es pot realitzar des de les taules del panell d’exploració de la figura  
4.1.18.

Un exemple de l’aspecte que tenen les taules enregistrades al panell d’exploració de la figura 4.1.2 i 
des d’on es pot modificar qualsevol dada introduïda incorrectament és el següent:  

Per modificar qualsevol registre només s’ha de clicar sobre la cel·la i esborrar, modificar  
o introduir el que sigui necessari.  

4.2. DIFICULTATS AMB LA INTRODUCCIÓ DE DADES: 

Abans de res, cal dir que aquesta base de dades és molt intuïtiva i de fàcil ús i aprenentatge. Però 
com que és la primera versió que es fa i després de l’experiència creiem que hi ha coses que poden 
millorar de cara a futures introduccions.  

A continuació es fa un llistat amb problemes que han sorgit amb la introducció de dades i algunes 
recomanacions de correccions que es podrien fer:  

-Dins la fitxa de camp de primera inspecció en l’apartat de tipologia constructiva de l’edifici, el 
desplegable hauria de permetre escollir, a més de les opcions existents, si és aïllada o entre 
mitgeres, ja que un edifici industrial mai es classifica en plurifamiliar o unifamiliar.  
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-Quan selecciones la referència cadastral (REFCAT) i comproves que no és la correcta perquè la 
direcció o el número de policia no són els que té assignat actualment el Cadastre, s’han d’esborrar 
les dades del REFCAT i la dada incorrecte. Un cop introduïda la direcció bona el REFCAT hauria de 
generar una nova referència, però es queda la mateixa que hi havia inicialment. Una solució és 
modificar-la manualment, però creiem que si per descuit es selecciona per inèrcia i no es modifica, 
podria ser un error que al final repercutiria greument en el bolcat de les dades.  

-Com que la fotografia s’ha d’introduir en algun dels formularis de les característiques de façanes 
(cos, revestiment continu, etc.) i que les reeinspeccions de les façanes rehabilitades no 
s’introdueixen a l’Access, no es pot penjar la fotografia d’aquesta inspecció. Recomanaríem que 
l’Access deixés penjar les dues fotografies a l’apartat d’informació general.  

-Per agilitzar el temps d’introducció de dades de la primera inspecció, fora bo que les dades dels 
materials dels elements que composen la façana, que ja s’han introduït en la primera inspecció, 
quedessin guardades per la segona i així només haver d’introduir la magnitud i gravetat de les 
lesions.

-En alguna ocasió ens hem trobat que d’una mateixa lesió, per exemple fissura al revestiment 
continu, hi ha moltes i s’ha valorat com a fissura general 2, però a més també hi ha una fissura en el 
mateix element però de gravetat 4. En aquest cas l’access només et permet identificar una magnitud 
i una gravetat per lesió, per tant no és possible introduir ambdues. En aquest cas s’ha introduït 
sempre la de grau més alt, però estaria bé donar solució a aquest problema ja que no queda 
constància d’aquesta dada.  

-Hi ha un error ortogràfic en la lesió de bufat que, en comptes de posar BUFADO posa BOFADO.  

-Dins del formulari de revestiment discontinu s’ha trobat a faltar com a material “OTROS” així com a 
la resta de revestiments discontinus de les tribunes i barana de coberta si que hi és, al revestiment 
normal no hi és.  

-Creiem que dins el parament de fàbrica ceràmica estaria bé poder distingir entre obra vista i obra 
ceràmica ja que si introduïm els dos paraments com a element de fàbrica ceràmica, o un és de 
fàbrica ceràmica i un altre de formigó i a més a més, hi ha un revestiment identificat, no és possible 
saber quin és l’element revestit i quin no. Fóra bo poder distingir-ho ja que creiem que és necessari 
de cara al bolcat de dades, saber la diferència de lesions que es presenten en un parament revestit i 
en un altre que no ho està, sobretot en lesions relacionades amb la humitat o la degradació material.  

-En baranes o baranes de cobertes en l’element del parament hauria de sortir com a material la 
paraula “METÁLICA” o “BARANDILLA METÁLICA” ja que no es permet identificar la barana que 
normalment hi ha a la façana d’un edifici.  
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-Es podria introduir com a material del sòcol el formigó armat.  

-A l’arrebossat de les baranes o el cantell i sotabalcó de l’element de balcó, no hi ha estucat 
entre el llistat de materials.  

Aquest apartat té una relació directa amb el tema de gestió de la informació per poder tractar una 
gran quantitat de dades que, de no tenir un protocol adequat faria impossible resoldre o extreure 
conclusions fiables.  

Així que, amb independència de l’eina que s’ha emprat, el realment rellevant és tenir les dades 
disponibles per ser manipulades per estudis de representativat tant qualitatius com quantitatius de 
l’estat i l’evolució de les lesions de les façanes al llarg del temps.  
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4.3. ANÀLISI DE BASE DE DADES EXPERIMENTAL 

Hem dut a terme un estudi evolutiu ,a petita escala, de les lesions de les 48 façanes compreses el 
carrer de Castelao i carrer Uva, entre carrer de l’Aprestadora i el  el carrer Muns, a mode de banc 
de probes experimental. Les 48 façanes suposen un 1% de la totalitat d’inspeccions realitzades, fet 
pel qual no es poden entendre en cap cas com a una mostra representativa del conjunt, tot i així, 
ens permet fer un anàlisi fefaent del barri de Santa Eulalia 

A partir de la programació d’una macro generada que ens facilités l’anàlisi de dades de les 
inspeccions, hem pogut determinar les lesions més comunes que es presenten a cada element de 
façana, així com estimar l’evolució que han sofert les lesions inspeccionades des de 2001 fins 
enguany.

Amb la totalitat de dades analitzades, hem detectat que el 41,60% de les lesions es presenten als 
elements auxiliars de la façana, tals com: sòcols, cornises, impostes, etc. Aquest fet és 
comprensible donada la gran abundància d’elements auxiliars a les setze façanes inspeccionades 
(consultar Annexo E.1)  

Amb un estudi més exhaustiu, observem que el paràmetre que més es repeteix són aquelles lesions 
que han mantingut els valors d’origen (lesió, magnitud i gravetat). Afirmar que aquest 77,42% de 
lesions mantingudes no han sofert cap canvi és una afirmació incorrecte, ja que desconeixem si en 
aquest període de temps han patit lleus variacions que s’emmarquin dintre dels límits establerts 
inicialment a l’apartat 2.2.2: “Metodologia d’inspeccions amb fitxes de camp”.

Gràfic 4.1.2. Gràfic representatiu del conjunt de lesions analitzades segons la seva variació.  

D’altre banda, es pot establir una relació del tot coherent tenint en compte les determinacions 
realitzades a l’apartat 3.1.3. “Segon recorregut” on s’argumenta que determinades lesions foren 
sobrevalorades i posteriorment equiparades a un nivell màxim (Gràfic 4.1.3). D’aquesta manera, 
relacionant l’anàlisi en detall del 77,42% de les lesions detectades que no han sofert variacions 
substancials amb les citades consideracions, podem determinar que el 67 % de totes elles queden 
englobades en humitats, esvorancs i degradacions, lesions que són coincidents amb les que 
inicialment es va acordar establir un grau màxim de gravetat.  
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Altrament, considerant que el tram de carrer escollit com a banc de proves experimental disposa 
d’una filera de façanes orientades a l’est i un altre filera orientada a l’oest, hem volgut anar un pas 
més enllà i ens hem immers en la recerca d’intentar estimar una relació coherent entre la degradació 
i l’evolució que pateixen les lesions al llarg del temps tot tenint en compte l’orientació geogràfica de 
les façanes. Així doncs, hem disposat les dades de tal manera que quedessin desglossades en 
funció de la seva orientació per tal de poder identificar la quantitat de lesions existents a cada 
agrupació de façanes (Consultar Annex M).  
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Finalment, considerem adient concloure amb una dada significativa relativa a la transformació física 
que han patit determinades lesions (consultar apartat 3.1.3). De la totalitat de façanes 
inspeccionades s’han detectat 217 lesions que han evolucionat quantitativament en els darrers anys, 
21 de les quals han sofert un canvi qualitatiu passant de ser una tipologia de lesió a un altre de 
diferent.

Aquest cas únicament es dona amb els bufats de morter, que poden transformar-se en esvorancs 
quan perden l’adherència, i que representen un 6,91% de la totalitat de lesions inspeccionades; i les 
fissures que poden convertir-se en trencats, quan una porció fissurada es desprèn totalment de la 
resta de l’element, representant un 2,76% del total.  

Així doncs, s’ha de considerar com a fet representatiu que una desena part (9,68%) de lesions 
inspeccionades hagin patit un canvi de lesió.  

Gràfic 4.1.2 Gràfic representatiu de distribució de lesions de 1999 que al 2014 s’han transformat en altres lesions.
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5. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

Per�a�completar�la�feina�d’anàlisi�de�la�degradació�de�les�lesions�a�les�façanes�del�barri�de�Santa�
Eulalia,�s’ha�proposat�realitzar�un�estudi�entre�diversos�inspectors�per�tal�de�determinar�el�grau�
de�fiabilitat�del�mètode�d’inspecció�de�les�façanes�que�s’ha�dut�a�terme�en�els�PFC�presentats�
en�el�2001�i�en�els�darrers�presentats�en�el�2014.�

Entenem�que�des�del�moment�en�que�una�persona�realitza�la�inspecció�i�anota�els�materials�
que�es�troben�en�la�façana�en�qüestió�i�les�lesions�que�afecten�a�aquests,�la�magnitud�i�la�
gravetat,�no�deixa�de�ser�una��inspecció�realitzada�per�un�subjecte�on�plasma�la�seva�particular�
visió�de�la�façana,�per�tant�és�una�inspecció�subjectiva.�

Per�tal�d’acotar�aquest�grau�de�subjectivitat�ens�vam�proposar�indexar�60�noves�façanes�
agrupades�segons�la�tipologia;�seguidament�aquestes�ens�van�ser�proporcionades�al�grup�
d’inspectors�sense�cap�referencia�prèvia,�únicament�amb�l’adreça�i�l’any�de�construcció.�

Un�cop�realitzades�les�inspeccions�l’objectiu�és�reunir�les�totes�i�realitzar�un�estudi�comparatiu�
entre�cadascun�dels�agents�inspectors.�

Pel�volum�de�feina�que�això�suposava,�aquest�estudi�no�s’ha�dut�a�terme�durant�el�pràcticum,�
no�disposàvem�encara�de�totes�les�inspeccions,�ens�em�limitat�a�realitzar�les�inspeccions�amb�
el�menor�grau�possible�de�subjectivitat.�
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�

6. METODOLOGIA 

6.1 CLASSIFICACIÓ DE LA MOSTRA 

La�classificació�de�les�diferents�façanes�objecte�de�la�segona�part�d’estudi�s’ha�fet�a�partir�del�
tipus�de�revestiment�i�de�la�morfologia�d’aquestes.�

� � ��� Continu�� � � � Plana�

Revestiment� � � � Morfologia�� Balcons�

� � ��� Discontinu� � � � Tribunes�

Amb�aquesta�classificació,�s’engloba�la�totalitat�de�les�façanes�que�es�troben�en�els�edificis�
construïts�al�barri,�i�combinant�el�tipus�de�revestiment�amb�la�tipologia�s’han�agrupat�seguint�
aquest�criteri.��

Per�dur�a�terme�aquest�estudi�s’han�inspeccionat�60�noves�façanes,�10�de�cada�tipus;�continu�
plana,�continu�balcons,�continu�tribunes,�discontinu�plana...�

Per�aquesta�classificació�s’ha�establert�una�codificació�per�identificar�cadascuna�de�les�façanes�
objecte:�

� FP/C�1;�façana�plana/rev.�continu�núm.�1�

En�aquest�cas�s’han�inspeccionat,�també�façanes�que�han�estat�rehabilitades�per�tal�de�tenir�
una�mostra�variada�i�poder�filar�més�prim�amb�les�conclusions�de�l’estudi.�

6.2 FITXES D’INSPECCIÓ 

Per�a�la�inspecció�s’han�fet�servir�les�mateixes�fitxes�i�criteris�que�en�les�inspeccions�anteriors:�

�

�

�
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�
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6.3 MOSTRA 
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UTM Carrer,�número Continu Discontinu Plana Balcons Tribunes UTM Carrer,�número Continu Discontinu Plana Balcons Tribunes
69968 C/�Angel�Guimerà,�92 1959 x x 69968 C/�Angel�Guimerà,�92 1959 x x
69968 C/�Angel�Guimerà,�94�96 1958 x x 69968 C/�Angel�Guimerà,�94�96 1958 x x
69968 C/�Uva,�6 1964 x x 69968 C/�Uva,�6 1964 x x
67988 C/�Pi�i�Margall�57 1955 x x 67988 C/�Pi�i�Margall�57 1955 x x
68018 C/�Salvador�26 1956 x x 68018 C/�Salvador�26 1956 x x
69986 C/�Comerç�44 1928 x x 69986 C/�Comerç�44 1928 x x
69961 C/�Castelao�77 1958 x x 69961 C/�Castelao�77 1958 x x
69961 C/�Uva�29 1957 x x 69961 C/�Uva�29 1957 x x
66974 Avda.�del�Carrilet�125�127 1967 x x 66974 Avda.�del�Carrilet�125�127 1967 x x
64988 Passatge�de�Guilera�2�4 1967 x x Passatge�de�Guilera�2�4 x x
70914 C/�Castelao,�196�198 1963 x x 70914 C/�Castelao,�196�198 1963 x x
69968 C/�Àngel�Guimerà,�98 1970 x x 69968 C/�Àngel�Guimerà,�98 1970 x x
72012 C/�Santa�Eulalia,�42 1915 x x 72012 C/�Santa�Eulalia,�42 1915 x x
72012 C/�Santa�Eulalia,�48 1915 x x 72012 C/�Santa�Eulalia,�48 1915 x x
72001 C/�Santa�Eulalia,�49 1928 x x 72001 C/�Santa�Eulalia,�49 1928 x x
67996 C/�Castelao�21 1972 x x C/�Castelao�8 x x
71993 C/�Sta.�Eulalia�83 1933 x x 71993 C/�Sta.�Eulalia�83 1933 x x
69973 C/�Àngel�Guimerà�49 1920 x x 69973 C/�Àngel�Guimerà�49 1920 x x
68975 C/�Àngel�Guimerà�72 1928 x x 68975 C/�Àngel�Guimerà�72 1928 x x
68959 C/�Pí�i�Margall�3 1969 x x 68959 C/�Pí�i�Margall�3 1969 x x
68974 C/�Castelao�59�61 1962 x x 68974 C/�Castelao�59�61 1962 x x
68974 C/�Uva�33 1968 x x C/�Uva�35 x x
69999 C/�Santa�Eulàlia�115 1948 x x 69999 C/�Santa�Eulàlia�115 1948 x x
68972 C/�Castelao�74 1966 x x C/�Castelao�174 x x
67988 C/�Gasometre�14 1696 x x 67988 C/�Gasometre�14 1696 x x
68959 C/�Pi�i�Margall�17�21 1964 x x C/�Pi�i�Margall�24 x x
66974 C/�Clotet�3 1965 x x 66974 C/�Clotet�3 1965 x x
66974 C/�Cooperativa�7 1965 x x 66974 C/�Cooperativa�7 1965 x x
70932 C/�Igualtat�28 1975 x x 70932 C/�Igualtat�28 1975 x x
70946 C/�Blas�Fernandez�Lirola�18 1972 x x 70946 C/�Blas�Fernandez�Lirola�18 1972 x x
69968 C/�Aprestadora�92 1962 x x 69968 C/�Aprestadora�92 1962 x x
69968 C/�Uva,�4 1962 x x C/�Blas�Fernández�Lirola�42�46 x x
69968 C/�Uva,�32�34 1966 x x 69968 C/�Comerç�39 1966 x x
69961 C/�Castelao�79�81 1960 x x 69961 C/�Castelao�121 x x
66005 C/�Coromines�18 1960 x x 66005 C/�Jacint�Verdaguer�4 1960 x x
69973 Àngel�Guimerà�75 1965 x x 69973 Àngel�Guimerà�75 1965 x x
70969 C/�Comerç�78 1974 x x 70969 C/�Comerç�78 1974 x x
69995 C/�Comerç�32 1961 x x 69995 C/�Paleta�7 1961 x x
67996 C/�Castelao�17 1960 x x 67996 C/�Castelao�17 1960 x x
68982 C/�Castelao�27 1970 x x 68982 C/�Castelao�27 1970 x x
68972 C/�Castelao�62�64 1987 x x 68972 C/�Castelao�62�64 1987 x x
69953 C/�Castelao�130 1985 x x 69953 C/�Castelao�130 1985 x x
72001 C/�Buenos�Aires,�6 1997 x x 72001 C/�Àngel�Guimerà�83 x x
69968 C/�Mestre�Carbó�23�25 1977 x x 69968 C/�Mestre�Carbó�23�25 1977 x x
68005 C/�Salvadors�2 1980 x x C/�Castelao�194 x x
68999 C/�Àngel�Guimerà�21 1915 x x 68999 C/�Àngel�Guimerà�21 1915 x x
67996 C/�Àngel�Guimerà�6�8 1995 x x 67996 C/�Àngel�Guimerà�6�8 1995 x x
70932 C/�Igualtat�2�10 1992 x x 70932 C/�Igualtat�2�10 1992 x x
70932 C/�Igualtat�20�22 1984 x x 70932 C/�Igualtat�20�22 1984 x x
68959 C/�Pi�i�Margall�11�13 1992 x x C/�Castelao�135 x x
67996 C/�Àngel�Guimerà�10 1972 x x 67996 Avda.�del�Carrilet�58 1972 x x
67986 C/�Castelao�30 1970 x x 67986 C/�Castelao�30 1970 x x
72012 C/�Santiago�Ramón�i�Cajal,�23 1995 x x C/�Castelao�28 x x
73004 C/�Buenos�Aires,�1�3 1980 x x 73004 C/�Unió�47 1980 x x
69001 C/�General�Prim�9 1980 x x 69001 C/�General�Prim�1�9 1980 x x
73942 C/�Transversal�17 1943 x x 69961 C/�Castelao�74 1966 x x
70003 C/�Santa�Eulàlia�114 1972 x x 70003 C/�Santa�Eulàlia�114 1972 x x
68959 C/�Pi�i�Margall�23 1972 x x 68959 C/�Pi�i�Margall�23 1972 x x
70946 C/�Blas�Fernández�Lirola�28 1977 x x C/�L'Aprestadora�93 x x
70946 C/�Blas�Fernández�Lirola�36�40 1981 x x 70946 C/�Blas�Fernández�Lirola�36�40 1981 x x

Morfologia�de�façana
INSPECCIONS�REALITZADES

RevestimentSituació Any�de�
construcció

Morfologia�de�façana

S
E
L
E
C
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I
Ó
�
F
I
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A
L

INSPECCIONS�PREVISTES
Situació Any�de�

construcció
Revestiment
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CONCLUSIONS 
 
De la primera part podem concloure que, a la zona inspeccionada s’ha po gut 
comprovar que a mesu ra que ens apropem a la gran via les façane s han estat m és 
rehabilitades, això segurament deu ser degut al menor impacte visual que es vol donar 
sobre l’estat del parc edificat de la ciutat, que en algunes zones és realment depriment. 
 
Som conscients de que  es tracta d’una mostra poc represe ntativa de la totalitat de les 
façanes, pe rò donat q ue un dels objectiu s que es pre tén assolir en un futur  és 
aconseguir ratificar aquesta afirmació. 
 
A més, un cop totes le s dades intr oduïdes a l’Access hi siguin bolcad es es podra n 
treure conclusions més concrete s que relacio nin la  degr adació de  les façane s no  
només amb l’orientació sinó també la seva combinació amb els elements i materials  
que les composen, l’any de construcció, la zona, etc. 
 

De la segona part no hem pogut extreure cap conclusió, no disposàvem de la resta de 
fitxes realitzades per altres inspectors, si més no aquestes es trauran en tenir totes les 
fitxes disponibles. 
 
Sense més, dir que e sperem have r pogut fer  una tasca  eficient  pe r l’estud i q ue 
després d’aquesta entrega es cont inuarà desenvolupant al Laboratori d’Edificació de 
l’EPSEB, i que la nost ra humil aportació ser veixi per a nar pel bon camí cap a 
l’assoliment dels objectius que s’han marcat en l’estudi de la degradació de façanes. 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

L’any 1998, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat va signar un acord institucional amb la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per tal de dur a terme l’elaboració d’un catàleg on es 
contemplés l’estat de conservació de totes les façanes que alberga la ciutat. L’estudi va ser realitzat 
per estudiants d’últim curs d’Arquitectura Tècnica, juntament amb el Laboratori d’Edificació de 
l’Escola Politècnica d’Edificació de Barcelona (EPSEB).  

Donada la gran extensió de terreny que abasta la ciutat i la densitat del seu parc d’edificis, es van 
establir setze zones d’actuació que venien delimitades pels 16 barris que conformaven la ciutat: 
Centre, Carretera del Mig, Sant Josep, Sant Feliu, La Torrassa, Collblanc, Santa Eulàlia, La Florida, 
Les Planes, Can Serra, Pubilla Casas, El Gornal, Bellvitge, Pedrosa, Gran via Sud i La Marina.  

Cada zona era avaluada per un grup d’estudiants que duien a terme la inspecció de les façanes per 
mitjà d’una metodologia basada en l’anàlisi visual, guiat per fitxes de camp que permetien determinar 
l’estat de degradació de les façanes, identificant-ne la tipologia constructiva de l’edifici, el seu grau 
de deteriorament, el factor de risc que representaven les lesions existents i, en els casos més greus, 
les mesures preventives que resultaven més adients en cada cas.  

Posteriorment, per mitjà d’un sistema de càrrega d’inspeccions que va permetre introduir totes les 
dades analitzades, es van poder extreure una valoració estadística genèrica en funció als tipus de 
lesions, l’orientació de les façanes i d’altres factors.  

Al 2001 va finalitzar l’acord existent entre l’Ajuntament de l’Hospitalet i la UPC, moment a partir del 
qual el Laboratori d’Edificació de l’EPSEB va iniciar un estudi sobre l’evolució de les lesions de les 
façanes de l’Hospitalet de Llobregat, aprofitant les dades obtingudes a les citades inspeccions.  

L’estudi actual està plantejat de manera que, transcorreguts tretze anys des de la primera inspecció, 
es tornin a analitzar totes les façanes per tal de que en un futur es puguin arribar a contrastar el 
conjunt de dades analitzades i determinar quina ha estat l’evolució de degradació que han patit totes 
aquelles façanes que no han estat rehabilitades.  

A fi d’assolir aquest objectiu, el procediment seguit enguany ha consistit en la realització d’una 
segona inspecció amb l’aplicació de la mateixa metodologia de treball per posteriorment, poder 
introduir el recull de dades obtingudes en una Base de Dades a partir de la quan puguin ser 
manipulades per analitzar i extreure estudis representatius, tant quantitatius com qualitatius, de 
l’estat i l’evolució que pateixen les diferents lesions amb el transcurs del temps.  
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2. ANTECEDENTS 

Per posar en situació al lector, s’ha fet palesa la necessitat de remarcar a grans trets l’evolució 
urbanística que ha assolit la ciutat als darrers segles, així com la importància de resumir el procés 
que es va seguir per la realització del primer estudi  

2.1. CONFIGURACIÓ URBANÍSTICA 

El terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat està situat a la plana litoral i pertany a la comarca 
catalana del Barcelonès. Per poder entendre l’evolució urbanística que ha patit la ciutat i els 
processos de renovació que han esdevingut al llarg del temps i que han acabat configurant la trama 
urbana del municipi, és necessari fer la vista enrere per assolir el context històric que ha portat a 
l’Hospitalet de Llobregat a ser una de les ciutats amb major densitat demogràfica d’Espanya i a 
conservar un polígon industrial en ple casc antic de la ciutat.   

2.1.1. HISTÒRIA DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Durant el segle XIX, la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat es va veure afavorida per una gran 
expansió de Barcelona cap a altres localitats de l’àrea metropolitana, fet que va consolidar un eix 
industrial de primera categoria. Des d’aquell moment, el capital econòmic va patir una expansió cap 
a l’àrea metropolitana a causa de l’esgotament i encariment del sòl barceloní.  

La presència de grans extensions de terreny a baix cost, l’escassa urbanització del territori, la 
proximitat a la gran ciutat i la xarxa de comunicacions de la que disposava la vila, van contribuir a la 
implementació progressiva de noves fàbriques. A finals del segle XIX les industries ceràmiques i de 
la construcció van adquirir una importància singular, mentre que el sector metal·lúrgic i el químic 
començaven a despertar-se.  

Amb el canvi de segle, el sector industrial va prendre una forta embranzida a la ciutat. És a partir 
d’aquest moment en que s’evidencien els resultats d’un nou model del producció: el territori és 
transformat progressivament i les xemeneies de les fàbriques comencen a dibuixar un nou paisatge 
urbà.

A partir dels anys vint, el sector industrial esdevé el motor econòmic de la vila gràcies a la 
diversificació de la producció i la seva adaptació a les necessitats que marca el context. El fort 
creixement poblacional que es produeix a causa de l’arribada massiva d’immigrants dóna pas a un 
creixement desordenar i mancat de les infraestructures més bàsiques. És per això que comença a 
aparèixer la necessitat de definir uns primers projectes urbanístics que donin coherència a aquest 
desenvolupament i que organitzin millor la distribució del sòl.  

Davant la urgència de planificar urbanísticament el territori, l’arquitecte municipal Ramon Puig i 
Gairalt va presentar el “Pla d’Eixample i Reforma Interior de l’Hospitalet”. Partint de places i de 
carrers radials, l’arquitecte pretenia reestructurar l’espai tot respectant la continuïtat urbanística amb 
Barcelona. Mentrestant, la prolongació de diferents eixos barcelonins com són la Gran Via i la 
Diagonal, suposen una nova pèrdua de territori.  
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Durant la dècada dels seixanta, la indústria 
creix d’una forma extraordinària i sense fre, 
especialment amb la consolidació dels 
diferents polígons industrials que 
s’estableixen a Can Serra, Carretera del Mig 
i Gran Via Sud. D’una banda, el sector 
metal·lúrgic i la construcció representen la 
meitat de la productivitat industrial, de l’altra, 
el negoci immobiliari pren una forta 
rellevància i es dóna inici a una especulació 
agressiva amb el sòl.  

A partir del 1992, l’Hospitalet de Llobregat es va llançar a una transformació urbanística que tenia 
com a principal objectiu cosir els diferents barris de la ciutat d’una forma adequada i seguint la lògica 
del segle XXI. A l’actualitat, la ciutat queda embolcallada pels municipis de Barcelona, Esplugues de 
Llobregat, Cornellà i El Prat, i abasta una superfície de 12,49 quilòmetres quadrats on, 
morfològicament, són diferenciables dues parts:  

a) La part nord del municipi, que 
engloba els barris de Sant Feliu, La 
Torrassa, Collblanc, La Florida, Les 
Planes, Can Serra i Pubilla Cases.  

b) La zona sud, anomenada La 
Marina, formada pels barris de Sant 
Josep, Santa Eulàlia, Centre, El 
Gornal, Bellvitge i Gran Via Sud.
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Actualment, tal i com es mostra a la Taula 1, la ciutat està formada per 6 districtes i 13 barris 
històricament configurats. No obstant això, es considera rellevant remarcar l’existència d’un polígon 
industrial d’una hectàrea, enclavat en ple casc antic del Centre, que rep el nom de Carretera del Mig. 
D’aquesta manera, la distribució dins del territori queda de la següent manera:  

DISTRICTES, BARRIS I SECTORS DE LA CIUTAT EXTENSIÓ (Km²) 

El “Districte III”, engloba els barris de Santa Eulalia i Gran Via Sud. La Torrassa en limita pel nord,la 
zona franca de la ciutat de Barcelona pel sud, el barri de la Bordeta de la ciutat de Barcelona per 
l’est, i per l’oest els barris de Sant Josep i Centre.  

El barri de Santa Eulàlia és és un dels nuclis històrics de l'Hospitalet i sobre l'antic poblament de 
Provençana. El barri experimenta des dels anys noranta una gran transformació urbanística amb la 
construcció d'equipament urbà aprofitant terrenys abans dedicats a l'activitat industrial. El carrer de 
Santa Eulàlia i l'Avinguda del Carrilet són els centres neuràlgics i de comunicació. 

DISTRICTE I 1. Centre 2. Sant Feliu 3. Sant 
Josep

1,86 0,51 0,57  

DISTRICTE II 4. La Torrassa 5. Collblanc 0,44 0,51  

DISTRICTE III 6. Santa Eulàlia 7. Gran Via Sud 1,56 2,11  

DISTRICTE IV 8. La Florida 9. Les Planes 0,38 0,42  

DISTRICTE V 10. Can Serra 11. Pubilla Cases 0,29 0,62  

DISTRICTE VI 12. El Gornal 13. Bellvitge 0,42 2,80  

TOTAL 12,49

Taula 2.1.1: Extensió territorial dels barris de la ciutat (http://www.l-h.cat) 
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2.1.2. HISTÒRIA DEL BARRI DE SANTA EULÀLIA 

A la dècada del 1840 Sants es va industrialitzar espectacularment, amb la instal·lació de les majors 
filatures de cotó de Catalunya. 

Sants va passar de tenir uns 500 habitants i 159 cases a la dècada del 1780 a 25.085 habitants i 
3.344 edificis el 1897. El creixement de Sants cap a l'oest es produí per les carreteres que, partint de 
Barcelona, travessaven: la nacional a Madrid i la provincial a Santa Creu de Calafell. Des de final del 
segle XVIII, al llarg de la carretera provincial a Santa Creu de Calafell s'havia anat formant el raval de 
la Bordeta. Aquest raval es va anar allargant fins a arribar al terme hospitalenc. 

A hores d'ara ja és molt  clara la importància que han tingut els antics camins i carreteres en el 
desenvolupament i el traçat urbà de L'Hospitalet. Amb el capitalisme, més que mai, la mobilitat de 
persones i de mercaderies és un avantatge a tenir en compte a l'hora de decidir la localització d'una 
residència o una activitat econòmica. 

En el procés d'expansió urbano-industrial va arribar el ferrocarril. La línia de Barcelona a Vilafranca, 
inaugurada el 1854, tenia parada a la Bordeta i al costat de la Vila Vella. Era la cinquena d'Espanya, 
i a l'any següent, quan si va afegir una segona via, fou la primera d'Espanya d'aquestes 
característiques. 

Del nom del nou barri es pot llançar una hipòtesi amb 
algun fonament, però sense confirmació definitiva. El 
nom de Santa eulàlia, pot ser que fos una imposició del 
consistori hospitalenc per reafirmar el seu domini 
administratiu sobre allò que era un raval de Sants. En 
un primer moment, les autoritats locals anomenaven 
aquell apèndix de la Bordeta així mateix. Però, com 
que el nou barri va sorgir al voltant de la carretera que 
unia L'Hospitalet amb l'ermita de Santa Eulàlia i era 
coneguda al poble com la "carretera de Santa Eulàlia", 
l'ajuntament el va batejar amb el nom de la santa. 

La referència més antiga que coneixem amb el nou nom és del 1859, que és el que finalment 
s'imposa. En definitiva, els serveis del nou barri depenien de l'ajuntament de L'Hospitalet. El 1856 
s'hi nomena un sereno i el 1863 ja hi havia un alcalde pedani. 

El 1874 es produeix un episodi enormement significatiu per a la descripció i l'anàlisi del 
desenvolupament urbà de L'Hospitalet. A l'abril d'aquell any, 85 "veïns" (caps de família) de 
Collblanc i Santa Eulàlia -tres quartes parts del veïnat- van demanar de segregar-se de L'Hospitalet i 
unir-se a Sants "perquè eren al costat d'aquest poble i molt distants del cap de l'actual capitalitat". 
l'ajuntament hospitalenc reconegué que els segregacionistes eren majoria, però va bloquejar aquest 
procés de segregació perquè un terç de les recaptacions municipals procedien d'aquests barris. 

El 1874, Collblanc i Santa Eulàlia tenien uns 500 habitants, el 15% dels hospitalencs, i es trobaven a 
2.700 i 2.250 metres de la Vila Vella, respectivament, pels camins de l'època. Ambdós, tanmateix, 
estaven units a les cases i els carrers de Sants; eren, de fet, una prolongació de Sants que havia 
traspassat la frontera intermunicipal. 

Figura 2.1.3 Esglesia de Santa Eulàlia de 
Provençana que dona nom al barri�
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La petició era, doncs, comprensible, però fou prematura. Encara que al llarg del segle XIX els canvis 
fronterers al Barcelonès van ser constants, fou una mica després quan van començar el procés 
definitiu d'engrandiment de Barcelona, culminat el 1897 amb l'anexió de Sants, Gràcia, Sant Martí, 
etc. L'annexió es frenà a la riera Blanca. 

A principis dels anys vint Santa Eulàlia comptava amb gairebé 3.000 habitants. Les fàbriques 
s'anaven multiplicant sense parar: “Can Gras”, “El Cànem”, “La Fundició Escorça”, “Les 
Sangoneres”, “Els Boters de Can Coca”, etc, venen a sumar-se a les que ja existien, a més a més de 
molts tallerets. Els seus treballadors, que pertanyien en la seva majoria a un considerable corrent 
immigratori de les comarques catalanes interiors i que havien arribat a Barcelona entre 1915 i 1918, 
havien de suportar jornades de 12 a 14 hores, amb sous baixíssims i unes condicions de treball de 
greu insalubritat. 

L'edificació de molts habitatges va anar ampliant el carrer de Santa Eulàlia o “de la mitja galta” com 
era anomenat popularment en aquells anys, perquè la majoria de les edificacions se situaven a la 
banda muntanya, mentre que a l'altra banda encara s'hi podien veure extensions importants de 
camps de cultiu. Aquest carrer “de la mitja galta” era molt transitat per carreters i traginers, els quals 
transportaven mercaderies del Port de Barcelona cap a les comarques de l'interior. També s'anaven 
formant altres carrers, el carrer Pareto, Buenos Aires, del Comerç, de Muns o l'Àngel Guimerà, en 
les immediacions de l'antic mercat que s'ubicava en l'actual plaça de Pius XII, a tocar de la via del 
Carrilet, on avui hi ha l’ Institut de Batxillerat. Allí hi havia una infinitat de paradetes de peix, de 
fruites, de verdures, de roba i d'articles d’allò més variat, que s'amuntegaven els uns al costat dels 
altres, amb unes condicions higièniques lamentables. 

La improvisació i la urgència es conjugaven amb la solidesa de les noves construccions. Malgrat que 
havien estat creades uns anys abans, és a la dècada dels Vint quan es desenrotllen i s'enforteixen 
les tres primeres entitats del barri: la Unió Hortènsia, en el Bar Carbó o “Can Martiró”, el Foment 
Autonomista Eulalienc i la Cooperativa “El Respeto Mutuo”.El Gran Café-Bar Carbó havia estat creat 
a finals del segle passat. El 1904, un petit grup de veïns que eren clients habituals del local van 
formar la Societat Unió La Hortènsia, que tingué la seva seu social en el mateix Gran Café; aquesta 
entitat, però,no va començar a adquirir importància i poder organitzatiu fins al 1919-1920. Les seves 
activitats principals transcorrien entre la preparació acurada de les festes del barri (la Festa Major, 
les Carnestoltes, les festes populars i els balls de dissabtes i diumenges) i la vida de les seves 
seccions: els equips de billar, el grup excursionista, el quadre escènic, l'agrupació coral, etc. El Gran 
Cafè-Bar Carbó o “Can_ Martiró”, situat en el número 114 del carrer de Santa Eulàlia, havia estat 
fundat per Rafael Carbó, conegut al barri amb el motiu de “l'Avi”. En Rafael Carbó va dur a terme una 
gran tasca musical a l'Hospitalet, creant i potenciant diverses agrupacions corals. Dos fills seus, 
l'Esteve i en Joan, formarien els anys trenta l'Orquestrina Carbó i el Quartet Eulalienc, “d’ acreditada 
fama en el Llobregat”, com deien els anuncis que apareixen en la premsa d'aquells anys. Quan va 
ser fundat el Centre Radical, per part d'alguns socis de la Unió Hortènsia, “l'Avi” Carbó en fou 
nomenat president. La Unió Hortènsia, “Can Martiró”, fou sens dubte l'entitat més popular del barri; 
era un lloc de concurrència d'obrers i menestrals per a fer la partida, conversar o participar en alguna 
de les seves activitats. 

Fou una entitat amb un tarannà democràtic arrelat en el seu funcionament, tot i que en algunes 
ocasions va experimentar una influència excessiva del Partit Republicà Radical, en el qual militaven 
activament alguns dels socis i dels membres de la junta directiva. De la Unió Hortènsia van sorgir 
moltes de les iniciatives més creatives de la vida associativa de Santa Eulàlia. 
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ARQUITECTE RAMON PUIG I GAIRALT EN LA SANTA EULÀLIA DELS ANYS 20 I 30 

Els edificis tenen maneres curioses d’envellir. Passejant per Santa 
Eulàlia en trobarem alguns, bastits just abans de la guerra, plens 
de cicatrius, bruts, sobrexplotats, que, tot i això, o potser gràcies a 
això, mantenen una dignitat i una bellesa emocionants.  
Els trobem arreu del barri: sobre el mateix carrer Santa Eulàlia 
són notables les cantonades amb el carrer Castelao, amb el carrer 
Santiago Rusiñol, on hi havia la bodega Tarragonina, i, sobretot, 
amb el carrer Pareto. Totes elles van ser projectades pel mateix 
arquitecte: Ramon Puig i Gairalt, un visionari mort l’any 1937, als 
51 anys, després d’haver construït gairebé mil edificis, la major 
part d’ells a l’Hospitalet, la seva ciutat natal. S’ha de dir que un 
arquitecte es considera prolífic si ha fet més de cent edificis. 
Intel·lectual refinat, pianista, amic dels arquitectes més importants 
de la seva època, Puig va morir a una edat en que la majoria 
d’arquitectes encara no han fet gairebé res: als seus anys Gaudí 
amb prou feines havia començat la Sagrada Família i encara no 
sabia que estava destinat a omplir el Passeig de Gràcia d’edificis 
meravellosos. 

 En el carrer Santa Eulàlia, en Ramon 
Puig projectar tres edificis cantoners que 
comparteixen la sintonia amb els criteris 
de modernitat; la casa Bellmunt, en 
el xamfrà amb el carrer Pareto, de l'any 
1931. Fou el resultat de la reforma d'un 
antic edifici de planta baixa més un pis, al 
que se li addicionaren tres plantes, una 
pràctica habitual en aquells temps. A la 
planta baixa s'ubicà durant molt de temps 
la botiga de roba de cal Zahonero; 
la casa Josep Fuguet, en el xamfrà amb 
Santiago Russinyol, que fou acabada 
l'any 1935, just abans de la guerra civil. 
Expropiada sense estrenar, per la CNT 
(alguns diuen que per la FAI) per 
instal·lar-hi la seva seu durant els anys 
que durà la contesa civil; la casa Casals a 

la cantonada del carrer Castelao, data de 1935. Recentment ha estat reformada de manera 
exquisida, com no podia ser d'altra manera, atès que pertany a una família de mestre d'obra i 
arquitectes de reconegut prestigi al barri. 

Puig i Gairalt és, a la seva modesta manera, un dels arquitectes que va portar els ideals inicials de 
Gaudí d’una arquitectura barata, de qualitat i popular més lluny. Més lluny, fins i tot, que el propi 
mestre. Perfectament capaç de bastir edificis elegants i ben treballats (només cal admirar el que va 
construir a la Porta de l’Àngel fent cantonada amb el carrer Comtal, perfectament conservat), va 
preferir ocupar-se d’encàrrecs més humils i modestos. Cases d’obrers enlloc de palaus. Habitatges 

�

Figura 2.1.4 La casa Talens data de 
1934, està situada al carrer Santiago 
Rossinyol, 6. Fou construïda per 
Francesc Talens Puig i l'Antonia Casas.

Figura 2.1.5  Casa 
Torres situada al carrer 
General Prim, 6 construïda 
l'any 1922. 

Figura 2.1.6  la casa 
Bartomeu Fuguet, al carrer 
Santiago Russinyol, 30 
xamfrà amb carrer Muns, del 
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socials enlloc de xalets de luxe: Puig es va ocupar de tots aquests encàrrecs amb la mateixa il·lusió, 
amb la mateixa professionalitat. A la pròpia Santa Eulàlia va construir, també, el mercat, que ara viu 
una segona joventut després d’una rehabilitació. El pont de la Torrassa és també seu, com la casa 
del carrer Muns amb General Prim, o la del carrer Santa Eulàlia número 132. També la petita casa 
unifamiliar del carrer Santiago Rusiñol 6, deliciosa, delicada, miraculosament conservada. 

A l'esquerra hi trobem la Casa Torres situada al carrer General Prim, 6 construïda l'any 1922, i a la 
dreta la casa Bartomeu Fuguet, al carrer Santiago Russinyol, 30 xamfrà amb carrer Muns, del 1935. 

El seu estil canviava any rere any, edifici rere edifici: era capaç d’un classicisme sobri, depurat, d’un 
modernisme eficaç, com el de la Botiga Nova,la seva primera obra construïda als vint-i-pocs anys, 
just al costat de l’Ajuntament de l’Hospitalet (que, per cert, també és obra seva), i, també, d’una 
modernitat radical, com la que exhibeix a la seva cantonada del carrer Santa Eulàlia amb el carrer 
Pareto, o a la casa de pisos del carrer Gonzalo Pons, 15. 
Puig va ser sempre capaç de respondre a tots els seus encàrrecs. De no perdre mai la il·lusió. De 
col·laborar i escoltar els veïns, de treballar per promotors humils, que volien edificis per ells, per als 
seus familiars, per a coneguts que només podien pagar rendes molt baixes, i de fer-ho amb sentit de 
ciutat, amb un veritable sentit cívic. Amb amor pels habitants, amb un amor que ha fet que la seva 
obra hagi contribuit decisivament a fer de Santa Eulàlia el que és avui. Passejant pel barri podem 
sentir-nos, encara, envoltats per la bellesa amagada d’unes obres que dignifiquen l’arquitectura, i 
que fan del nostre barri un lloc especial. 
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2.2. PRIMERES INSPECCIONS 

Amb l’acord institucional signat al 1998 entre l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la UPC, es 
va iniciar l’elaboració d’un catàleg on es contemplava l’estat de conservació de totes les façanes que 
alberga la ciutat. La zonificació establerta delimitava l’àmbit d’actuació segons els límits de cada 
barri, i va permetre la redacció de 14 projectes finals de grau entre els que s’hi trobava el barri de 
Santa Eulalia, àmbit d’actuació i objecte del present Projecte Final de Grau (PFG). 

Arrel del PFG “Catàleg de façanes amb factor de risc al barri de Santa Eulalia”, redactat l’octubre del 
2001, es van inspeccionar un total de 1.584 façanes englobades en 43 illes (també anomenades 
UTM) que conformen la totalitat del barri de Santa Eulalia. 

Donada la gran extensió de terreny a abastar i el quantiós recull de dades requerides, es va 
considerar necessària la divisió de l’àmbit d’actuació en dos grups formats, cadascun d’ells, per dues 
persones. 

2.2.1. METODOLOGIA D’INSPECCIÓ AMB FITXES DE CAMP 

L’avaluació de cadascuna de les façanes es va fer efectiva a través d’una metodologia d’inspecció 
basada en l’ús de tres fitxes de camp ideades en el seu conjunt, per facilitar la realització d’un anàlisi 
pautat on es pogués plasmar:  

• la informació general de la 
parcel·la,
• els elements que 
composen la façana, i  
• l’abast de les lesions que 
estan presents a cada façana.  
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Cadascuna d’aquestes fitxes tenia una funció específica en el procés d’inspecció que es pot resumir 
de la següent manera:   
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I.Fitxa d‘informació general (Annex B):

Contempla una presa de dades generals tant de la parcel·la com de l’edifici. S’hi especifiquen les 
dades de localització, informació cartogràfica i cadastral, característiques de l’edifici o del solar i 
croquis general de l’edifici.   

Donat que tota UTM està formada per parcel·les, i que cada parcel·la disposa d’un número 
determinat de façanes, s’ha assignat un número d’inspecció alfanumèric correlatiu (A-100,A-101...) 
que és equivalent a totes les façanes d’una mateixa parcel·la.  

II.Fitxa de façana principal (Annex C):

Permet identificar els elements i materials que composen la façana i fer una valoració de l’estat de 
degradació en que es troba. Aquesta valoració ve determinada per la gravetat i la magnitud que 
presenta una determinada tipologia de lesió, conceptes que es desenvolupen més detingudament 
més endavant.  

Per tal d’emplenar correctament una fitxa de façana, primer de tot és necessari fer-hi constar el 
citat número d’inspecció, així com el número de façana inspeccionat que vindrà definit per una 
lletra per cada façana(A,B,C...).  

La fitxa de façana principal està dividida en dues parts ben diferenciades, la columna de l’esquerra 
destinada a indicar el diferents elements i materials que són presents a la façana inspeccionada, i 
la resta de la fitxa que està estructurada del tal manera que permet estudiar les lesions que hi son 
presents:

• Tipologia de lesió  
• Magnitud de la lesió  
• Gravetat de la lesió  

• Tipus de lesió: S’estableix una determinada simbologia per diferencia els diferents tipus de lesions 

que poden estar presents en una façana.  

A l’Annex D del present document es mostren les diferents tipologies de lesions estudiades 
acompanyades d’una breu descripció i exemplificació gràfica per a una millor comprensió.  
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• Magnitud: Aquest paràmetre es quantifica en funció del percentatge d’afecció que te un 
determinat tipus de lesió sobre un mateix element en l’àmbit total de la façana, essent:  

• Gravetat: És la intensitat que presenta una determinada tipologia de lesió expressada amb 
intervals numèrics compresos entre 2 i 6, essent el 6 el que representa un major risc de danys a 
tercers i 2 un risc pràcticament nul.  

D’aquesta manera, per mitjà de la unió d’aquests tres conceptes, s’emplenen les caselles centrals 
en blanc relacionant el tipus de lesió que apareix en un determinat element, en funció a la seva 
magnitud i la gravetat que representa.  

III.Fitxa de façana mitgera (Annex E):

Contempla els mateixos paràmetres que la fitxa de façana principal però per a avaluar les façanes 
mitgera.

D’altre banda, la realització d’un recull fotogràfic de les façanes analitzades va permetre deixar 
constància de l’estat de conservació en que es trobava la façana en el moment de la seva 
inspecció.
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2.2.2. CONCLUSIONS DE L’ESTUDI 

Aquest estudi fou innovador en el seu dia, ja que tractava un tema i l’aplicació d’una metodologia 
mai realitzada fins el moment.   

El recull de dades obtingudes a les inspeccions van introduir-se en una Base de Dades a partir de la 
qual es va realitzar un anàlisi estadístic sobre el tipus de lesions més usuals, segons períodes 
constructius i orientació de l’edifici, a més de la realització d’uns plànols planimètrics del barri que 
permetien identificar el grau màxim de lesió de cada parcel·la.   

Un dels estudis específics realitzats va permetre mostrar que la degradació superficials als 
elements, era la tipologia de lesió més comú que es presentava a les façanes inspeccionades.   

El conjunt de valors qualitatius extrets, van permetre mostrar la realitat d’un parc edificat amb uns 
graus de degradació significatius. D’aquesta manera, es va considerar que l’evolució d’un estudi que 
permeti determinar com aquesta degradació es manifesta i es transforma amb el transcurs del 
temps, sembra un camí del tot coherent.  
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3. REINSPECCIONS 

El PFG inicial de Santa Eulàlia va ser realitzat al 2001 i van  ser inspeccionades un total de 1576 
façanes, entre principals i mitgeres, i estaven repartides en 43 UTM. Actualment, amb el present 
projecte es té com objectiu la realització d’una segona inspecció de les façanes principals d’aquest 
barri les quals no hagin estat rehabilitades en els últims 15 anys.  

Donada la magnitud d’UTM i façanes que hi ha al barri de Santa Eulàlia i per tal d’evitar realitzar 
treballs innecessaris, s’ha dut a terme un procés inicial molt rigorós per assegurar l’eficiència i la 
qualitat de la nostra tasca.  

Per introduir-nos en el projecte i assolir els coneixements necessaris s’han realitzat varies reunions, 
tant al laboratori com a camp, entre la direcció del projecte i tots els grups implicats en la reinspecció 
dels diferents barris de l’Hospitalet del Llobregat.   

La tasca de reinspecció s’ha dividit en dues fases, un primer recorregut per fer un reconeixement 
previ de les façanes i prendre fotografies corresponents i un segon per fer la inspecció tècnica. És a 
dir, en un mateix dia de visita es realitzaven inspeccions de les UTM previstes i un cop finalitzada la 
jornada, es fotografiaven les façanes d’altres UTM per tal de preparar la documentació necessària 
per inspeccionar-les en les properes visites, i així successivament.  

A continuació es descriu detalladament el procés que s’ha seguit per realitzar les reinspeccions.   

3.1. PROCÉS DE REINSPECCIÓ 

3.1.1. ACTUACIONS PRÈVIES  
Per començar, es va fer una reunió inicial, només amb la Direcció del projecte, per explicar-nos els 
objectius d’aquest estudi i va ser en aquesta on es va decidir quin seria el nostre àmbit d’actuació. 
Un cop decidit el barri, se’ns proporcionà la memòria del Treball  
Final de Carrera (TFC) anomenat “Catàleg de façanes amb factor de risc de Sant Feliu” de 
2001, per iniciar-nos en la metodologia emprada per realitzar les primeres inspeccions.  

Posteriorment, es van realitzar un seguit de reunions al laboratori amb totes les persones 
implicades, amb l’objectiu de fer-nos unes classes teòriques sobre els elements de la façana a 
analitzar, les lesions que s’han d’identificar, com s’han de valorar, etc.    

Per acabar d’entendre la dinàmica de la tasca i un cop adquirits els coneixements teòrics, es va 
fer un exemple pràctic de camp amb una façana molt degradada del barri de Santa Eulàlia 
(fotografiar la façana del primer dia).

Quan ja es tenia consciència de la magnitud de la feina, se’ns proporcionà la documentació 
següent, relativa al PFG de 2001 anomenat “Catàleg de façanes amb factor de risc de Carretera 
del Mig”:

-EN FORMAT PAPER:  

� Cinc arxivadors amb fotocòpies de totes les fitxes de camp de la primera inspecció.  
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-EN FORMAT DIGITAL:  

� Plànol cartogràfic en format AutoCAD del barri.  
� Base de dades, en format .xls, amb el llistat d’adreces oficials del barri segons el Cadastre de 

2001, l’any de construcció de l’edifici i el número d’inspecció assignat, entre d’altres dades.  
� Fotografies en format .jpg de les façanes de totes les UTM del barri.  
� Fitxes en format .doc de cadascuna de les façanes amb la seva fotografia, el nom del barri, el 

número d’UTM i de parcel·la, l’adreça, el número d’inspecció, la lletra de façana a la que 
correspon i el grau màxim de lesió.   

� Plànols cartogràfic del barri en AutoCAD amb els resultats de les lesions obtingudes en les 
primeres inspeccions.  

Fotografia 3.1.1. Fotografia de la façana del barri de Santa Eulàlia amb la que va fer-se l’exemple pràctic d’inspecció  

Per comprendre el volum de la documentació aportada i per comprovar que no manqués res, es va 
fer un llistat en format .xls en el que s’indicava si per cada adreça del llistat oficial del Cadastre hi 
havia la fotografia en .jpg, la fitxa de camp i la fitxa en format digital. Amb aquest llistat definitiu 
(adjuntat un exemple a l’Annex F) es va sol·licitar als tutors la documentació que faltava que se’ns 
va proporcionar a la següent reunió. No obstant això, no van aparèixer les fitxes de camp de les 
inspeccions que van de la AB-2 a la AB-15, ambdues incloses, de la UTM 57895.  

Abans d’anar per primer cop al barri es van imprimir els plànols cartogràfics de cada UTM 
individualment per posteriorment poder indicar-hi el número d’inspecció de cada parcel·la, la lletra 
que li correspon a cada façana i el número de fotografia realitzada in situ durant el primer recorregut, 
amb la finalitat de facilitar la tasca de reinspecció. A l’Annex G hi ha un exemple d’aquest plànol per 
a un millor enteniment.
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3.1.2. PRIMER RECORREGUT  

L’objectiu principal del primer recorregut per les UTM és realitzar un recull fotogràfic de les façanes 
per després poder comparar-les amb les fotografies de 2001. A partir d’aquesta comparació s’indica 
al plànol de l’exemple de l’Annex G en quin dels següents estats es troba la façana:   

- REHABILITADA: El que implica la no reinspecció de la mateixa. Això es dóna en els casos en 
els que la façana actual:   

o Correspon a un edifici nou perquè:   

� Al 2001 era un solar i ara és un edifici.  
� Al 2001 era un edifici i ara és un solar.    
� Al 2001 era un edifici i ara és un altre.  

o Ha estat rehabilitada o si s’observa alguna millora substancial a la mateixa.  

- PARCIALMENT REHABILITADA: Quan s’ha fet alguna petita millora (reemplaçament o 
sanejament) d’algun element de la façana, com ara dintells, cornises, impostes, sòcol, etc. En 
aquests casos la reinspecció s’ha realitzat, a no ser que durant l’anàlisi s’hagin detectat més 
millores de les intuïdes amb les fotografies.  

-NO REHABILITADA: Si no s’ha rehabilitat res de la façana. Aquesta façana és la ideal per ser 
reinspeccionada.    

-DUBTOSA: Quan les fotografies no han permès saber si ha estat rehabilitada o no. En aquests 
casos s’ha d’acabar de decidir si la inspecció es realitza o no durant el segon recorregut.  

- ENDERROCADA: Quan s’ha enderrocat l’edifici i ara és un solar sense construir.  

Conegudes les façanes que s’han de tornar a inspeccionar i quines en són dubte, s’ha adjuntat a les 
seves fitxes de camp de primera inspecció, una fitxa de façana principal nova. I, per tal de reduir al 
màxim el temps de la reinspecció, en els casos en que la façana no ha estat rehabilitada s’ha 
omplert aquesta nova fitxa amb les dades dels materials inventariats al 2001.  

3.1.3. SEGON RECORREGUT:  

Tant bon punt s’han preparat les fitxes i el mapa de la UTM (Annex G) ja està tot preparat per anar a 
fer les inspeccions.  

Abans de començar a inspeccionar una façana s’ha comprovat que l’inventari de materials de la fitxa 
principal és coherent amb la realitat actual, i en cas de discrepància, en funció d’aquesta, s’ha seguit 
un procediment o altre:  

- Si existeix l’element però no coincideix el material: Comparant les lesions de l’element de 
2001 amb les actuals s’ha actuat de la següent manera:  

o Si es detecten millores en les lesions de l’element, es considera com a rehabilitat i per 
tant, no s’ha d’inspeccionar. S’ha mantingut el nom dels materials però s’han eliminat les 
lesions que tenia associades a la fitxa de primera inspecció per evitar obtenir en el futur 
resultats d’evolució de millora de les lesions.  
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o Si es detecten les mateixes o més lesions que les introduïdes en la primera inspecció, es 
considera com una equivocació de l’inventari inicial. En aquest cas es substitueix el 
material de l’element de la primera inspecció per l’existent, mantenint les lesions que té 
associades, essent aquest apte per la seva reinspecció.  

- Si no existeix l’element actualment, s’ha eliminat de les dues inspeccions.  

- Si hi ha un element que no estava al 2001, no s’ha introduït ni inspeccionat.  

A continuació s’ha realitzat la reinspecció de la façana sense tenir en compte la primera inspecció i 
tot just acabar-la, s’han comparat les dades per veure les diferències entre totes dues.  

Les diferències que poden trobar-se són:  

- En el número de lesions entre les dues inspeccions: La diferència entre el número de lesions 
pot ser indicatiu d’un empitjorament de la degradació de la façana respecte la primera inspecció, si el 
número de lesions trobades en la segona és superior al de la primera. Però també pot passar que hi 
hagin menys lesions, això no sempre té una significat de millora de les lesions ja que una lesió pot 
derivar en un altre en el seu procés de degradació, per tant, cal analitzar bé si hi ha alguna lesió que 
s’ha pogut transformar en una altra, això pot succeir amb:  

o Un bufat i/o fissura de morter o de formigó de la primera inspecció ha pogut evolucionar 
transformant-se en un esvoranc.  

o Un trencat d’una peça de fàbrica de maó durant la primera inspecció pot haverse caigut i 
trobar-se actualment acumulada a la degradació material del parament.

- En la valoració de la gravetat i/o magnitud de la lesió: una evolució favorable d’una lesió a no 
ser que hagi hagut alguna actuació de millora o que la lesió hagi estat transformada en una altra, no 
pot succeir mai. En els casos en que no hi ha cap tipus de transformació, hi ha la possibilitat que 
durant la primera inspecció aquesta va ser valorada en excés segons els criteris de valoració de la 
gravetat i magnitud, ja que es demostra que transcorreguts 13 anys, encara existeix la lesió. En 
aquests casos, s’ha ajustat la valoració a la realitat actual i s’ha donat per bona la inspecció.  

Un exemple d’això es pot veure en la fotografia següent. Aquesta lesió va ser valorada a 2001 
com a fissura puntual 5 del revestiment continu, però en la inspecció actual s’ha valorat com a 
puntual 4 i bufat puntual 5, ja que no és tant perillosa la fissura com ho és el bufat. Una fissura de 
morter podria haver-se transformant amb el temps en un esvoranc, però com que actualment no 
hi ha cap esvoranc en aquest element,  s’ha vist convenient reduir la lesió de la primera inspecció 
fins a fissura puntual 3.  
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Figura 3.1.2. Imatge de fissura al 
morter de revestiment (54876)  

No obstant això, si aquest tipus de diferències es donen en molts elements de la façana s’ha de 
considerar com a façana rehabilitada.  

-Discordança entre alguns criteris de 2001 i els actuals: Ja a les primeres reinspeccions que es 
van fer vam detectar disconformitats amb les inspeccions inicials: valoracions massa altes, 
lesions en alguns materials que creiem no les poden tenir pel tipus de material. Va ser per 
aquests motius que es van demanar en algunes ocasions realitzar reunions d’equip per unificar 
els criteris de valoració i decidir la forma d’actuar en aquests casos concrets.  

Les disconformitats i el procediment d’actuació que es van decidir a les reunions, són les següents:  

� La humitat ha estat un dels grans reptes per molts aspectes:  

o Al 2001 es va considerar en moltes ocasions una magnitud general d’aquesta lesió, però 
actualment per nosaltres a vegades ni tant sols hi era present. En aquest cas la solució ha 
estat ajustar-la al màxim a la nostra valoració i en cas de no haver-hi, eliminar-la.  

o A vegades s’ha trobat aquesta lesió en elements de parament quan aquest estava revestit. 
Així mateix l’actuació en aquest cas ha estat passar la lesió al revestiment.  

o També s’ha trobat alguna humitat a la pintura. En aquest cas s’ha passat aquesta al 
revestiment si hi hagués, o al parament en cas contrari.   

� Una altra discrepància s’ha trobat en la lesió del trencat que també ens ha fet modificar algunes 
valoracions:  

o Trencat al morter: en cap cas el morter es trenca, l’hem considerat com a esvorancat.  

Figura 3.1.3: Lesió considerada com a trencat de morter al 2001 passada a 
esvoranc al 2014. 
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� A més a més, s’ha detectat que hi ha lesions que van ser valorades amb una gravetat massa 
alta si es té en compte que, per la naturalesa de la lesió, no pot haver mai un perill massa greu 
per les persones que hi circulen pel carrer. Per aquest motiu es va acordar reduir la gravetat 
màxima d’algunes lesions, quedant de la següent manera:    

A continuació, s’adjunta un diagrama de flux que ajudarà a comprendre el procés de reinspecció que 
s’ha seguit i que s’acaba de descriure.  
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3.1.4. DIFICULTATS DE LES REINSPECCIONS  

En base a l’experiència adquirida en les primeres inspeccions s’han millorat els criteris  d’observació 
i resultats ja que ens ha fet veure que les evolucions de les lesions no són tant immediates com es 
creia en el primer projecte.  

Una de les primeres dificultats que s’ha tingut a l’hora de comprovar si la façana ha estat rehabilitada 
o no és que algunes fotografies de 2001 no tenen massa bona qualitat i per tant, el volum de façanes 
dubtoses de les diferents UTM ha estat molt gran.  

Una altra dificultat, abans de començar a inspeccionar, ha estat que algunes de les façanes de 
mitgera que havien d’haver-se analitzat a la primera inspecció amb una fitxa de façana mitgera, es 
van realitzar amb la fitxa de façana principal, això ha suposat un retràs en el procés de localització 
de façanes al plànol de l’exemple de l’Annex G, i al d’inspecció posterior.  

És de considerar, per tant, que les accions totals, parcials incloses les puntuals realitzades pels 
propietaris, seran un punt que dificultaran l’estudi minvant el parc inspeccionat.  
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3.2. RECOMPTE REINSPECCIONS: 

Tot i haver estat una tasca molt feixuga i llarga ha estat, precisament per aquest mateix motiu, que 
hem adquirit grans coneixements pràctics sobre la façana i l’anàlisi de la seva degradació. La 
reinspecció de les façanes ens ha permès conèixer més extensament les diferents tipologies 
constructives de l’element macís de la façana, els elements amb els que acostuma a estar 
composada, els materials que més comunament s’utilitzen i finalment com analitzar d’una manera 
ordenada les lesions que poden afectar a cadascun d’aquests elements.  

El recompte final del número de façanes analitzades s’ha calculat mitjançant les taules de l’Annex H
i els resultats es resumeixen a continuació:  

Com ja s’ha dit a l’inici d’aquest apartat les façanes que es van inspeccionar al primer projecte de 
2001 van ser 1.484 façanes repartides en 43 cruïlles, en la totalitat del barri, en aquest projecte s’han 
englobat un total de 458 façanes repartides en 22 cruïlles, d’aquestes se n’han reinspeccionat 147.   

La resta de façanes són, 297 rehabilitades, 15 façanes de mitgera que no son objecte del present 
PFG i 8 que no s’han pogut inspeccionar-se per formar part d’UTM enderrocades, d’inspeccions 
desaparegudes i per trobar-se a l’interior de passatges de propietat privada i en  
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INFORMACIÓ GENERAL FITXA:1 EUPB LABORATORI D´EDIFICACIÓ

DADES CARTOGRÀFIC DADES CADASTRALS
NÚM. U.T.M.: NÚM. U.T.M.:

BARRI: NÚM. MUNICIPAL: NÚM. MUNICIPAL:
MUNICIPI: NÚM. PARCEL.LA: NÚM .PARCEL.LA:
DATA INSPECCIÓ: Núm. Plantes Sb. R: Núm. Plantes:
NÚM.INSPECCIÓ: Núm. Plantes St.  R: Parking:
DATA ENTREGA: Longitud façanes: Longitud façanes:

Any construcció:
ADREÇA: NÚM.: Ús:
NOVA ADREÇA: NÚM.: Propietat H: V:

TIPUS DE PROMOCIÓ

PÚBLICA PRIVADA

TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA

UNIFAMILIAR

PLURIFAMILIAR

AÏLLADA

ENTRE MITGERES

TIPUS D´ÚS MAJORITARI

VIVENDA

COMERCIAL

INDUSTRIAL

DISTRIBUCIÓ

NÚM. PLANTES Sb.R St.R

NÚM. D´ESCALES

NÚM. DE VIVENDES

NÚM. VIV. PLANTA

NÚM. LOCALS

ASCENSOR SI NO

PARKING SI NO

NÚM. FAÇANES

REMONTES

ANY DE REMONTA

PLANTES REMONTADES

NÚM. VIVENDES PLANTA

INSTAL.LACIONS FAÇANA

GAS TV ELECTRIC.

TLF A.A. BAIXANTS

ENLL. PÚBLIC ALTRES

CARACTERÍSTIQUES ESQUEMA DE PLANTA DIMENSIONS FAÇANA

DEL SOLAR A:
Edificis afectats per Normes

Edifici abandonat B:
Solar amb tanca sense tanca

Edifici en construcció C:
Façana en rehabilitació
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Pl. Alt. SECCIÓ ESQUEMÀTICA

DADES DE CAMP

ANY DE CONSTRUCCIÓ

80



�

ANNEX���B�

FITXA�DE�FAÇANA�PRINCIPAL

81



FAÇANA PRINCIPAL FITXA:2 EUPB

T F DM D H O B Es

P L G P L G P L G P L G P L G P L G P L G P L G

PARAMENTS 

LLINDES

P L G P L G P L G P L G P L G P L G P L G P L G

BALUSTRES

REMAT

T F DM D H O B Es

P L G P L G P L G P L G P L G P L G P L G P L G

APLACAT

BALUSTRES

BALCONS

LLOSES

 TRIBUNES

PARAMENT

APLACAT

LLINDES

SOTATRIBUNA

ALTRES ELEMENTS

MOTLLURES

ALTRES
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PARAMENT

ARREBOSSAT

PARAMENT

COSSOS SORTINTS

BARANES

AMPITS

REVESTIMENTS

BRANCALS

IMPOSTES

PESCANTS

LABORATORI D'EDIFICACIÓ

PARAMENT

LLINDES 

ARREBOSSAT

APLACAT

PINTAT

ARREBOSSAT

PARAMENT

CANTELLS

SOTABALCÓ

ALTRES

PINTAT

SÒCOL

MÈNSULES

CORNISES

RÀFECS

REMAT

BARANA DE COBERTA

ESGRAFIAT

PARAMENT

ESGRAFIAT

ESTUCAT

ESTUCAT

APLACAT

APLACAT

CONTINU

LLOSES

ARREBOSSAT

DISCONTINU

COS

CARACTERISTIQUES FAÇANA

PARAMENTS

BRANCALS 

BRANCALS

BUITS
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1. CUERPO 

1.1. PARAMENTO: 

Bloque de hormigón 
Estructura metálica 
Fábrica de vidrio 
Hormigón armado 
Metálico 
Muro cortina 
Obra cerámica 
Obra vista 
Pilares Obra cerámica 
Pilares Obra Vista 
Prefabricado 

2. HUECOS 

2.1. DINTEL: 

Baldosa cerámica 
Estucado mortero 
Hormigón armado 
Metálico 
Monocapa 
Obra Vista 
Piedra Artificial 
Prefabricado 
Rebozado mortero 

2.2. JAMBAS: 

Baldosa cerámica 
Estucado mortero 
Hormigón armado 
Metálico 
Monocapa 
Obra Vista 
Piedra Artificial 
Prefabricado 
Rebozado 
mortero 

 

 

 

 

3. REVESTIMIENTOS 

3.1. DISCONTINUOS: 

Baldosa cerámica 
Fibrocemento 
Gres cerámico 
Gresite 
Mármol 
Metálico 
Piedra artificial 
Piedra natural 
Plástico 
Prefabricado 

3.2. CONTINUOS: 

3.2.1. REVOCO: 

Monocapa 
Mortero 

3.2.2. ESTUCADO: 

Mortero 

3.2.3. ESGRAFIADO:  

No encontrado ningún caso 

3.2.4. PINTURA:  

No hace falta hacer distinción 
solo con poner SI ya estaría. 

4. BARANDILLA CUBIERTA: 

En este apartado, donde pone revoco, 
añadir, aparte de lo dispuesto en el 
apartado 3.2.1. estucado mortero. 

4.1. BALAUSTRES: 

Cerámicas 
Piedra artificial 
Prefabricadas 

4.2. REMAT: 

Baldosa cerámica 
Bloque de hormigón 
Hormigón armado 
Loseta cerámica 
Mármol 
Metálico 
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Mortero 
Obra vista 
Piedra artificial 
Piedra natural 
Prefabricados 

5. BALCONES: 

5.1. LOSAS: 

Hormigón armado 

5.2. CANTOS:  

Estucado Mortero 
Hormigón armado 
Rebozado mortero 

5.3. BAJO BALCÓN:  

Estucado Mortero 
Hormigón armado 
Rebozado mortero 

6. TRIBUNAS: 

6.1. BAJO TRIBUNA: 

Estucado Mortero 
Hormigón armado 
Madera 
Metálica 
Monocapa 
Placa escayola 
Rebozado Mortero 

7. OTROS ELEMENTOS: 

7.1. ZÓCALO: 

Aglomerado de piedras 
Baldosa de cemento 
Estucado mortero 
Hormigón armado 
Monocapa 
Obra vista  
Piedra natural 
Rebozado mortero 

7.2. MÉNSULA: 

Fibrocemento 
Hormigón armado 
Metálica 
Obra cerámica 
Plástico 

7.3. IMPOSTAS: 

Hormigón armado 
Metálico 
Monocapa 
Mortero 
Obra cerámica 
Obra vista 
Piedra artificial 
Piedra natural 
Prefabricado 

7.4. CORNISAS: 

Hormigón armado 
Metálico 
Monocapa 
Mortero 
Obra cerámica 
Obra vista 
Piedra artificial 
Piedra natural 
Prefabricado 

7.5. ALERO: 

Cerámico 
Fibrocemento 
Metálico 
Piedra artificial 
Placa plástico 

7.6. PESCANTES:  

Metálico 

7.7. MOLDURAS:  

No he encontrado ningún caso. 
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7.8. OTROS: 

Caja de persiana 
Escalera metálica de emergencia 
Escupidores 
Estructura metálica 
Hormigón armado 
Jardineras 
Lamas metálicas 
Lamas PVC 
Loseta bajo dintel 
Pilares cerámicos 
Pilares hormigón 
Prefabricados hormigón 
Puerta madera 
Puerta metálica 
Rejas metálicas 
Remate pilares 
Remate baldosa cerámica 
Remate cornisa 
Remate Impostas 
Remate jácenas 
Remate ménsula 
Remate metálico 
Remate muro 
Remate obra vista 
Remate zócalo 
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1. CUERPO 

1.1. PARAMENTO: 

Fábrica de mampostería 
Fábrica de cerámica 
Fábrica de bloque 
Hormigón armado 
Muro cortina 
Madera  
Otros 

2. HUECOS 

2.1. DINTEL: 

Piedra natural 
Piedra artificial 
Fábrica de cerámica 
Hormigón armado 
Metálico 
Madera 
Mortero 
Otros 

2.2. JAMBAS: 

Piedra natural 
Piedra artificial 
Fábrica de cerámica 
Hormigón armado 
Metálico 
Madera 
Mortero 
Otros 

2.3. ANTEPECHOS:  

Fábrica de mampostería 
Fábrica de cerámica 
Fábrica de bloque 
Hormigón armado 
Muro cortina 
Madera  
Otros 

 

 

 

3. REVESTIMIENTOS 

3.1. DISCONTINUOS: 

Piedra natural 
Piedra artificial 
Cerámico 
Metálico 
Madera 

3.2. CONTINUOS: 

3.2.1. REVOCO: 

Mortero 
Monocapa 
Otros 

3.2.2.  ESTUCADO: 

Mortero de cal 
Otros 

3.2.3. ESGRAFIADO:  

Mortero de cal 
Otros 

3.2.4. PINTURA:  

Pintura 
Otros 

 

4. BARANDILLA CUBIERTA: 

4.1. PARAMENTO: 

Fábrica de mampostería 
Fábrica de cerámica 
Fábrica de bloque 
Hormigón armado 
Muro cortina 
Madera  
Otros 

4.2.  APLACADO: 

Piedra natural 
Piedra artificial 
Cerámico 
Metálico 
Madera 
Otros 

102



4.3. REVOCO:  

Mortero 
Monocapa 
Estucado 
Otros 

4.4. BALAUSTRES: 

Piedra natural 
Piedra artificial 
Cerámico 
Madera 
Prefabricado 
Otros 

4.5. REMATE: 

Piedra natural 
Piedra artificial 
Fábrica de mampostería 
Fábrica de cerámica 
Cerámico 
Metálico 
Madera 
Otros 

5. BALCONES: 

5.1. LOSAS: 

Piedra natural 
Piedra artificial 
Vigueta metálica 
Vigueta de hormigón 
Vigueta de madera 
Cerámico 
Mixto metálico + cerámico 
Losa de hormigón armado 
Estructura reticular 
Otros 

5.2. CANTOS:  

Piedra natural 
Aplacado piedra artificial 
Mortero 
Monocapa 
Aplacado metálico 
Aplacado cerámico 
Aplacado madera 
Otros 

5.3. BAJO BALCÓN:  

Piedra natural 
Aplacado piedra artificial 
Mortero 
Monocapa 
Aplacado metálico 
Aplacado cerámico 
Aplacado madera 
Otros 

6. TRIBUNAS: 

6.1. PARAMENTO: 

Fábrica de mampostería 
Fábrica de cerámica 
Fábrica de bloque 
Hormigón armado 
Muro cortina 
Madera  
Otros 

6.2. APLACADO: 

Piedra natural 
Piedra artificial 
Cerámico 
Metálico 
Madera 
Otros 

6.3. REVOCO: 

Mortero 
Monocapa 
Otros 

6.4. ESTUCADO: 

Mortero de cal 
Otros 

6.5. ESGRAFIADO:  

Mortero de cal 
Otros 

6.6. PINTURA: 

Pintura 
Otros 
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6.7. DINTEL: 

Piedra natural 
Piedra artificial 
Fábrica de cerámica 
Hormigón armado 
Metálico 
Madera 
Otros 

6.8. JAMBAS: 

Piedra natural 
Piedra artificial 
Fábrica de cerámica 
Hormigón armado 
Metálico 
Madera 
Otros 

6.9. BAJO TRIBUNA: 

Piedra natural 
Aplacado piedra artificial 
Mortero 
Monocapa 
Aplacado metálico 
Aplacado cerámico 
Aplacado madera 
Otros 

7. OTROS ELEMENTOS: 

7.1. ZÓCALO: 

Monocapa 
Aplacado Piedra natural 
Aplacado piedra artificial 
Mortero 
Aplacado cerámico 
Aplacado metálico 
Aplacado madera 
Otros 

7.2. MÉNSULA: 

Piedra natural 
Piedra artificial 
Mortero 
Cerámico 
Metálico 

Hormigón armado 
Otros 

7.3. IMPOSTAS: 

Piedra natural 
Piedra artificial 
Mortero 
Cerámico 
Metálico 
Hormigón armado 
Otros 

7.4. CORNISAS: 

Piedra natural 
Piedra artificial 
Mortero 
Cerámico 
Metálico 
Hormigón armado 
Otros 

7.5. ALERO: 

Piedra natural 
Vigueta metálica 
Vigueta de hormigón 
Vigueta cerámica 
Cerámico 
Madera 
Metálico 
Hormigón armado 
Otros 

7.6. PESCANTES:  

Metálico 
Madera 
Otros 

7.7. MOLDURAS:  

Piedra natural 
Piedra artificial 
Mortero 
Cerámico 
Metálico 
Hormigón armado 
Otros 
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7.8. OTROS: 

En este apartado no hay ningún desplegable con un listado de materiales, se ha 
introducido manualmente. A la hora de introducir los nombres de los materiales se 
llegó al acuerdo de hacerlo con letras en mayúsculas y sin acentos. Los 
materiales que más hemos introducido en este apartado de este proyecto han 
sido:  

Vierteaguas  
Loseta dintel  
Rejas  
Perfiles prefabricados hormigón  
Escalera emergencia 
Perfiles metálicos 
Fábrica de cerámica 
Remate 
Remate ménsula  
Remate cornisa 
Remate imposta 
Remate muro 
Remate cornisa e imposta 
Remate zócalo 
Remate pilastra 
Remate pilar 
Paramento metálico 
Goterón metálico 
Puerta metálica 
Torre 
Lamas PVC 
Lamas metálicas 
Imposta  hormigón armado 
Pilastras 
Pilastras fibrocemento 
Remate jácenas 
Barandillas 
Barandilla obra de fabrica 
Paramento hormigón armado 
Remate tribuna 
Pilar hormigón armado 
Estructura metálica 
Valla metálica 
Jácenas y pilares hormigón 
armado 
Remate cubierta 
Remate balcones 
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ANNEX���F�
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LES�DADES�D’INSPECCIÓ�I�REINSPECCIÓ
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FITXA D’INFORMACIÓ GENERAL 
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FITXA DE FAÇANA PRINCIPAL 1ª INSPECCIÓ (2001) 
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FITXA DE FAÇANA PRINCIPAL 2ª INSPECCIÓ (2013) 
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