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RESUM 
 

El Treball Final de Grau presentat a continuació, de modalitat B, és a dir, realitzat en una 
empresa, tracta sobre el pràcticum dut a terme en l’empresa Axis Patrimoni, una societat 
limitada especialitzada en la rehabilitació i restauració de finques, existents des de fa anys.  

El període de pràctiques va ser de 6 mesos exactes, del 15 de setembre del 2014 al 20 de 
març del 2015. Durant aquesta etapa s’ha treballat en diferents projectes, exactament en 32 
finques, elaborant aixecaments gràfics, detalls constructius, estudis històrics, anàlisi de 
lesions, amidaments i pressupostos, propostes, encaix de bastides, petites modificacions 
d’alguns projectes ja treballats i altres feines de caire administratiu. D’aquestes tasques es 
pot deduir que gran part de la feina executada va ser a les oficines de l’empresa, tenint 
menys participació en visites d’obres i feines més pràctiques.  

Aquest treball s’estructura en tres apartats diferenciats, el primer de tots fa una introducció 
de l’empresa on s’han executat les pràctiques, explicant les seves característiques bàsiques, 
les obres dutes a terme durant la vida de l’empresa, l’especialització dintre del sector i el seu 
funcionament i estructura interna.  

En el segon punt es fa una breu explicació de les tasques realitzades durant l’etapa de 
pràctiques, concretant posteriorment els projectes en els quals s’ha participat i en la fase 
intervinguda, és a dir, en la elaboració de l’aixecament gràfic, detalls constructius, estudi 
històric i altres.  

Al  tercer capítol es desenvolupa un cas pràctic de restauració de façana complet efectuat 
en el pràcticum. La finca estudiada és la ubicada en La Rambla nº100, explicant totes les 
fases i tasques realitzades, o sigui metodologia seguida durant aquestes, igual que els 
resultats obtinguts, i amb una petita valoració personal de totes les etapes del projecte.   

Finalment a partir de la recopilació de tot allò après durant l’elaboració del projecte i també 
durant el pràcticum, s’ha reflexionat sobre els diferents punts que s’han tractat en els 
apartats ja comentats, opinant de la metodologia de l’empresa i del treball en si, aportant 
com a últim una visió personal del món de la rehabilitació.  

En aquest treball de final de grau s’ha realitzat la traducció a l’anglès (tercera llengua) del 
30% de la memòria, que es pot observar en el primer apartat de l’annex.  
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1. INTRODUCCIÓ 

 
El treball final de grau següent, tracta sobre les pràctiques realitzades en una empresa de 
rehabilitació. Aquesta opció es plantejada quan al DAC de rehabilitació en Xavier Casanovas 
ens explica que per tal de finalitzar en la seva totalitat les tres optatives que conformaven el 
DAC, havíem de dur a terme una sèrie d’opcions un cop haguéssim acabat les diferents 
assignatures. Les diferents opcions que ens va plantejar van ser:  

- Realitzar el TFG, la temàtica del qual havia de ser sobre rehabilitació. 
- Fer un Pràcticum, és a dir, realitzar unes pràctiques de 6 mesos dins del món de la 

rehabilitació. 
- Realitzar el Pràcticum, i fer el TFG sobre aquest.   

 
Entre aquestes opcions vaig escollir l’última de totes, primer de tot perquè tenia com a 
preferència primordial viure l’experiència de les pràctiques, per tal de palpar el món laboral 
actual de la rehabilitació i per consolidar els coneixements apresos en el DAC de la millor 
manera a partir de l’experiència. I segon perquè a partir d’aquesta podria realitzar suficients 
tasques que poguessin comprendre un projecte complet de rehabilitació, que fos interessant 
per tal de realitzar un TFG.  
 
Després del segon quadrimestre, en Xavier Casanovas va enviar el meu currículum primer a 
l’empresa Cromsa, on per diferents raons no vam arribar a posar-nos d’acord i posteriorment 
a l’empresa Axis Patrimoni, que es va posar en contacte ràpidament amb mi per fixar data 
d’entrevista, on es va acceptar la proposta de dur a terme unes pràctiques  de sis mesos. 
Aquestes van començar el 15/09/2014, i finalitzaren el 20/03/2015, durant les quals he 
realitzat tasques sobretot al despatx, amb alguna visita a obra, o altres com tramitacions de 
documentació amb l’ajuntament, amidaments de propostes, representació gràfica de lesions, 
etc...  
 
En aquest projecte he volgut transmetre tot allò après en l’empresa, tan pel que fa al seu 
funcionament intern com a empresa, com als diferents projectes realitzats, apart d’explicar 
les diferents tasques fetes durant les pràctiques.  
 
Per aquesta raó el treball esta estructurat de la següent manera, primer de tot una explicació 
de l’empresa Axis Patrimoni, seguidament una breu descripció de totes les tasques 
realitzades durant l’etapa de pràctiques i per últim el desenvolupament d’un cas complet dut 
a terme personalment, que abasteixi els punts bàsics d’un projecte de rehabilitació.  
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2. DESCRIPCIÓ 

 
2.1. DESCRIPCIÓ GENERAL EMPRESA 
 
L’empresa Axis patrimoni és una societat limitada, que forma part del sector constructor de 
Barcelona i la qual esta enfocada a la restauració d’immobles i patrimoni arquitectònic. 
Aquesta es dedica especialment als casos de restauració d’edificis de Barcelona catalogats 
com a patrimoni arquitectònic, però també realitza restauracions completes d’immobles (amb 
o sense canvi d’ús) i també de zones comuns de comunitats, com ara terrats, escales, 
façanes i altres.  
 
Les dades bàsiques de l’empresa són:  
  
Raó Social 
 

Axis Patrimoni, S.L.  

CIF  
 

B 59189217 

Domicili seu 
 

Vilanova de Geltrú (088000), Ronda Ibèrica, local 4 

Persona de contacte 
 

David Serra Lázaro  

Telèfon de contacte 
 

 93 105 42 40  

Web  
 

www.axispatrimoni.com   

Correu electrònic   
 

Info@axispatrimoni.com 

 
 
Encara que l’empresa tingui despatx a Barcelona, situat al carrer Comte Salvatierra nº5 pis 5 
despatx 512, la seu es troba a Vilanova de Geltrú amb codi postal 088000, a Ronda Ibèrica 
al local número 4.  
 
L’empresa va néixer el 1991,creada per un petit grup familiar, i que ha participat activament 
en el món de la construcció des de llavors. 
 
Aquesta esta constituïda per tot un seguit de professionals qualificats, graduats com a 
arquitectes superiors i tècnics. I un conjunt d’operaris que controlen aspectes constructius i 
de restauració, formant així un equip sòlid i indicat per garantir totes les tasques que vol 
aportar al client.  
 
 
Per últim Axis Patrimoni disposa de diferents certificats i subscripcions a associacions que 
asseguren uns mínims de qualitat com a empresa, constituint així una filosofia d’empresa 
que vol apostar per una realització òptima constructiva, que comprèn qualitat constructiva, 
seguretat tan dels operaris com dels ciutadans i preservació del medi ambient.  
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2.2. ESTRUCTURA DE L’EMPRESA  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GERÈNCIA 

D. Serra Làzaro 

Direcció  
FINANCERA 

O. Serra Làzaro  

Direcció 
TÈCNICA 

S. Cervelló Delgado (Doctor Arquitecte)  

Direcció  
JURÍDICA  

R. Rodríguez Sanchez  

Direcció  
COMERCIAL 

V. Figueres Tarrats  

Direcció 
PRODUCCIÓ 

M. Cervelló Corominas (Arquitecta)  

Personal  
d’EXECUCIÓ 

Operaris d’execució d’obres  

Direcció  
d’OBRES 

M. Cervantes 

 

 Àmbit Administratiu 
Personal  

Àmbit Tècnic Personal  
d’EXECUCIÓ 

SUBCONTRACTATS 
 

Arq. Autònoms i 
altres 
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En aquest organigrama podem veure el funcionament per àmbits de l’empresa, que serien 
dos, l’administratiu que s’encarrega de la gestió logística de l’empresa, mentre que l’àmbit 
tècnic realitzaria tota la part de feina a la qual esta destinada l’empresa, la rehabilitació, és a 
dir, totes les tasques relacionades amb les obres i els projectes realitzats a la oficina.  
 
El fonament de l’empresa seria la gerència que té la funció organitzadora de l’àmbit 
administratiu, i la de coordinar l’àmbit tècnic amb l’administratiu.  
 
Les pràctiques han estat realitzades en el departament de producció, dins de l’àmbit tècnic, 
que està dirigit tal i com s’observa en l’organigrama per la Marta Cervelló, també tutora del 
pràcticum realitzat, i amb el suport d’en Marc com a cap d’obra incorporat a principis de 
febrer a causa del volum de feina en obres. En aquest departament es duen a terme els 
aixecaments gràfics de façanes, bastida, propostes i altres, apart de tota l’elaboració de 
documents tècnics, per tal de poder executar les diferents obres.  
 
El funcionament intern esquemàticament de l’àmbit tècnic seria el següent:  
 

- Primer de tot s’obtenen ofertes des del departament comercial, on a partir de la 
presentació de plànols i pressupostos en diferents reunions, el client decideix segons 
el seu criteri si accepta la proposta per tirar endavant el projecte. Tota la informació 
presentada al client es realitzada pel diferent personal del departament de producció.  

 
- Un cop es acceptada des del departament tècnic, es realitza la diferent documentació 

necessària per tal de dur a terme l’obra, com ara la memòria històrica, finalització de 
detalls constructius, i altres.  
 

- En alguns casos es subcontracta a arquitectes autònoms per realitzar projectes 
bàsics o executius, en els casos que siguin necessaris.  
 

- Per últim la direcció de les obres i la coordinació de la direcció facultativa i els 
operaris de les diferents obres, es executada per la direcció de producció. Encara 
que els arquitectes responsables de les obres són subcontractats com a arquitectes 
autònoms o en un despatx d’arquitectura extern. 
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2.3. ACTIVITAT DE L’EMPRESA   
 
En aquest apartat explicarem amb més precisió les diferents tasques realitzades per 
l’empresa, i detallarem les obres i projectes realitzats durant la vida productiva de l’empresa, 
així com les zones més intervingudes i actuacions més comuns vistes durant les pràctiques.  

 

2.3.1. Tasques principals realitzades 
 
Les feines actualment realitzades i que ha ofert als seus clients fins ara són:  
 

- Restauració de façanes (principals, laterals i posteriors)  
 

- Rehabilitació integral d’edificis plurifamiliars i unifamiliars. 
 

- Rehabilitació integral d’edificis amb canvi d’ús 
 

- Rehabilitació d’elements comuns de finques, les qual podríem distingir dos subgrups 
diferents:  

 
§ Rehabilitació d’elements exteriors: Cobertes i terrats 

 
§ Rehabilitació d’elements interns, com ara entrades, escales, patis interiors o 

de llum, etc... 
 

- Realització de reforços estructurals 
 

- Col·locació o reemplaçament de noves instal·lacions comunitàries (electricitat, aigua, 
gas, llum, energia solar, evacuació, etc...), a causa de falta de compliment normatiu o 
per degradació o antiguitat d’aquestes.  

 
- Realització de xarxes i viseres de protecció  

 
- Restauració de finques catalogades com a patrimoni arquitectònic de Barcelona  
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2.3.2. Obres realitzades per l’empresa 

 

Durant els darrers 6 anys Axis Patrimoni ha participat en tot un conjunt d’obres que s’han 
focalitzat en una zona concreta que seria l’àrea metropolitana de Barcelona. En tota aquesta 
zona podem distingir dos punts clars, que serien:  

- L’Hospitalet de Llobregat, actuant puntualment en la zona Est d’aquesta.  

- Barcelona, on ha intervingut de manera més regular i amb més intensitat en gran part 
d’aquesta. Les zones més destacades són: el Districte de Sant Antoni, Poble Sec, 
Sants, l’Eixample, i altres punts amb menys freqüència.  

En el següent plànol mostrarem de forma general les diferents obres realitzades en els 
termes de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat. I veurem en les diferents zones més 
intervingudes. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Despatx Axis 
Patrimoni 

Edifici intervingut   

L’Hospitalet de 
Llobregat 

Poble Sec  

Districte de Sants  

Barri de Sant Antoni   

Eixample   
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A continuació es mostra de forma més detallada totes les construccions i obres d’Axis 
Patrimoni, en les zones ja comentades o properes a aquestes, segons els següents 
paràmetres:  
 

- Obres acabades 
- Obres en curs  
- Obres per iniciar  

 
Districte de Sant Antoni 
 

 
 
Poble Sec  

 

 
 
 

C/ Floridablanca 55 

C/ Calàbria  

 C/ Villaroel 19  

C/ Tamarit 100  

C/ Piquer 9-13 

C/ Magalhaes 30 

C/ Salvà 29 

C/ Tapioles 39 

C/ Manso 1  
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Districte de Sants 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Hospitalet  

 

 

 

 

 

 

 

C/ Tenor Masini 89 C/ Tenor Masini 89 

C/ Tinent Flomesta 20 

Travessera de les Corts 271  

C/ Montseny 68 

C/ Comandant Benitez 13  

C/ Carreras i 
Candi 101 

C/ Bacardí 3-5-7 

C/ Canalejas 
53 
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Eixample 

 
 
 

 

C/ Pau Claris 174 

Pg. de Gràcia 90 
Rambla Catalunya 127 

C/ Muntaner 142  

Pg. de Gràcia 39 
 

Rambla Catalunya 74 

Pg. de Gràcia 32 
 

C/ Tallers 50  
 

C/ Enric Granados 95  

C/ Valencia  151 

C/ Valencia 56 

C/ Calàbria 273-275 

C/ Avenir 7 

Av. Pau 
Casals 8-10 
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Altres zones  

 

C/ Sardenya 537 

Ptge. Maiol 25  

C/ Corsega 391 

C/ Consell de Cent 608 

C/ Aragó 393 

C/ Aragó 389 

C/ Nàpols 153  

C/ Aragó 538 

C/ Roger de Flor 57  

C/ Méndez Núñez 3  

Av. Portal de l’Àngel 2  

C/ Rambla 100  

C/ Joaquim Costa 36  
C/ Dagueria 14  

Pl. Regomir 5  

Rambla Raval 24  

C/ Rauric 8  
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C/ Ca l’Alegre de Dalt 32-34  
C/ Sant Gervasi de Cassoles 119  

C/ Muntaner 498  

Passeig Universal 4 

C/ Industria 353 

C/ Marià Aguiló 131 

Ptge. Canal 11 - Sant Joan Despí   
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2.3.3. Dades estadístiques: Principals zones intervingudes en els treballs de 
rehabilitació 

Dins d’aquest apartat volem verificar a partir de les intervencions ja realitzades, en quin 
àmbit s’especialitza l’empresa dins del món de la rehabilitació, per aquesta raó hem analitzat 
totes les obres finalitzades (un total de 31 finques) i classificat segons la part que s’hagi 
intervingut. Les tres parts intervingudes a grosso modo serien: l’envolupant, els elements 
interiors i les instal·lacions. Després d’aquests grans grups s’especifica la zona, per així 
determinar els treballs més realitzats.  

 

 Parts de la finca Intervencions Percentatge 
Percentatge 

total 

E
N

V
O

L
U

P
A

N
T

 

Façanes  
30 33,33 % 

66,66 % 

Patis de llums  
18 20 % 

Cobertes planes  
10 11,11 % 

Cobertes inclinades  
2 2,22 % 

E
L

E
M

E
N

T
S

 
IN

T
E

R
IO

R
S

 Reforç estructural  
6 6,67 % 

10 % 
Envans i distribucions 
interiors  3 3,33 % 

IN
S

T
A

L
·L

A
C

IO
N

S
 Llum  

7 7,78 %  
 
 

23,34 % 
 
 
 

Aigua  
7 7,78 

Gas  
6 7,78 

      

Si analitzem les dades obtingudes podem observar que la zona més intervinguda en totes 
les obres seria la de l’envolupant, específicament la façana. D’aquí podem deduir i afirmar 
que l’empresa Axis Patrimoni esta especialitzada en la restauració de façanes. Els motius 
principals pels quals l’empresa ha acabat especialitzant-se en aquesta zona en concret, 
serien els següents:  
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- L’envolupant de l’edifici, és la part més exposada als agents externs (aigua, humitat, 
canvis tèrmics, etc...) i per tan en conseqüència els elements que la conformen són 
els que tenen una vida útil menor, demanant així un substitució prematura respecte 
els altres elements. 

- En relació amb el punt anterior molts dels edificis escollits, els quals s’han de 
rehabilitar a Barcelona estan catalogats pel patrimoni, obtenint d’aquesta manera un 
subvenció per part de l’ajuntament de Barcelona (Paisatge urbà), que suposa un petit 
ajut econòmic.  

- Per últim la rehabilitació de façanes en certes zones de Barcelona permet implantar 
publicitat en les bastides, manera d’obtenir ingressos d’empreses interessades en 
promocionar-se al carrer  

En conclusió per una part tindríem que és la zona de la finca que té més demanda en la 
rehabilitació, i per un altre és la que pot obtenir mes ingressos econòmics externs com 
publicitat o subvencions, fent així uns preus més assequibles pels propietaris de les finques.  
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2.4. FUNCIONAMENT INTERN DE L’EMPRESA 
 
Seguidament explicarem les diferents etapes ordenades temporalment, segons el seu 
moment d’actuació. Tot aquest conjunt d’etapes conformen el funcionament intern de 
l’empresa i són essencials per la supervivència d’aquesta, ja que cada una depèn  de l’altre.  
 

2.4.1. Captació de clients  
 
Com tota empresa, Axis Patrimoni disposa d’una secció comercial, que tracta d’aconseguir 
el màxim número d’ofertes. Aquesta part és de les més importants dins de l’empresa, ja que 
depèn d’ella el número d’ofertes que arriben a entrar, i que per tan es comencen a 
desenvolupar. Lògicament totes les propostes entrants i que són realitzades en el despatx 
tècnic no acaben de ser acceptades per tots els clients, però podem afirmar que quant més 
entrades, la possibilitat d’aconseguir més projectes acceptats futurs, és major. Les eines 
més utilitzades per donar a veure la feina realitzada als clients interessats, són les següents:  
 

- Agent comercial  
- Pàgina web (en procés de construcció)  
- Boca a boca, de clients satisfets en altres obres 
- Correus electrònics a finques immobiliàries i a comunitat de veïns  
- Publicitat d’Axis Patrimoni en les diferents bastides sense publicitat  

 
L’eina més utilitzada, seria la primera de totes, o sigui l’agent comercial que recau en la 
figura de la Vanesa Figueres Tarrats. Aquesta s’encarrega d’aconseguir possibles clients a 
partir dels diferents contactes que disposa, que serien administradors de finques, comunitats 
de veïns, despatxos d’arquitectes i diferents persones del món de la construcció. Un cop és 
localitza el client es comença a realitzar l’oferta a presentar, per una futura reunió.  
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2.4.2. Realització d’ofertes  

A partir del primer moment en que es coneix un futur client, es passa al següent procés que 
seria la realització de l’oferta, que s’efectua en diferents visites.  

 

Primer de tot abans de fer la primer visita, es demana a l’administrador de la finca, al 
president de la comunitat o al propietari (en el cas de ser un habitatge particular), el màxim 
d’informació possible. Aquesta documentació pot ser:  

- Plànols descriptius de la finca (plantes, alçats, seccions i detalls)  

- Projecte original i modificacions posteriors  

- Memòria descriptiva del projecte, per tal de trobar sistemes constructius i els 
materials emprats per aquests.  

- ITE (Inspecció tècnica d’edificis)  

En molts dels casos al ser construccions de finals del segle XIX i principis del XX, aquesta 
informació és impossible d’obtenir per aquests intermediaris i l’única solució possible és 
consultar a l’arxiu contemporani. En aquest només es poden trobar documents relatius a 
finques catalogades per l’ajuntament de Barcelona, i no es garantia de res, ja que en alguns 
casos la informació trobada és mínima.  

 

Un cop recollida tota la informació possible, en el mínim temps, es prossegueix a realitzar la 
primera visita. En aquesta el material necessari, seria el següent:  

- Aixecament gràfic de façanes, patis, terrats i totes aquelles zones a rehabilitar 
(aquests plànols són realitzats mitjançant fotos i documents de parcel·laris, per 
realitzar un dibuix proporcional, que s’ajusti a la realitat)  

- Càmera 

- Llapis, bolígraf i goma 

- Metro i distanciòmetre làser  

A partir d’aquests materials es realitza un amidament de la finca, anotant totes les mesures 
en els plànols ja fets i fotografiant les façanes, patis, terrats i elements que la composen. 
Recollida tota la informació es porta al despatx per tal de modificar les mesures i morfologia 
dels diferents plànols. En els casos que no es puguin dur els diferents aixecaments, es 
dibuixa in situ un croquis per apuntar les diferents cotes i mesures de la finca.  

 

Per últim es fa la segona visita, en la qual cal disposar del següent material:  

- Plànols corregits i modificats de façanes, patis i terrats, segons les zones a 
rehabilitar. 

- Càmera  

- Llapis, bolígraf de colors i goma  

- Metro i distanciòmetre làser 

- Targetes empresa  
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En aquesta visita s’executa un anàlisis de l’estat en que es troba l’edifici, per tal de trobar les 
zones en les quals cal intervenir. Seguidament es realitza un aixecament de lesions i 
patologies de les zones localitzades, a partir dels plànols efectuats en el despatx. Aquests 
es marquen de forma minuciosa sobre el mateix plànol, per remarcar el tipus de lesió i 
patologia que afecta a l’edifici, i fins i tot en alguns casos es mesura la distància i grandària 
d’aquests, segons el tipus i periodicitat de la lesió. Finalment es realitza un reportatge 
fotogràfic de totes i cada una de les patologies localitzades. 

Per acabar es fa una petita reunió amb el president i/o administrador de la comunitat de 
veïns, en el cas de ser una finca particular amb el propietari d’aquesta, per especificar el 
tipus de rehabilitació que voldrien dur a terme i les parts a intervindré. On l’empresa l’únic 
que fa es mostrar el resultat de l’anàlisi i aportar algun suggeriment a partir d’aquest, si es 
necessari.  

 

2.4.3. Realització del projecte  

En aquesta fase és on s’inicia el que seria el projecte de rehabilitació, a partir de les dades 
ja obtingudes i tenint en especial consideració les preferències del client. Aquesta proposta 
de projecte serà mostrada a posteriori al client, i segons el tipus d’obra que es vulgui 
realitzar el volum de feina serà major o menor, encara que podem determinar un volum de 
feina mínim, que és el següent:  

- Plànols d’estat actual de façanes, patis interiors o terrats, és a dir totes les plantes, 
alçats i seccions necessàries per entendre aquestes parts. 

- Plànols patològics. 

- Plànols proposta d’actuació de façana, mitjançant colors. 

- Detalls constructius acompanyats de plànols d’estat actual i proposta d’actuació. 
Aquests serviran per:  

§ Explicar de forma gràfica la proposta al client, facilitant així la seva 
comprensió.  

§ Enviar a diferents industrials per elaborar pressupost.  

- Amidaments del projecte i pressupost de les diferents partides.  

- Plànols de bastida en façana, amb lona publicitària, segons el carrer on es trobi.  

- Altres casos:  

§ Plànols de distribució, per obres de reforma completa de la finca. 

§ Plànols d’intervenció estructural, en casos d’obres de reforç estructural. 

§ Plànols històrics, en casos de finques antigues i molt modificades 

Tot aquest conjunt de feina, intenta marca la diferència amb la resta d’empreses 
contrincants, al proporcionar al client una proposta clara, acompanyada d’una gran part 
gràfica per tal de que aquest entengui i faci el projecte seu, més una explicació aproximada 
del pressupost el més ajustada possible. D’aquesta manera s’intenta convèncer al client que 
és la millor elecció al ser una empresa que mostra qualitat, compromís, confiança i sobretot 
feina al darrera.  
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Com es pot observar és una gran quantitat de feina, que s’ha de realitzar en un període de temps 
curt, i que en alguns casos no permet entregar tota la documentació a fer, sempre intentant fer el 
màxim possible per tal de convèncer al client. 

Igualment totes les hores dedicades no garanteixen l’acceptació del projecte per part del client, i 
en alguns casos suposa un desgast innecessari al no obtenir l’obra.  

 

2.4.4. Documentació d’obra 

Un cop el client accepta l’oferta, l’empresa comença a tramitar la diferent documentació per tal 
d’iniciar l’obra i en el cas que sigui necessari, dur a terme un projecte executiu. Els documents a 
tramitar o realitzar són:  

- Llicència d’obres  

- Entrada d’inici d’obres i subvenció ordinària i/o extraordinària en paisatge urbà  

- Document d’obertura de centre de treball 

- Contracte amb empresa publicitària, quan la finca es trobi en una zona comercial de 
Barcelona. 

- Pla de seguretat 

- Llibre de contractació i subcontractació 

- Llibre d’incidències  

2.4.5. Organització i planificació dels treballs  

Un cop acceptada i tramitada tota la documentació, és passa a la següent fase que seria la 
d’organitzar, planificar i gestionar totes les tasques per tal d’executar l’obra en les millors 
condicions. En aquesta s’ajuntarà tota la informació ja obtinguda, el Planning de l’obra i la gestió 
dels treballadors propis i subcontractats, per tal de planificar i organitzar totes aquestes sense que 
es produeixin interferències entre elles.  

Finalment un cop determinada la data d’inici d’obra i el termini d’execució, s’ajuntaran totes les 
parts que conformen l’obra per posar data i duració a cada una de les fases. Durant aquest procés 
s’intentarà allargar el màxim possible el termini de l’obra, ampliant així el marge d’error per poder 
actuar en casos d’endarreriment, possibles canvis o en accidents inesperats.  

Actualment l’empresa ha ampliat la seva plantilla, com ja hem comentat anteriorment, amb un nou 
cap d’obra. D’aquesta manera pot abastar fins a un total de set obres, que són les obres actuals. 
La plantilla es organitzada per equips de treballs, segons les tasques a realitzar en cada cas, 
tenint així especialistes en diferents àmbits com ara restauradors, pintors i altres. 

Durant el transcurs de les diferents obres es donarà prioritat a aquelles obres que ja han estat 
acabades i necessiten d’algun petit treball d’urgència o aquelles en les quals el client sigui de gran 
importància. 
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2.4.6. Subcontractació de serveis 

En algunes de les obres l’envergadura reduïda de l’empresa fa impossible la realització 
d’algunes actuacions o treballs especialitzats a partir dels mitjans propis d’aquesta. És 
llavors quan no hi ha més solució que subcontractar a una empresa externa, per tal de 
satisfer el servei, escollint aquella que proporcioni una oferta més rentable.  

 

2.4.7. Execució de l’obra 

La fase d’execució, és un dels punts on és remarca la qualitat d’Axis Patrimoni, i en la qual 
es distingeix amb la resta d’empreses de rehabilitació de façanes de Barcelona.  

En primer lloc degut a l’especialització en façanes, es comença a muntar totes les bastides. 
Segons l’espai disponible a la via pública i el tipus de vorera podrem instal·lar dos tipus de 
bastides, la tubular, la més comú a utilitzar, o la penjada, per situacions on l’espai sigui més 
reduït.  

Al no disposar de bastides pròpies, ja que suposa un cost molt elevat d’adquisició i 
manteniment per una empresa de petites dimensions, s’opta per llogar el seu servei i 
muntatge a altres empreses. Normalment l’empresa subministradora en aquests casos és 
ULMA S.A..  

Finalitzat el muntatge de la bastida, és molt important per un costat revisar el correcte 
funcionament d’aquesta, garantint així la seguretat dels propis treballadors i dels vianants, i 
per un altre formar o recordar a tota la plantilla per tal d’evitar usos inadequats d’aquests 
durant l’obra, com ara, sobrecarregar punts concrets que poden provocar el desplom 
d’aquesta.  

Per acabar, en els casos pertinents, la mateixa empresa col·locarà la lona publicitària 
escollida per Axis Patrimoni i acceptada pel client.  

Apart durant tot aquest procés es procediran a construir les instal·lacions provisionals de 
l’obra dotant així de preses d’electricitat i d’aigua i vestuaris als obrers i treballadors 
d’aquesta. Els vestuaris hauran de disposar, d’unes mesures mínimes segons el número 
d’operaris, a més de tenir els següents elements en una zona visible per a tothom:  

- Farmaciola primers auxilis  

- Cartell de centres sanitaris més propers i número en cas d’emergència 

- Documentació d’obligada permanència en obra 

Ja acabades totes aquestes fases es pot començar el que seria l’obra en si. Com ja hem 
vist anteriorment en l’organigrama de l’empresa, aquesta sols pot aportar dos caps d’obra en 
totes les rehabilitacions dutes a terme, mentre que la resta de la direcció facultativa es 
contractada a partir d’altres empreses o agents autònoms, completant així l’obra  amb mínim 
un director d’execució, un coordinador de seguretat i salut i un de control de qualitat. Tot 
aquest equip tindrà la tasca de controlar el dia a dia de l’obra, per tal de garantir el 
compliment del pla  de seguretat, el control dels materials entrants en obra, la gestió 
d’incidències laborals possibles i altres, per assegurar el bon funcionament de totes les 
fases. 
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Encara que hi hagin treballs subcontractats, el control de recepció dels materials d’aquests, 
de posada en obra, i qualitat d’acabats serà realitzat per l’empresa Axis Patrimoni per tal de 
garantir els mínims qualitatius establerts per aquesta.  

 

Finalment per assegurar-se de que totes aquestes tasques es compleixen els caps d’obres 
visitaran mínim dos cops per setmana aquelles finques a rehabilitar, apart d’organitzar 
setmanalment una reunió amb tota la direcció facultativa per tal de realitzar una visita 
conjunta.  

 

2.4.8. Entrega de l’obra 

 

Acabada l’obra i tots els treballs corresponents, el cap de la mateixa realitzarà una inspecció 
per comprovar el correcte acabat de totes les intervencions. En els casos que es localitzi 
qualsevol error en l’obra, aquest serà comunicat a l’equip de treball o empresa 
subcontractada responsable, per tal de solucionar-ho de la manera més ràpida possible. Per 
aquesta raó no es procedirà a desmuntar la bastida fins que el cap d’obra doni el vistiplau, 
un cop hagi finalitzat la inspecció.  

A més a més, en aquelles obres que afectin a tota una comunitat de veïns, es realitzarà una 
última visita amb tots els usuaris de la finca per ser coneixedors del grau de satisfacció en 
quan al treball fet i el seu acabat.  

Per concloure s’entregarà l’obra a la propietat, on el client haurà de firmar una acta d’entrega 
i pagar els diferents certificats finals. Posteriorment s’informarà a l’ajuntament mitjançant una 
instància de l’acabament d’aquesta.  

Totes aquelles obres de gran envergadura o que puguin ser rellevants per l’empresa, seran 
fotografiades i guardades en l’arxiu fotogràfic.  
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2.4.9. Diagrama flux empresa 
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2.5. CERTIFICACIONS I ASSOCIACIONS AFILIADES DE L’EMPRESA 

 
Axis Patrimoni està afiliada a diferents associacions, les quals aporten a l’empresa tot un 
seguit de certificats. Aquests donen suport administratiu, eines de millora continua i una 
marca o etiqueta visible per a tots els consumidors, que proporciona seguretat i uns mínims 
qualitatius.  
Els certificats i associacions de les quals forma part, són explicades detalladament a 
continuació.  

2.5.1. Gremi de Constructors d’Obres  

Gremi original del 1211, però que va reconstruir-se com una moderna organització 
empresarial l’any 1892. Actualment és una entitat sense ànim de lucre al servei de les 
empreses constructores.  

Les principals finalitats d’aquesta són:  

- Protegir els interessos dels constructors. 

- Satisfer les seves necessitats. 

- Esser el seu representant davant d’administracions, institucions socials i altres 
entitats del sector constructor.  

D’aquesta manera el Gremi posa a disposició dels seus agremiats tots els serveis possibles 
d’informació, formació i assessorament al més baix cost possible, donant suport així a la 
seva activitat quotidiana.  

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2. Associació Nacional d’empreses de rehabilitació i reforma (ANEER) 

Associació de caire nacional, que integra a diferents empreses de rehabilitació d’Espanya i 
lluita pels interessos i beneficis d’aquestes.  
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2.5.3. Comissió de rehabilitació i manteniment d’edificis de Catalunya (RiMe)  

Iniciativa creada de forma conjunta pel Gremi de Constructors d’Obres i la Cambra Oficial de 
Contractistes d’Obres de Catalunya. La comissió té com a missió impulsar la qualitat en 
totes aquelles tasques destinades a la rehabilitació.  

A dia d’avui, ja s’han subscrit més de 300 empreses, que són membres del Gremi de 
Constructors i/o de la Cambra. Gràcies a l’èxit han començat desenvolupar les seves 
funcions a partir de quatre grups de treball.  

 

2.5.4. CONSTa 

CONSTa és una institució sense afany de lucre, registre de totes aquelles empreses 
dedicades a la construcció, reforma, manteniment i rehabilitació d’habitatges a Catalunya, 
que tenen en comú la voluntat d’esser reconegudes en el mercat per la seva professionalitat.  

Igual que el RiMe, CONSTa és una idea creada i impulsada pel Gremi de Constructors i la 
Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, gestionada per Applus+ i amb el 
recolzament del departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  

Com tota la resta d’empreses, Axis Patrimoni ha aportat la documentació necessària en les 
activitats corresponents en: treballs en tècniques verticals i xarxes, restauració de façanes, 
cobertes, impermeabilitzacions, consolidació i rehabilitació d’edificis, conservació d’edificis – 
enderrocs, rehabilitació, rehabilitació integral de finques, Ram de paleteria i instal·lació 
d’ascensors.  

 

 
 

 

 

 
Referencia: Punt 8.3 de l’annex, podem trobar la documentació relativa a la descripció de 
l’empresa. 
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3. PARTICIPACIÓ EN TASQUES D’EMPRESA  

En el següent apartat explicarem les diferents tasques atorgades durant el període de 
pràctiques, especificant el tipus de feina i els projectes realitzats.  
 
3.1. DESCRIPCIÓ GENERAL EMPRESA 

En el transcurs de les pràctiques les feines realitzades han estat:  

- Aixecament gràfic de façanes i seccions sobre l’estat actual.  

- Plànols de bastida amb implantació de lona publicitària, depenent de la finca. Treball 
destinat a fer un replanteig dels diferents mòduls de bastides tubulars, que quadres 
en planta i alçat amb les mesures reals de la finca, complementant així el PMUD, pla 
de muntatge, ús i desmuntatge de la bastida de l’empresa ULMA, document a 
realitzar abans de l’inici d’obra i requerit pel coordinador de seguretat i salut en fase 
d’execució.  

- Visites en fase de projecte per efectuar amidaments i aixecaments de lesions, més 
reportatge fotogràfic d’aquest.  

- Descripció de patologies, mitjançant plànols de lesions, a partir de la informació 
obtinguda en visites.  

- Plànols d’actuacions sobre façanes.  

- Propostes de rehabilitació de diferents finques, per mitjà de plànols de colors, de 
materials, estudis cromàtics i detalls constructius explicatius.  

- Detalls constructius específics, com ara portes, finestres, etc..., explicant de forma 
concreta totes les característiques constructives i les aportades pel fabricant.  

- Sol·licitud d’ajuts a Paisatge urbà, és a dir, obertura d’expedients i entrada de 
documentació necessària amb el fi d’obtenir subvencions ordinàries o extraordinaris, 
segons el cas.  

- Elaboració memòria històrica, més plànols evolutius de la finca. En aquest procés 
s’han de contactar amb els diferents arxius de Barcelona i un cop recopilada tota la 
informació, es fa un estudi minuciós, per tal de deduir les diferents etapes de l’edifici.  

- Visita d’obra, en un cas, com a assistent del cap d’aquesta. 

- Demanda de productes, en diferents projectes, sol·licitant pressupostos i propietats 
d’aquests.  

- Pla de seguretat i elaboració de contracte. 

- Tasques organitzatives en el despatx.  

- Projecte executiu de restauració de façanes, des de l’inici, en la finca de rambla 
nº100.  
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3.2. TIPUS DE FEINA  

El tipus de feina realitzat durant el pràcticum es pot  classificar en: visites d’obres, elaboració 
de projectes, tràmits administratius i altres tasques. Dintre de l’elaboració de projecte, hi ha 
diferents tasques comentades anteriorment, com aixecament gràfic, diagnosi, etc..., mentre 
que en  altres tasques ens referim a demanda de pressupostos, organització despatx i 
altres.  

Per tal de fer-ho més gràfic i veure quin grau de treball s’ha realitzat en cada fase, mostrem 
a continuació la següent gràfica:  

 

 

 

 

 

Com es pot observar una de les tasques menys realitzades ha estat la de visites d’obra amb 
un 3 %, en aquest apartat no contaríem les visites de recopilació d’informació durant 
l’execució del projecte, que tenien com a finalitat realitzar els diferents aixecaments gràfics i 
plànols de lesions a posteriori.  

Per una altra banda, es reflecteix que l’ocupació principal durant les pràctiques s’ha 
acumulat durant la fase de projecte, o sigui tota aquella feina elaborada en el despatx i 
relacionada amb els aixecaments gràfics, estudis històrics, plànols de bastida, diagnosi, 
propostes, detalls constructius i altres, dels diferents habitatges a rehabilitar.  

 
Fase  
Projecte  

Tràmits 
administratius  

Altres 
tasques  

Visites 
d’obra 
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3.3. QUADRE ESQUEMÀTIC OBRES INTERVINGUDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projecte Estat 
Actual 

Aixecament 
Gràfic 

Plànols 
Bastida 

Diagnosi  Propostes Detalls 
Constructius 

Amidaments, 
Pressupostos i 
Pla seguretat 

Estudi 
històric  

Visita 
obra 

C/Dagueri
a 14 

Obra en 
curs  

     X  X 

C/ 
Entença 
140  

Descartat X X    X   

C/ 
Entença 
140 bis  

Entregat X X    X   

C/ Balmes 
25 

Entregat  X X       

C/ Pelai 50 

  

Entregat  X X       

Av. 
Diagonal 
584 

Entregat  X        

Pl. 
Catalunya 
7 

Entregat       X  

C/ 
Socrates 
41 

Pendent       X   

Av. 
Diagonal 
588 

Entregat  X X       

Rambla 
Catalunya 
17 

Entregat        X  

Rambla 
Catalunya 
29 

Entregat  X X     X  

Pl. 
Catalunya 
21 

Entregat X        

Pg. de 
Gràcia 15 

Entregat X X       

Av. 
Diagonal 
407 

Entregat  X X       

C/ Sant 
Ramon 4 

Pendent  X  X X     

Pg. de 
Gràcia 32 

Obres en 
curs 

 X   X  X  
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Projecte Estat 
Actual 

Aixecament 
Gràfic 

Plànols 
Bastida 

Diagnosi  Propostes Detalls 
Constructius 

Amidaments, 
Pressupostos i 
Pla seguretat 

Estudi 
històric  

Visita 
obra 

Tr. Corts 
37 

Pendent    X     

 Pg. de 
Gràcia 52 

Pendent    X   X X  

Pl. 
Regomir 5  

Obres en 
curs 

    X   X 

Pg. 
Universal 
4 

Obres en 
curs  

X   X     

C/ 
Villaroel 
19 

Obres en 
curs 

 X       

Av. 
Diagonal 
112 

Pendent       X  

C/ Marià 
Aguiló 131 

Obres 
per iniciar 

X   X  X   

Rambla 
100 

Obres 
per iniciar 

X X X X X X X  

Via 
Laietana 
23  

Entregat       X  

C/ 
Muntaner 
498 

Obres 
per iniciar 

      X  

Rambla 
Catalunya 
87 

Entregat       X  

Pg. de 
Gràcia 
112 

Pendent       X  

Av. 
Diagonal 
598 

Entregat   X      

Rambla 
Catalunya 
31 

Entregat  X X  X     

Pg. de 
gràcia 34 

Entregat   X      
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4. CAS COMPLET REALITZAT EN EMPRESA: RAMBLA 100 

4.1. PRESENTACIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ DE L’EDIFICI  

4.1.1. Localització  

La finca estudiada es troba a la ciutat de Barcelona, capital de la província de Barcelona i de 
la comunitat autònoma de Catalunya. Dins de la ciutat esta situada en el districte de Ciutat 
Vella, barri gòtic justament al nº 100 de la Rambla de Sant Josep, una de les zones 
cèntriques i més turístiques de Barcelona. Aquesta finca és de difícil accessibilitat mitjançant 
cotxe, per la mateixa rambla, a causa del constant tràfic i la reduïda amplada de la calçada, 
mentre que a partir dels transports públics, com ara el metro, és molt bona ja que es troba 
just al davant de la parada de la línia L3, el Liceu.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Rambla nº100 
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4.1.2. Descripció general  

La finca és un edifici plurifamiliar de mitjans del segle XIX, ubicada entre mitgeres, just 
enmig de les finques 98 i 102 del mateix carrer. Construcció simple, al tindre una forma 
superficial en planta rectangular i estar formada per dos façanes (principal i posterior) i una 
coberta plana. Composta per planta baixa, entresòl i tres plantes tipus, on cada una 
d’aquestes té un ús diferent que va des d’ús comercial, hospedatge d’usuaris o habitatge de 
particulars.   

 

 

 

 

 

Com hem comentat anteriorment la finca va ser construïda entre mitjans i finals del segle 
XIX, seguint les característiques de la construcció tradicional d’aquella època. Igualment la 
façana ha perdut tot registre de la seva identitat original, ja que ha patit moltes modificacions 
durant el transcurs dels anys.  
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4.1.3. Dades cadastrals i urbanístiques  

L’edifici de Rambla nº100 pertany al pla urbanístic de Barcelona. Segons aquest pla el sòl té 
les següents característiques:  

 

- Règim del sòl: sòl urbà 

- Qualificació: zona protegida amb nivell B, bé cultural d’interès real 

- Règim de la propietat: pertany a diferents propietaris segons l’ús de cada immoble 

 

 

Plànol urbanístic de la finca corresponent 
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A continuació farem unes taules resum de les dades generals del  nostre edifici i dels 
cadastres dels diferents immobles que formen aquesta, per tal de veure les seves 
característiques bàsiques. 

Dades Generals Finca 

Localització CL. La Rambla 100, 08002, 
Barcelona (Barcelona) 

Classe Urbà 

Any 
construcció  

1936 

Ús  Residencia, comerç i hoteleria   

Superfície 
parcel·la 

282 m2 

Superfície 
construïda  

1418 m2 

Perímetre  72 m 

 

Dades Cadastrals Immobles 

Planta Porta Ús Superfície 
Particular 

Superfície  
Comú 

Superfície 
Total 

Baixa  A Comerç 207 m2 (inclou 
magatzem) 

29 m2 236 m2 

Baixa  B Comerç 81 m2 11 m2 92 m2 

Entresòl  1ª Habitatge 57 m2 7 m2 64 m2 

Entresòl 2ª Habitatge 54 m2 7 m2 61 m2 

Entresòl 3ª Habitatge 55 m2 7 m2 62 m2 

Entresòl 4ª Habitatge 65 m2 8 m2 73 m2 

Principal  1ª Hoteleria 29 m2 3 m2 32 m2 

Principal 2ª Hoteleria 34 m2 4 m2 38 m2 

Principal 3ª Hoteleria 56 m2 7 m2 63 m2 

Principal 4ª Hoteleria 34 m2 4 m2 38 m2 

Principal 5ª Hoteleria 32 m2 4 m2 36 m2 

Principal 6ª Hoteleria 31 m2 4 m2 35 m2 

Primera i segona 1ª Hoteleria 449 m2 62 m2 511 m2 

Tercera 1ª Habitatge 62 m2 8 m2 70 m2 
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4.2. RÈGIM DE LA PROPIETAT   
 
En aquest apartat explicarem, les diferents característiques de l’entorn que envolta la nostra 
finca. Apart l’actual gestió d’aquesta cau en mans de diferents propietaris segons l’immoble, 
al tenir una varietat d’usos extensa.  
 

4.2.1. Característiques de l’entorn 

 
Els immobles es troben al mig de la Rambla de Barcelona, en el districte de Ciutat Vella 
(Barri Gòtic). El nivell respecte al mar d’aquests és de gairebé 0, ja que es situa molt a prop 
de la costa. Però sobretot podem remarcar la seva localització en una zona molt turística de 
la capital, al estar encerclat per diferents edificis històrics o amb un cert valor patrimonial, 
apart del què té de per si la Rambla.  
 
Al nord-oest hi trobem l’església i parròquia de la Mare de Déu de Betlem, original del segle 
XVII. A l’oest podem veure el que seria l’antic Palau de la Virreina, del 1972. Situat al sud-
oest hi hauria el mercat de la Boqueria, actualment reformat i construït el 1840, i més al sud 
podem trobar el Liceu, el teatre més antic i prestigiós de Barcelona, actiu a dia d’avui i 
inaugurat el març del 1847. A més a més també podem trobar finques d’antics burgesos 
catalans o altres monuments que reafirmen la importància cultural de la zona.  
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4.2.1.1. Sector econòmic 

Les rambles, es caracteritza, per ser el punt neuràlgic de turisme de Barcelona. Per aquesta 
raó si haguéssim de classificar la zona segons el sector econòmic, clarament escolliríem el 
sector terciari, al proporcionar a turistes i ciutadans tota classe de serveis i activitats. Es 
poden realitzar des d’activitats culturals, com anar al teatre, museus o monuments, consumir 
en restaurants o bars tradicionals o no de la zona, comprar qualsevol producte (flors, 
menjars, animals, souvenirs, etc...) en les seves botigues o observar els diferents 
espectacles habituals de les Rambles, tot això comprimit en una carrer amb una longitud de 
1,2 Km.  

  

 

4.2.1.2. Comunicacions  

Els principals accessos, segons els tipus de transport utilitzats serien:  

- Mitjà privat: En el cas d’utilitzar un vehicle (automòbil o motocicleta) particular, el punt 
d’accés serà  a partir de la mateixa carretera de les Rambles, que connecta la 
rotonda entre el Passeig de Colom i Passeig de Josep Carner, sortida de la Ronda 
Litoral, amb Plaça Catalunya. Una de les problemàtiques que s’origina en aquestes 
circumstancies és la impossibilitat d’estacionar de manera gratuïta al ser un carrer 
estret i sense places de pàrquing, deixant així com a única possibilitat la d’utilitzar 
centres de pàrquing privats.  

- Mitjà públic: aquesta és una de les millors opcions al estar molt ben abastida pels 
transports públics metropolitans de la ciutat, tenint així les següents preferències:  

§ Metro: Just al davant de la finca s’ubica la parada Liceu, corresponent a la 
línia L3, que recorre de Zona Universitària fins a Trinitat Nova, passant per 
estacions com Plaça Catalunya o Sants. Apart la seva periodicitat és alta, ja 
que normalment cada 3 o 4 minuts hi ha alguna sortida.  

§ Tren: A pocs metres de la finca, trobem una de les estacions més cèntriques 
de Barcelona, la de Plaça de Catalunya. Aquesta disposa del servei de Renfe 
que dota a gran part de Catalunya de transport públic.  

§ Bus: Per últim tindríem els diferents autobusos de la xarxa de la ciutat. Les 
parades més properes serien: La Rambla-Boqueria, La Rambla-Palau de la 
Virreina i La Rambla-Liceu. I les línies que doten aquestes són: 14, 59, 91, 
N9, N12 i N15. 
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Aquestes condicions provoquen que en les situacions que s’hagin de descarregar materials 
a obra, com ara els andamis o altres, l’única manera de fer-ho és a partir del tall de la 
circulació. Mentre que el transport més rentable per l’accés dels treballadors seria a partir 
dels mitjans públics que proporciona la ciutat de Barcelona.  
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4.2.2. Descripció arquitectònica  

4.2.2.1. Composició general 

La propietat no és de gran complexitat al estar formada per dos façanes, una de principal i 
una de posterior, amb una coberta plana i una superfície en planta rectangular.  

De la informació cercada, durant l’elaboració de la memòria històrica, no s’especifica ni 
materials ni tècniques constructives, no obstant això, atenent a la tradició constructiva de 
l’època, a l’estudi de finques similars i sobretot a l’anàlisi visual de la finca corresponent i de 
les edificacions veïnes a aquesta, hem pogut determinar la composició de cada una de les 
parts de la construcció investigada.  

L’estructura vertical, esta formada a partir de parets massisses de maó ceràmic, de 
dimensions 15 cm, 30 cm o 45 cm de gruix segons la seva ubicació, ja sigui a l’interior o bé 
a la façana. En quan als sostres, aquests són unidireccionals amb bigues de fusta escairada 
i revoltó realitzat amb maó, amb dues o tres peces ceràmiques, descarregant totes les 
càrregues rebudes a les parets massisses. L’escala està feta amb volta de maó pla, mentre 
que la coberta és plana, transitable i a la catalana amb cambra ventilada.  

Pel que fa al revestiment de la façana, observant al conjunt d’edificacions veïnes que trobem 
restaurades dins de la mateixa illa, així com la tipologia de façanes de les illes 
immediatament frontals de finques que envolten el mercat de Sant Josep, essent la d’objecte 
d’estudi l’única que es troba pendent de restauració, es fa evident que si bé la composició, 
ritme i disposició d’obertures i nombre de plantes de la finca Rambla nº100, no ha sofert 
variació o augment, els revestiments visibles, ni per tipologia ni cromatisme poden 
correspondre als del projecte original.  

Un dels motius principals de realitzar un estudi documental el més exhaustiu possible i una 
campanya de cales prèvia, rau en la peculiaritat de la façana, al ser la més monocroma, 
austera i escassa ornamentalment, en volum i tècnica pictòrica, de tot un conjunt 
d’edificacions, on hi observem tres clares tipologies de revestiments decoratius de mitjans 
de segle XIX. Aquestes tècniques estan basades en l’ús del calç, l’argila o la terra cuita de 
forma artística sobre el parament, i en la tradició artesana dels diferents gremis dedicats a 
façanes per embellir-les a partir de materials amorfs amb gran riquesa de colors, esgrafiats 
refosos, marbrejats (variable dels mateixos lliscats de calç), ceràmica policromada (com a 
exemple la finca veïna, la casa Gervasio Villarona, obra coetània de 1860 de Jose Vilar), i 
per últim, els relleus de terracota.  

 

 



Pràcticum Axis Patrimoni 

41 

 

La composició anterior dels revestiments que s’infereix o intueix a partir de la campanya de 
cates i la documentació gràfica obtinguda, mostra l’esgrafiat de les llindes actuals amb 
motius vegetals, i possiblement un esgrafiat o revestiment policromat en format de plafons a 
tres tons (marfil, mangra, i verd clar) de tipologia, geometria i traç de moment desconegut, a 
causa de la reduïda dimensió de les cales realitzades, a l’abastar una superfície insuficient 
per definir quelcom.  

Actualment, tal i com revelen les cates descrites en apartats posteriors, les façanes estan 
acabades amb revestiment de morter mixt de calç amb ciment portland de la primera meitat 
del segle XX amb especejament horitzontal de certa entitat, i unes juntes fines a punxó 
horitzontal, sense plint (que segurament no coincideix, amb l’original del s. XIX) aplicat sobre 
l’estuc original comentat, format per calç aèria pigmentada en massa de tons magres i 
verdosos en la façana principal i un revestiment de calç, llis acabat raspat en façana 
posterior, restaurat fa uns deu anys.  

Les llosanes de balcó i emmarcaments, en façana principal, són tots de pedra natural de 
Montjuic, acompanyat de baranes de fosa sense cap mena d’ornamentació, excepte les de 
l’entresòl (reconstruïdes durant els anys 90). Segurament les llosanes de les plantes pis 
queden recolzades sobre mènsules de pedra artificial o natural, desaparegudes.  

L’espai de la cambra de la coberta ventilada a la catalana, queda rematada superficialment, 
per un fris que la recobreix. Aquest és d’estuc de calç esgrafiat amb motius ornamentals 
florals del tipus trèvol. El seu estat actual de conservació és força dolent, però ha consentit 
una cata que ha determinat que l’estuc és llis, sense plint, de textura raspada i posterior a la 
construcció original, o sigui un afegit sobreposat més modern del segle XIX, possiblement 
realitzat en període de guerres, principis de segle XX, on predominava l’austeritat de 
materials i mitjans.  

 

 

Sobre del fris trobem una cornisa d’obra ceràmica revestida amb morter, recolzada sobre 
uns permòdols de pedra artificial, i actualment rematada amb paviment i escopidors 
ceràmics.  
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Superiorment, la façana, disposa d’una barra calada de pedra de ciment (pedra artificial), 
tant el seu sòcol o el seu basament, com els balustres i passamà, queden recolzats 
lateralment per pilastres d’obra ceràmica de maó massís, rematats amb peces de rajola 
ceràmica tipus Piera. 

Finalment les obertures practicables originals són balconeres de fusta amb persianes de 
llibrets de fusta.  

 

4.2.2.2. Morfologia de l’edifici  

La forma de la finca examinada és de fàcil interpretació, a l’estar composta per una planta i 
alçat força simples, rectangulars. Per tal d’entendre la morfologia d’aquesta, explicarem les 
següents parts per separat:  

- Planta: la planta de l’edifici és rectangular, amb unes mesures de 23,70 m (cara sud-
est) i 21,40 m (cara nord-oest) de profunditat, més 11 m de façana principal (cara 
sud-oest) i 11,20m de façana posterior (cara nord-est). Amb un pati de llums central 
típic de les construccions barcelonines de l’època.  

- Alçat: format per una planta baixa de 2,92 m d’altura, una planta entresòl de 2,79 m, 
una primera planta de 3,92 m, una segona planta de 3,22 i una tercera de 3,35m. En 
la façana principal la morfologia de les obertures esta composta per tres fileres de 
finestres de diferents alçades segons el pis, a excepció de la planta baixa la qual té 
dos obertures, la de la botiga de tabacs de 5,81 m, just al costat de l’entrada a la 
finca i hostal, i una per la cafeteria de 2,25 m d’amplada. El coronament d’aquesta 
està acabada amb un fris en la part ventilada de la coberta plana de 0,58 m i una 
barana de 1,20 m. Mentre que la façana posterior és d’estructura més simple, al 
estar formada per tres fileres de finestres i quatre obertures en planta entresòl i 
planta baixa.  
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4.2.2.3. Usos actuals i anterior de l’edifici  

Avui en dia, l’edifici majoritàriament té un ús comercial amb dos locals en planta baixa, 
destinats a bar i estanc, i un hostal que ocupa les plantes principal i primera. Malgrat tot 
també té un ús residencial amb un total de cinc habitatge repartits en les diferents plantes, 
quatre en planta entresòl i una en la tercera planta.  

Antigament l’ús principal de la propietat era residencial, excepte en planta baixa (comerços), 
però a causa del transcurs del temps, aquest s’ha hagut d’adaptar a les necessitats del 
moment actual. Per tal de satisfer les exigències dels diferents usos, aquesta ha sofert 
canvis substancials respecte al projecte original, que serien de forma resumida els següents:  

- Obertures diferents en façana en planta baixa dels locals 

- Distribució interior original dels habitatges canviada en la majoria d’ells, producte de 
reformes interiors 

- Noves instal·lacions (adaptacions de gas, electricitat, ascensor, aigua, sanejament) 

- Rehabilitacions, tant de façanes principals com de façana posterior o pati de llums, 
de les quals es desconeixen les dates concretes amb anterioritat o intercalades a les 
esmentades de forma concreta 

- Substitució de fusteries 

- Eliminació de persianes de llibret 

- Cobriment o substitució de paviments originals interiors en espais comuns 

- Substitució de claraboia central 

- Aplacat de paraments de vestíbul amb gres porcellànic i plafons de contraxapat de 
fusta (anys 70) 

- Repintat amb pintures plàstiques d’arrambadors de paraments verticals d’escala 
comunitària i replans 
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4.2.2.4. Tipologia arquitectònica  

L’edifici representa un exemple de la tradició constructiva de la ciutat en l´època de la 
darrera meitat del S.XIX,  i més concretament de l’expansió de la ciutat un cop enderrocada 
la muralla. Destaca pel seu emplaçament, La Rambla, i concretament pel conjunt de l´illa on 
s´emplaça, on es conserven, amb l´excepció d´una finca, totes les construccions originals, i 
ja han estat restaurades amb anterioritat, recuperant les característiques formals, 
compositives i materials originals, pel que el conjunt de les finques en tant que grup, i 
individualment, suposa una  zona d´interès històrico-artístic pel valor i individualitat de les 
peces que emplaça, que, tot i no ser d´autor, conserven el testimoni de l´artificiositat dels 
artesans,  mestres d´obres i constructors i estucadors de l´època.   

En concret,  a nivell volumètric, l’edificació objecte d’aquest treball, no té grans elements 
decoratius i podríem inclús dir que dintre del conjunt, és força austera i senzilla, segurament 
perquè la seva riquesa al moment de construir-se devia estar als revestiments, en la tècnica 
pictòrica i a la riquesa dels tons i colors que actualment està oculta. Malgrat aquest fet, 
disposa dels elements compositius elaborats amb materials propis de l´època,  balcons de 
pedra de gres de Montjuic, permòdols i balustrades de pedra de ciment, baranes de fosa i un 
revestiment típic de l’època que de ben segur, un cop recuperat, tindrà interès. 
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4.3. EVOLUCIÓ HISTÒRICA 
 

4.3.1. Metodologia    

Una de les tasques més realitzades durant el transcurs de les pràctiques ha estat la de dur a 
terme l’estudi històric de varies finques en fase d’elaboració de projecte, com ja hem mostrat 
amb anterioritat, en l’apartat de participació en tasques d’empresa. Aquesta etapa de 
coneixement de la construcció des del seu origen, és de vital importància per l’empresa, per 
tal d’executar una proposta sòlida i coherent en quan a criteris restauradors i on els objectius 
principals són:  

- Conèixer l’evolució de l’edifici, és a dir les diferents modificacions dutes a terme des 
del naixement de l’edifici fins l’estat actual, per exemple ampliació d’obertures, 
remuntes, nous revestiments, etc... 

- Estudiar la morfologia i aspecte de la finca en el seu projecte original, i en el cas de 
ser inexistent aquest, es buscarà informació el més proper possible a la data 
d’origen. En aquesta recerca també es busquen detalls ornamentals, com ara 
esgrafiats o altres per tal de poder calcar-los de forma gairebé idèntica. 

- Entendre el sistema constructiu de la finca, per elaborar la proposta restauradora 
més adient.  

- Identificar els materials emprats al llarg de la vida útil de la construcció, prestant 
especial atenció aquells que conformen els acabats i revestiments de la finca, poden 
seleccionar així els materials més adequats.  

Tots aquests punts són necessaris a l’hora de realitzar qualsevol projecte de restauració de 
certa qualitat, de manera que la proposta elaborada s’aproximi al màxim a l’aspecte del  
projecte original, sempre establin un equilibri entre l’aparença primària i l’encaix amb l’entorn 
actual que l’envolta, i lògicament considerant per sobre de tot la predilecció del propietari.  

En aquest situació la directora de les pràctiques va aportar uns paràmetres mínims a seguir 
durant la recerca d’informació, però sense establir cap model de procediment, propiciant una 
fase d’autoaprenentatge on l’alumne havia de determinar els passos a seguir a partir de la 
pràctica, això sí, seguint un mínims. D’aquesta manera i a partir de l’experiència podem dir 
que el procés a seguir seria:  

- Primer de tot buscar informació que pugui ser d’ajuda, a partir d’internet, llibres o 
altres fonts que es disposin. El motiu d’aquesta primera recerca és la de trobar dades 
bàsiques que puguin facilitar la tasca posterior als diferents arxius, com ara nom de 
la casa, finques properes rellevants històricament, ubicació exacte, fotos de l’estat 
actual, etc... A la vegada durant aquesta investigació comencem a crear i visualitzar 
una idea exacta de la construcció, simplificant a posteriori tasques analítiques com 
buscar en fotografies antigues, memòries o altres. Finalment en algunes situacions 
podem trobar molta informació a través de la mateixa pàgina web de l’arxiu 
contemporani al posseir d’un fons interactiu. 

- Tot seguit es procedeix a demanar cita prèvia a l’arxiu Contemporani de Barcelona, 
ubicat en el Carrer del Bisbe Caçador, número 4. La petició d’aquesta s’intenta 
realitzar el més ràpidament possible, al ser difícil d’obtenir una data pròxima a 
l’estimada, al haver-hi molta demanda. Per realitzar aquesta cita cal aportar les 
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dades generals de l’empresa i personals, escollir la data i hora de que disposin i 
aportar la situació de la finca i tota aquella informació que pugui servir d’ajuda.  
 

 

- Consecutivament o fins i tot paral·lelament al pas anterior, es redacta un correu 
informatiu als diferents arxius de Barcelona, on ens presentem com a empresa 
explicant la tasca restauradora i rehabilitadora d’aquesta, demanant ajuda en la 
recerca de qualsevol tipus de documentació útil en el nostre treball i aportant tota 
aquella informació de la finca a estudiar, com ara fotografies, localització, nom de la 
casa i altres. Els arxius i fons més consultats són: la Càtedra Gaudi, l’arxiu Mas, el 
COAC, el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, l’ Arxiu Fotogràfic Centre 
Excursionista de Catalunya, l’Arxiu Històric Fotogràfic de l’Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya i les biblioteques de Catalunya, EPSEB, ETSAB o UPC. 
Posteriorment la informació trobada pot passar-se via correu o haver-la de buscar o 
recollir físicament en l’arxiu adient.  

- Un cop ja recol·lectada més dades de la finca, es pot prosseguir a partir de la busca 
de fotografies o altres, a través de l’Arxiu Nacional de Catalunya o buscant en fons 
d’autors que hagin realitzat alguna mena de reportatge de carrers o passejos.  
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- Com a últim pas anem presencialment a l’Arxiu Contemporani de Barcelona amb cita 
en mà, on apuntem totes aquelles dades útils que apareixen en memòries 
constructives, plànols i altres. A la vegada és busquen plànols que pugin ser d’interès 
com ara alçats del projecte, seccions, etc... els quals es demana que es realitzi una 
reprografia o fotografia en alta qualitat per tal de poder treballar amb ella. En les 
situacions en el que el temps és limitat es demana una fotocòpia a la mateixa 
vegada, per poder treballar amb ella al despatx, ja que el període d’espera de 
documents d’alta qualitat són de mínim, dues setmanes.  

 

A través de tots aquests passos, que requereixen més o menys insistència segons la 
importància de la construcció i de les dades que existeixin d’aquesta, es recopila tota la 
informació obtinguda i s’estructura per tal d’elaborar un estudi històric el més extens 
possible.  

4.3.2. Dades Generals  

4.3.2.1. Noticies històriques sobre l’emplaçament  

La finca estudiada es troba en una de les zones històricament més importants de Barcelona, 
La Rambla, ubicada exactament en el tram denominat de Sant Josep, zona protegida per 
l’ajuntament amb nivell B, és a dir, considerat Bé cultural d’interès local. A causa de la 
transcendència del l’entorn és impossible entendre l’edifici de forma independent a aquest, 
de manera que s’ha fet una petita recerca històrica de La Rambla, per entendre i crear una 
visió clara de l’espai investigat i deduir a través d’aquests coneixements dades en el procés 
d’investigació posterior particular.  

La Rambla té el seu origen en el torrental de Collserola o del Cagalell, que des del segle XIII 
constituïa el límit occidental de la ciutat, al peu de la muralla edificada per Jaume I, que 
s’obria amb cinc portals, sent així l’única via ampla de la Barcelona emmurallada que 
travessava de muntanya a mar.  

Al segle XIV, es va construir el que seria la nova muralla de la ciutat, la qual englobava fins 
el Raval i deixava a La Rambla com a eix dins del recinte emmurallat. Aquesta flamant 
murada va persistir intacte durant els segles XVI i XVII, però el torrent començà a prendre 
caràcter viari gràcies a la formació del Raval o nucli de cases del sector ponentí de la 
Rambla.  

Durant aquesta etapa una de les característiques de la urbanització va ser la de crear 
nombrosos convents o cases de convents al seu voltant, ocasionats per la introducció a 
Barcelona de la reforma tridentina en el traspàs dels segle XVI al XVII. Lògicament amb el 
pas del temps la majoria van desaparèixer, després de la desamortització, de manera que 
avui només queden les següents:  

- L’església de Betlem  

- Part del convent de Santa Mònica  

- El claustre de l’antic col·legi de Sant Bonaventura  

- Part del col·legi de Sant Angel Màrtir  

D’altra banda al mateix temps, o sigui des del segle XVI, tres edificis públics caracteritzen 
tres sectors diferents de La Rambla: la Universitat o Estudi General (Rambla dels Estudis), 
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el Teatre de la Santa Creu (Pla del Teatre), i la Foneria de Canons (Rambla de Santa 
Mònica).  

La Rambla, però, no fou carrer pròpiament dit fins que no es va donar permís per aixecar 
edificis adossats a la muralla, fet que comença cap el 1704 a la zona de la Boqueria. I just 
l’any 1775 va ser enderrocada la part baixa de la muralla, permeten la urbanització 
d’aquesta com a carrer amb un passeig, essencialment entre el Pla de la Boqueria i el de les 
Comèdies, que actuaven com a places, en la darreria del segle XVIII.  

Durant el segle XIX les intervencions a la Rambla i les seves immediacions foren constants. 
Amb actuacions tan rellevants com l’enderrocament de totes les restes de fortificacions, 
entre el 1849 i el 1856, determinant-se l’actual alineació o la plantació dels primers plàtans 
procedents de la Devesa de Girona, que donaren la imatge característica del passeig, 
encara vigent. També es propi de finals de segle XIX la utilització del ferro colat, en fanals, 
fonts i altres elements actualment desapareguts, que van acabar de configurar la Rambla, 
confeccionant a grans trets la que ara coneixem, ja que majoritàriament, l’arquitectura d’una 
banda i altra del carrer és dels segles XVIII i XIX.  

Finalment l’edifici com ja hem comentat varies vegades, es situa al tram anomenat LA 
RAMBLA DE SANT JOSEP, fruit de la seva posició frontal al Mercat de la Boqueria. A 
continuació mostrem un plànol representatiu dels diferents trams.  
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4.3.2.2. Origen i data de construcció  

L’edifici, segons les dades trobades, podria haver-se construït a mitjans del segle XIX, 
conforme la fitxa de catalogació de l’Ajuntament de Barcelona, o bé el 1936 d’acord amb el 
Cadastre. Pressuposant com a correcte l’origen de mitjans de S. XIX assenyalat a la fitxa de 
catalogació individual, ja que a la present recerca històrica de l’emplaçament , segons es 
detalla més endavant, la primera documentació gràfica (fotografia), que s’ha trobat de la 
finca, que es correspon en volum amb l’actual, data de l’any 1920, anterior al 1936 
assenyalat pel Cadastre. Referència: En el 8.4. de l’annex es troba la fitxa de catalogació. 

A partir de l’any 1920  es va ubicar al local comercial de planta baixa, l’estanc i cava de 
cigars Gimeno, encara present a la finca actualment i present propietari de part de l’edifici, 
que també va ocupar la planta baixa de la construcció de Passeig de Gràcia núm. 101 fins al 
2007.  

Per últim també hem constatat que originalment l’actual núm. 100 de la Rambla corresponia 
a l’antiga numeració del núm. 16 de la Rambla de Sant Josep, fet que hem tingut en compte 
per a realitzar la cerca històrica, a l’emprar la numeració antiga i la present.  

 

4.3.2.3. Grau de catalogació   

Anteriorment hem comentat que la zona de La Rambla esta protegida amb un nivell B, en el 
cas de la construcció en particular d’aquest projecte, podem veure que la seva classificació 
en la fitxa de catalogació consta com un edifici amb nivell de protecció individual C (Bé 
d’interès urbanístic) descrit en la mateixa com: 

Edifici d’habitatges entre mitgeres, de planta baixa, entresòl i tres plantes pis. La composició 
s’estructura a partir de tres eixos verticals amb obertures de grandària decreixent i balcons 
individualitzats, llevat de l’entresòl. Cal assenyalar l’amplitud de la cambra de ventilació amb 
obertures rectangulars i separada de la cornisa volada per uns permòdols estriats. El 
parament de façana és d’estuc amb especejament horitzontal, llevat de les franges més 
amplies en els trams corresponents a la barana dels balcons que, a més, serveix per marcar 
la diferència dels nivells dels forjats.  

 

4.3.3. Dades i documentació històrica  

A l’hora de dur a terme la recerca de la diferent informació històrica, hem tingut en compte 
diferents criteris. Realitzant primer de tot una cerca a les principals fons documentals de 
Barcelona, tant per la numeració de l’antic núm. 16 de la Rambla de Sant Josep, com per 
l’actual núm. 100. No obstant, els resultats han estat escassos, ja que com a fruit d’aquest 
criteri de recerca s’han trobat únicament la documentació administrativa de les intervencions 
o permisos d’obres a l’interior de l’edifici a l’Arxiu Municipal Contemporani.  

En segona instància, hem repetit la investigació ampliant els paràmetres de cerca als edificis 
contigus o immediatament propers, que sí disposen de major identitat. Concretament hem 
buscat la casa Gervasio Villarona, contigua a la finca objecte d’estudi, ocupant l’actual núm. 
98 i per tant, l’antic núm. 14 de la Rambla de Sant Josep, i aprofitant la proximitat frontal al 
Mercat de la Boqueria, al Palau de la Virreina, i a l’església de Betlem. Alhora, atès que la 
majoria de Fons Documentals de contingut fotogràfic es troben classificats per dates i 
emplaçaments, i els fotoperiodistes de Barcelona, tant de principis com de mitjans del S. XIX 
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acostumaven a retratar esdeveniments històrics, polítics o culturals, s’ha realitzat la cerca 
buscant pels criteris “Les Rambles” i cercant esdeveniments històrics concrets on s’hagin 
pogut retratar en segon pla els edificis d’interès, com ara en les desfilades militars d’Alfons 
XII, les desfilades militars o civils de la Guerra Civil, la construcció de les obres del metro  de 
les Rambles entre els anys 1921 i 1923 (Gran Metropolitano de la Rambla) a l’arxiu TMB,  
celebracions populars com ara la Diada de Sant Jordi amb les parades dels llibreters o bé en 
fotos històriques dels ocellaires i les tradicionals floristeries de les Rambles.   

Finalment a partir de diferent documentació fotogràfica i l’aportada per l’apartat d’Història de 
la web Grup Vichy Catalan, hem verificat que l’edifici adjacent, actual núm. 102 i antic núm. 
18 s’havia ubicat la seu de Vichy Catalan, des de principis de segle XX fins a la dècada dels 
anys 40 del mateix. Un cop acabada la Guerra Civil aquesta va traslladar les seves oficines 
al carrer Roger de Lluria 126.  

Arrel a aquesta investigació hem descobert tot un seguit de fotografies de l’entorn, on dins 
l’angle apareix la finca, però aquesta no resulta totalment visible degut a la presència de 
l’arbrat, i d’aquest manera no aporta informació detallada sobre la configuració original de 
l’edifici ni dels seus elements constructius, ni tampoc de l’evolució històrica que aquests han 
sofert.  

4.3.3.1. Fonts documental de consulta pública  

A continuació mostrem els resultats obtinguts a les diferents entitats públiques o de 
l’administració de l’ajuntament, consultades durant la cerca històrica.  

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB)  

En aquest s’ha trobat la informació relativa als permisos administratius d’estintolament de 
façana en planta baixa i altres intervencions. Malgrat tot no s’han trobat plànols originals de  
construcció de la finca, i per tan es desconeix l’autor o projectista.  

Igualment de la cerca de l’expedient de Rambla núm. 100 i núm. 16, es van obtenir els 
següents resultats, ordenats cronològicament:  

- Permís del març del 1939:  

Permís per tal de realitzar una ampliació del portal de la tenda més pròxim al carrer 
de Portaferrissa, de la casa nº16 de Sant Josep. Amb aquesta ampliació es pretenia 
millorar la disposició de les entrades de les botigues. El propietari de la finca en 
aquell moment era Juan F. Gimeno (Propietari original i actual de l’estanc) i va ser el 
sol·licitant de les obres.  

- Plànols i permís 16 de novembre del 1940:  

Dibuix de rètol en el balcó de mesures de 3 m x 0,10 m. 

- Plànols de 1943:  

Plànol d’aparell luminofar, per tal de col·locar-la en la Farmàcia Segala S.A.  

- Permís del 12 de febrer de 1946:  

En aquest document és sol·licitava permís per tal de realitzar les següents obres:  

§ Reforma interior de la planta baixa i entresòl. 

§ Col·locació vàter en un dels departaments ja existents i tub de dimensions 
adequades per tal de ventilar suficientment aquest mateix. 
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- Permís del 13 de març de 1946:  

Document sol·licitant permís per tal de construir una coberta industrial en la Rambla 
de Sant Josep nº16.  

- Permís de 1947:  

Arxiu sol·licitant autorització per la construcció d’un envà per tal de dividir una 
habitació estudi al 4º pis. 

- Permís del 28 de gener de 1949:  

Demanda de llicència per tal de construir una habitació, en la terrassa amb coberta 
de planxes de uralita de 7 m x 3 m i altura 2,20m.  

- Permís del 12 de juliol de 1949:  

Permís per col·locació de rètol lluminós de 3,40 x 0,30 x 0,50 m.  

- Permís del 18 de desembre 1957:  

Document sol·licitant desaparició del bar Domino i posterior enderroc. 

- Memòria i permís del 28 d’octubre de 1959:  

En la memòria podem veure que les accions que es volien realitzar eren la de 
reformes de la façana i la pràctica d’obres interiors en planta Baixa. Les obres 
especifiques són les següents:  

§ Reformes interiors consistents en la supressió de parets de 0,15m de gruix, 
d’envans, per tal d’incorporar a la botiga part de l’antic accés de veïns. Com a 
conseqüència l’emplaçament de l’ascensor variarà. Per últim es construiran 
dos magatzems en la planta soterrani i es renovaran tots els paviments i 
decoracions de sostre i parets.  

§ Eliminació del pilar central (substituint-lo per jàsseres de ferro) a fi d’ampliar el 
vestíbul del comerç. Aquest vestíbul i l’accés de veïns formaran un conjunt de 
façana igual, dins del mateix marc per donar la mateixa unitat i composició en 
façana. Apart també podem veure que els materials emprats seran de bona 
qualitat i nobles en la modernització de la mateixa.  

- Permís del 6 de maig de 1958:  

Document on es sol·licita la construcció dels següents elements:  

§ Escala pel servei, totalment independent de la de l’accés als diferents pisos 
de l’habitatge. Creant així un enllaç entre la planta baixa i la planta entresòl.  

§ Paret o mur de separació entre vestíbul i la escala anteriorment esmentada, a 
partir d’un envà doble de fàbrica de maó o “pichulin”, amb posterior enfoscat i 
estucat o enguixat.  

- Permís del 5 d’agost de 1961:  

Document demanant llicència, per la construcció d’un nou forjat realitzat mitjançant 
biguetes prefabricades de formigó, revoltons d’un gruix i omplert amb formigó 
bastard. A posteriori col·locació de fals sostre amb canyissos i guix. I per últim 
paviment de rajola de mosaic hidràulic AC.  
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- Memòria i permís del 7 d’agost de 1961:  

Memòria detallada on trobem la reforma de les següents parts:  

§ Planta entresòl:  

§ Enderroc dels envans i construccions de nous.  

§ Obrir obertures en parets. 

§ Col·locació paviment mosaic hidràulic i repàs general en enguixats i 
fusteries.  

§ En la façana (només a l’alçat que afecta a la planta entresòl) es pretén donar 
una unitat de forma, alternant persianes de lames mòbils de cristall 
coincidents amb les obertures existents, amb parts massisses de granit 
natural. Finalment una marquesina degudament il·luminada rematarà la 
composició. En el document remarca que tots els materials utilitzats en la 
intervenció seran de primera qualitat. 

- Permís i plànols de gener de 1968:  

Permís per tal de dur a terme:  

§ Lavabos a cada local, només movent la distribució d’envans. 

§ Reforç del forjat de la 3ª planta, ja que la fletxa és superior a la permesa.  

§ Noves dependències mitjançant parament de formigó.  

- Plànols del 27 de gener de 1968:  

Plànols de la reforma de les diferents plantes.  

- Plànols i permís del 26 de març de 1982:  

Documents on podem veure el reforç del forjat de la segona planta a partir de bigues 
Grey 20 i Grey 16. El propietari en aquell moment era D. Pedro Canals, mentre que 
l’arquitecte de la reforma era F. Labastida-Azemar.  

 

Arxiu Nacional de Catalunya (Fonts Brangulí i altres)  

En aquest hem localitzat una fotografia de l’any 1920, corresponent a la visita d’Alfons XIII i 
Victòria Eugènia de Battenberg, reis d’Espanya, a Barcelona. El criteri d’identificació de la 
finca ha estat la proporció d’amplades de la parcel·la dels edificis existents segons el 
parcel·lari actual, i la menor alçada i major ample de l’edifici que ocupa l’actual núm. 94-88 
de la Rambla de Sant Josep, construcció actualment moderna, doncs el que apareix en la 
fotografia va ser enderrocat. Alhora en la imatge tractada es pot identificar també la 
marqueteria de fusta de la família propietària de la cava de cigars Gimeno. 
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En segon lloc hem trobat una altre fotografia que data de 1932, també del Fons Brangulí, on 
es pot observar la finca per la relació d’obertures amb les contigües, i per la presencia d’un 
aplacat de marqueteria de fusta a la planta entresòl, també present a la fotografia anterior.  

 

 

Per últim hem cercat una tercera fotografia en el mateix fons, que per l’estintolament del 
local de la planta baixa i la retolació de “tabacs” al llindar de la mateixa, fa pressuposar que 
pot ser la façana objecte d’estudi, així com també per la composició d’obertures, lloses de 
balcó i l’especejament de l’estuc.  
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Arxiu Històric Ciutat de Barcelona (AHCB)  

Consulta telefònica, sense cap resultat.  

 

Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB) 

En la visita presencial, no es va obtenir cap resultat específic per la cerca de la finca, encara 
que en l’Exposició Virtual de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona es pot visualitzar una imatge 
d’en Frederic Balell de la construcció analitzada (veure apartat núm. 4.3.3.2. en Fonts de 
Frederic Balell del present capítol).  

 

Arxiu Mas de l’Institut d’Art Hispànic de la Casa Amatller 

Els resultats han estat positius en la cerca de fotografies de les Rambles corresponents a 
altres indrets, però no apareix la finca específicament.  

 

 

 

ESGLESIA 
DE BETLEM  

LA RAMBLA 
100  
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Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya (CEC) 

Sense cap resultat. 

 

 

Tribuna antiga de la finca 
de LA RAMBLA 100  
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Arxiu de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC)

No hem trobat cap mena d’arxiu relacionat.  

 

 

Càtedra Gaudí de l’ETSAB 

Resultats negatius, atès que la cerca només es pot realitzar per autors o arquitectes i no es 
coneix l’autoria del projectista de la finca objecte d’estudi.  

 

Arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) 

En la visita presencial, no s’ha trobat cap fotografia, plànol o document d’interès.  
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Arxiu Documental del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de Barcelona 

Igual que en l’arxiu Mas hem identificat diferents imatges corresponents a l’entorn de la 
finca, però en aquestes no apareix específicament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RAMBLA 
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LA RAMBLA 
100  

PALAU DE LA 
VIRREINA   
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Arxiu Històric de l’Associació d’Amics de la Rambla  

Per últim en la pagina web d’aquesta associació hem obtingut altres imatges, però no hem 
rebut resposta sobre la possessió de cap documentació específica de l’edifici que 
requeríem.  

 

4.3.3.2. Fonts de fotògrafs/fotoperiodistes retratistes de Barcelona 

Una altre recurs utilitzat per l’execució de l’estudi històric ha estat la indagació en las 
diferents fonts de fotògrafs o fotoperiodistes reconeguts pels seus reportatges fotogràfics 
sobre la ciutat de Barcelona, tan arquitectònics, culturals o constructius. Els més 
emblemàtics en aquest tipus de treballs van ser els mostrats a continuació en aquest 
apartat, on també remarcarem el fruit extret.  

 

Fonts Xavier Miserachs 

No s’ha obtingut cap resultat concret.  

 

Fonts Giacomo Alessandro 

En els diferents arxius d’aquest retratista estranger, tampoc s’ha aconseguit cap mena de 
document d’interès.  

 

Fonts Frederic Balell  

Hem obtingut resultats positius, al extreure diferents documents de l’Exposició anomenada 
Frederic Balell – La Rambla dins de la web de l’arxiu Fotogràfic de Barcelona. L’enllaç a la 

pàgina de l’exposició seria: http://www.bcn.cat/arxiu/virtuals/ballell/index.html, on podem 
examinar varis plànols que ens indiquen la posició i angle de captura de les diferents 
fotografies, estructurat segons els diferents trams que formen La rambla, en el nostre cas el 
tram específic correspon a la Rambla de Sant Josep.  
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Una de les fotos on podem observar la finca de manera poc nítida a causa dels arbres i 
altres objectes situats entre mig, seria la següent amb enllaç: 

 http://www.bcn.cat/arxiu/virtuals/ballell/02_loca_C_stJosep_cat.html. 

 
 

Fonts Lucile Roisin  

Dins d’aquest només hem pogut treure com a fotografies de les Rambles, la façana del seu 
comerç ubicat a La Rambla núm. 25, al costat oposat, però no de cap tram de la Rambla de 
Sant Josep.  

 

Fonts Zerkowitz 

Els resultat d’aquesta recerca ha estat una postal de l’època, a baixa resolució, on apareix la 
finca, però que no revela cap dada sobre la seva composició, o configuració dels 
revestiments. S’identifica clarament l’emplaçament per l’entrada a la Boqueria del costat 
oposat (esquerra de la imatge).  
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Fonts Alexandre Merletti  

No hem trobat cap document gràfic útil.  

 

Fonts Brangulí  

El fonts Brangulí es troba situat a l’Arxiu Nacional de Catalunya, descobrint un seguit 
d’imatges laterals de les obres dels túnels soterrats del metro, entre els anys 1921 i 1923 de 
l’àmbit, però l’angle lateral, la interferència de l’arbrat i l’escassa resolució de les mateixes 
impedeix la identificació precisa de la finca entre les seves veïnes.  

 

 

 

LA RAMBLA 100 
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Fonts Català Roca 

Cap mena de resultat concret. 

 

4.3.3.3. Fonts documental privats 

Per concloure en la recerca hem preguntat i extret informació de diferents entitats i 
personatges particulars privats, com ara comerços antics i altres, que a la vegada 
posseeixen documents de caire privat, i en conseqüència que no es poden extreure a través 
de mitjans que proporcionen les entitats de consulta públics.  

 

Arxiu fotogràfic i històric familiar de l’empresa Gimeno 

Dintre dels expedients familiars hem aconseguit tres fotografies, la primera de la dècada del 
1920, on apareix l’aparador de marqueteria de fusta local de l’estanc, sobresortint respecte 
el pla d’obra de la planta baixa, emperò degut a la baixa resolució de la imatge, no s’aprecia 
més informació respecte la resta d’elements del conjunt de la façana.  
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La segona, de la dècada dels anys 80, on s’aprecia un afegit d’aplacat ceràmic cobrint tota 
la planta entresòl, a banda de dos aparadors afegits als locals, i l’anul·lació dels actuals 
balcons d’aquesta planta, degut a l’ocupació de dues de les tres obertures d’aquesta planta 
per part de l’entitat Banca Catalana, que també ocupava la planta baixa i l’entresòl de la 
finca veïna número 102.  

La dada més rellevant aportada per aquesta fotografia correspon als revestiments, doncs a 
l’obertura dreta de la planta principal s’aprecien les traces de l’estuc tradicional (anterior) al 
visible als anys 80, així com un esgrafiat amb motius vegetals sobre la llinda de la mateix 
finestra, que coincideix amb el fet que a la fotografia de l’any 1920 hi havia en aquest indret 
concret de la façana una tribuna sobreposada, que protegia el revestiment original, i, en 
arrencar-la, hagués preservat l’estuc anterior.  

També podem apreciar que el junt de l’estuc, tot i no ser l’original, és corregut, sense junt 
vertical, diferenciant-se amb la tercera fotografia que incorpora el junt vertical.    
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Fotografia del 1983  
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Per últim la tercera fotografia data del 1993. 

 

Segons testimoni del propietari, aquesta fotografia va ser presa després d’unes obres de 
rehabilitació de façana, que si bé no es troben documentades a l’Arxiu Contemporani, 
evidencien una intervenció d’arranjament de la planta entresòl, amb eliminació de l’aplacat 
ceràmic i del ràfec superior de l’antiga entitat banca catalana (encara present a la finca 
veïna), recuperació de lloses de balcons anteriorment ocultes o eliminades i restitució dels 
porticons de llibret i dels estucs. Segurament el pintat de la façana que s’observa actualment 
prové d’aquesta intervenció. També s’eliminen els aplacats i aparadors sortints de planta 
baixa.  
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Arxiu fotogràfic i històric de l’empresa Vichy Catalan  

Sabent que el comerç contigu era l’antiga seu de Vichy Catalan, es va enviar un correu per 
tal de veure si posseïen documents, però el resultat ha estat negatiu, de fet han indicat la 
desconeixença de l’existència de la fotografia de 1920. Igualment a partir de la pàgina web 

de l’empresa (http://www.grupovichycatalan.es/historia2CA.php), hem extret diferent 
informació com l’antiga numeració de la finca. L’extracte comentat diu el següent:  

Obtinguda la marca registrada Vichy Catalan l’ú de maig de 1890, tot seguit s’inaugurarà la 

planta d’embotellament on s’envasaven les aigües Vichy Catalan. Una vegada resolts els 

tràmits legals per a la comercialització de les aigües, el projecte de construcció del balneari 

començava a prendre cos, encarregant-se la direcció el mestre d’obres Francesc Salvat. La 

primera secció del Balneari s’inaugurarà el 12 de juny de 1898. Les obres del balneari 

requerien grans inversions i el doctor Furest buscà socis per poder fer créixer el seu 

projecte. El doctor Miodest Furest va aconseguir l’aportació del capital de quatre prohoms, la 

fortuna dels quals procedia dels seus negocis a Cuba. Bonaventura Blay i Milà, Josep Ferrer 

i Torralbas, Josep Serradell i Amich i Josep Vias Camps fundaren juntament amb Modest 

Furest i Roca la Sociedad Anónima Vichy Catalan, el 16 de juny de 1900. La nova empresa 

establí la raó social a Barcelona, a la Rambla de les Flors número 18. Un any més tard s’hi 

incorpora el també “americano” Antoni Serra i Ferret.  

Acabada la guerra, els anys quaranta foren de difícil arrencada i de reajustament a 

l’empresa. Es traslladà la raó social al carrer Roger de Llúria 126, de Barcelona.  
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4.3.4. Resum evolució històrica  

Un cop recopilada tota la informació obtinguda, procedim a ordenar-la i relacionar-la entre 
ella per tal d’extreure una aproximació de l’evolució de l’edifici des de el seu naixement fins 
al moment actual.  

Mitjans del segle XIX – 1908 

D’aquesta etapa no es conserven plànols originals de la construcció de l’edifici, no obstant, 
fins a la dècada dels anys 20 del s. XIX no es coneix que hagi variat el nombre de plantes.  

La primera fotografia que es preserva és de l’any 1907 -1908, obra de Frederic Balell. Tot i 
que només hi apareix l’obertura esquerra de la planta primera, entresòl i planta baixa, 
l’ampliació de la mateixa revela que a l’edifici veí ja existia l’establiment de Vichy Catalan, 
llegible al rètol de la  planta entresòl, tal i com l’empresa atesta.  

 

 

Anys 1909 – 1920 

La forma i estructura de l’edifici durant els anys 1909 i 1920, queda més clara gràcies a 
l’aparició de documentació gràfica. En aquestes fotografies podem observar les següents 
característiques:  

- La composició de buits de la façana és la mateixa que la original, obertures en tres 
eixos verticals, amb llosanes individuals de pedra a modus de balcons i amb barana 
metàl·lica senzilla.  

- Una façana amb tribuna (aparentment de fusta) existent en un dels balcons (lateral 
dret) de la Planta Principal, que no es pressuposa com a original atesa la simetria de 
la resta d’elements de façana.  

LA RAMBLA 102 LA RAMBLA 100 

Rètol de Vichy Catalan 

Marqueteria sobre 
planta entresol  

Rètol que sobresurt de 
comerç a l´esquerra 
de planta baixa, o bé 
l´estanc o ús anterior. 

Persiana de llibret de 
fusta a planta principal  
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- Les lloses de balcons de plantes pis i, en especial de la planta principal semblen 
estar recolzades per mènsules o permòdols de pedra, ara desapareguts. La motllura 
de les lloses de la planta principal semblaven tenir també un cantell més rom i 
ornamentat què el que presenten actualment, i fins i tot, tenir major volada, fet 
plausible ja que la planta entresòl ha sofert diverses modificacions als seus 
revestiments i posteriorment va incorporar viseres corregudes que podien haver 
sacrificat les mènsules.  

- Obertures de la planta baixa en el seu estat original, on la porta d’accés al vestíbul 
estava a l’eix de la façana i les obertures dels locals eren equivalents en amplada 
(simètriques), doncs no s’havia fet l’estintolament de l’obertura de l’estanc per a 
estrènyer el vestíbul i eixamplar la superfície i entrada de la botiga.  

- Finalment existia un aplacat de marqueteria a la planta entresòl, entre les obertures, 
justament en els entrepanys, possiblement relacionat amb la retolació del comerç 
que ocupava aquesta planta (les dimensions – amplada – de les obertures que 
s’observen actualment són les inicials)  
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A planta baixa, es distingeix un aparador en relleu de marqueteria de fusta del local 
esquerra, sobresortint respecte el pla de façana. Doncs s’aprecia el de la part superior de 
remat de la llinda del mateix. A la vegada també contemplem la configuració de la porta 
d’accés a la finca, formada per una llinda de pedra en forma d’arc rebaixat, la clau del qual 
queda a molt poca distància en alçada de la llosana central de l’entresòl. A causa de la 
separació que hi ha actualment (la porta metàl·lica és de menor alçada) podem pensar que 
aquesta hagués sigut reconstruïda a posteriori en la obra d’estintolament del local esquerra, 
per acollir i recobrir el cantell de les bigues.  

A la resta de fotografies dels anys 20 del S.XX s’observen els mateixos elements de 
marqueteria, mènsules i permòdols de subjecció de les lloses de la planta principal 
enumerades anteriorment.  

A la fotografia inferior s’intueix també una visera o ornament de remat sobre la porta 
principal, de directriu corba. Al mateix temps apreciem una barana del balcó dret de forja, 
però amb brèndoles de secció irregular en alçada que comparades amb les actuals són de 
major complicitat, ja que les presents són més simples i austeres.  

 

 

 

 

Visera o ornament 
sobre porta principal  

Barana de fosa 
ornamentada   
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Anys 1921 -1939  

A la següent fotografia, que data del anys 1930-1935, s’observen els esmentats permòdols 
sota les lloses de balcons de planta principal, però s’ha enretirat la marqueteria de la planta 
entresòl.  

 

 

En aquesta també queda palesa la retirada de la tribuna de la planta principal, ja que la 
fotografia només copsa l’obertura central i la dreta de les plantes baixes, entresòl i principal, 
apreciant també la substitució o suplementació de les proteccions solars per persianes tipus 
alacantina a la planta principal, de fet, encara avui es conserven algunes barres de forja. 
Com a darrera observació veiem un plafó cobrint l’obertura d’accés al vestíbul, que tot i estar 
en ombra, s’aprecia que encara conserva les dimensions originals, tot i que no es reconeix 
que es conservi tampoc l’aplacat de marqueteria de l’estanc del local dret.  

L’any 1939 consta la sol·licitud del permís d’obres per l’execució de l’estintolament del 
comerç esquerra de planta baixa.  

 

Enretirada d´aplacat de marqueteria 
de l’entresol  i reposició d´estuc amb 
junt horitzontal  

Permòdols de subjecció de llosana de 
planta principal  

Barana amb brèndoles que no tenen 
secció regular   

Persiana 
alacantina    

Estuc amb 
junt 
HORITZONT

Brancal original i llinda de porta d´accés  



Pràcticum Axis Patrimoni 

71 

 

Anys 1961-1983 

L’any 1961 l’edifici va obtenir la llicència d’obres per la reforma interior en entresòl. En les 
fotos trobades de l’època podem trobar les següents modificacions:  

- Reforma en entresòl de l’edifici, per ubicació de nova activitat mitjançant sucursal de 
Banca Catalana  que va unificar part de la planta entresòl amb la finca veïna (La 
Rambla 102) realitzant un nou revestiment unitari entre ambdues finques amb 
aplacat de Granet (definit per la memòria), a dues de les obertures en planta baixa 
amb estintolament. En aquest procés es va col·locar una visera correguda que 
anul·là les mènsules de subjecció dels balcons de planta principal, i tallà i ocultà els 
balcons de planta entresòl i de les seves proteccions solars, posant tancament de 
lames.  

- Aplacat amb marbre negre de la planta baixa en el local esquerra, en conseqüència 
de l’estintolament. 

- La porta de l’entrada al vestíbul no conserva l’arc de pedra a la llinda, sinó que té un 
remat horitzontal i la fusteria metàl·lica de menor dimensió, es troba pràcticament 
enrasada al parament exterior. 

- Aparador sobresortint metàl·lic amb envidrament, al local dret, dedicat a perfumeria  
farmàcia.  

- Baranes substituïdes en la seva totalitat, de morfologia simple i sense ornamentació 
a les brèndoles.  

 

DETALL de  Traces 
d´estuc esgrafiat a llinda 
de planta principal  i 
restes de muntants de 
tribuna  
 

ESTUC de morter mixt 
sobreposat sobre estuc 
original possiblement 
esgrafiat SENSE JUNT 
VERTICAL, COLOR 
SORRA , SENSE 
PINTAR  
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Anys 1984-1993 

Durant aquesta era es porta a terme una nova rehabilitació i intervenció de la façana 
principal en la seva totalitat, produint modificacions essencialment en Planta Baixa i entresòl, 
donant un revestiment similar a la resta de la façana amb estucs amb especejament, 
incorporant junt vertical tan a la planta baixa, com a l’entresòl, com a les plantes pis. Pel que 
fa al pintat de la façana aquest va ser dut a terme amb pintura plàstica/acrílic sobre l’estuc 
de morter mixt present dels anys 80.  

En aquesta operació es van reconstruir dos llosanes dels balcons a l’entresòl, amb les seves 
corresponents baranes metàl·liques (de forja més ornamentades que la resta) i porticons de 
fusta, un cop enretirats els revestiments sobreposats amb anterioritat als anys 80. També es 
mantenen els emmarcaments de pedra en planta entresòl i de la resta de les plantes, sense 

Traces d´estuc esgrafiat 
a llindes  

 

Llosana de balcó amb 
forma diferent a la part 
inferior  
 

Aplacat ceràmic a planta 
entresòl, continu amb 
finca veïna  ( oficina 
bancària )  
 

Estuc amb especejament 
i junt horitzontal, sense 
junt vertical , i SENSE 
PINTAR  
 

Baranes sense 
ornamentació  
 

Porta metàl·lica de menor 
amplada degut a 
ampliació local esquerra , 
gairebé enrasada  
 
Aplacat de granet negre i 
aparador sobreposat  
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pintar, encara que en el transcurs s’han produït alguns repintats puntuals sobre els 
intradossos dels brancals de pedra.   

Mentre a planta baixa, s’han refet els arrambadors i els plans d’estuc, però a dia d’avui 
existeixen dos plans diferents, amb un junt vertical al límit entre la paret que separa el 
passadís d’accés al vestíbul i la paret transversal a façana de delimitació amb el local dret, 
possiblement on antigament quedava l’entrega de l’aparador sobresortint de la perfumeria-
farmàcia. Aquest junt és palès també a un canvi d’alçada i de tipologia de l’arrambador, que 
no és unitari a tota la llargada de la façana, sinó que presenta una diferenciació allà on hi ha 
ressalt del pla d’estuc, en la part dreta de la planta baixa, què, com s’ha comentat amb 
anterioritat, es devia recréixer en gruix per a ocultar la jàssera i pilars metàl·lics 
d’estintolament de l’obertura de l’estanc. En aquest local s’ha conservat l’arc de 
l’emmarcament de pedra, o bé refet d’estuc (difícil d’apreciar doncs es troba repintat).  

Fotografies de l’any 1993 finalitzada la rehabilitació  

       

 

Any 1994 – Actualitat  

Després de la rehabilitació de la façana principal dels anys 90, no hi ha més informació, ni 
es coneix cap altre intervenció de magnituds semblants. Això sí, s’han produït petits canvis 
substancials, que hem pogut analitzar durant  les diferents visites, i les quals hem capturat 
fotogràficament. Les distorsions respecte l’estat unitari i original, són:  

 

- Canvi de color d’arrambador repintat de plantes superiors i tendals afegits sobre 
obertures fora dels forats arquitectònics. 
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- Desaparició de persianes de llibret a la totalitat d’obertures en planta entresòl. 

 

- Presència d’aparells d’aire condicionat sobre lloses de balcó de planta entresòl, 
cablejat i canaletes que discorren per façana.  
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- Desplaçament del pla de la fusteria d’obertura esquerra de planta entresòl, 
endarrerida respecte la resta.  

 

 

- Reemplaçament d’alçada i de tipologia de l’arrambador, que no és unitari a tota la 
llargada de la façana, sinó que presenta una diferenciació allà on hi ha el ressalt del 
pla d’estuc de la part dreta de la façana en planta baixa.  

   

- Intradossos de brancals d’emmarcament de llosanes de Montjuic pintat a plantes 
superiors amb pintura plàstica blanca.  
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4.3.5. Plànols evolució històrica  

Tota la informació cercada i obtinguda, s’ha dibuixat segons les etapes diferenciades, per 
facilitar la seva comprensió. A continuació mostrem els plànols.  

 

 

 

 

 

ESTAT ORGINAL 1920 
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ESTAT 1961-1983  

ESTAT 1993  
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Referencia: En el punt 8.5. de l’annex podem trobar tots els plànols de l’evolució històrica 

realitzats personalment.  

4.3.6. Visió personal tasques realitzades  

Un dels punts en els quals l’empresa Axis Patrimoni destaca en comparació amb la resta de 
grups rehabilitadors de Barcelona, seria en aquest apartat històric, al donar-li una 
importància imprescindible per tal de poder realitzar una proposta que s’ajusti al màxim als 
paràmetres restauradors. Personalment penso que la tasca en la majoria de casos és 
detallista i curosa, al dedicar gran part del temps de forma eficient preguntant a totes les 
fonts possibles tan públiques, privades i d’interès. Lògicament es podria millorar dedicant 
més temps, anant a cada un dels arxius físicament i investigant tots els documents 
disponibles, enlloc de realitzar-ho via correu, on la persona responsable potser no esta tan 
ubicada com ho estem nosaltres, que portem un treball previ amb dit projecte, però en molts 
casos et denegen la possibilitat d’aquest tipus d’investigació al estar restringit l’accés.  

Igualment una de les problemàtiques que sorgeix és el total de hores dedicades a aquesta 
cerca que poden resultar innecessàries, els motius dels quals serien la inseguretat de 
continuïtat del projecte, al no tenir firmat cap contracte, i no ser del cent per cent segur 
l’acceptació d’aquest pel client.  

 

 
 
 
 

SUPERPOSICIÓ   
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4.4. AIXECAMENT GRÀFIC  

4.4.1. Mètode realització  

El 20% va ser el volum de feina dut a terme durant el període de pràctiques, només dedicat 
a l’aixecament gràfic de diferents edificis, amb un total de 15 projectes diferents. En aquests 
plànols s’han representat com a mínim els plànols de façana principal, encara que en molts 
casos s’han acabat dibuixant seccions, plantes de façana i fins i tot alçats de façanes 
posteriors i patis.  

Primer de tot es fa una cerca de la informació que posseeixin els propietaris o veïns de la 
comunitat, que en moltes situacions es escassa o inexistent, al ser finques antigues i on 
molts dels actuals propietaris no tenen cap mena de relació amb la construcció original, 
apart de que gran part dels documents s’han extraviat amb el pas del temps tan en 
possessió de les finques com dels propietaris d’origen. Igualment en la circumstancia que 
existissin plànols de veïns, propietaris o altres, es duen a terme plànols nous per tal de tenir-
los en Autocad i poder feinejar amb ells. A la vegada seria de gran utilitat obtenir la 
documentació i dades de l’arxiu contemporani,  però a causa de la seva lentitud a l’hora 
d’atorgar cites (mínim dues setmanes), es deixa aparcat per fases més avançades com seria 
l’evolució històrica, utilitzada en un temps futur per fer modificacions si es necessari.  

A continuació, en el despatx s’explora en les diferents bases de dades gràfiques aportades 
pels serveis públics, tan per l’estat espanyol amb el cadastre, com per l’ajuntament de 
Barcelona amb el punt d’informació cartogràfica de Barcelona, on podem extreure les 
mesures en planta del perímetre de la finca. Essencialment l’eina més útil i emprada seria la 
dels plànols urbanístics disponibles en el BCNPIC (Punt d’Informació Cartogràfic de 
Barcelona), ja que aporten plantes urbanístiques o parcel·laries de la construcció buscada, a 
escala, poden d’aquesta manera mesura totes les dimensions d’aquesta, en planta (contorn, 
coberta, patis interiors i terrasses) igual que de les voreres i vials, facilitant la tasca de 
l’aixecament gràfic.  

L’ús de la pàgina web del BCNPIC (http://www.bcn.cat/guia/bcnpice.html), és molt simple, ja 
que només cal introduir el carrer, número de finca, escala estimada i tipologia de plànol 
desitjat.  
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Referència: En el capítol 8.6. de l’annex es poden trobar els plànols de parcel·lari i 

urbanístics a escala 1/500 de la Rambla núm. 100.  

 

Després d’aquesta presa de dades, i amb l’ajuda de suport fotogràfic, és realitza un primer 
aixecament. De manera immediata a l’acabament d’aquest es fa una visita per tal d’acotar 
de manera exacta les mesures de l’edifici d’interès, localitzant els diferents elements urbans 
(vorera, arbres, bancs, faroles, etc...) que poden afectar en el muntatge de la bastida. Tot 
aquest procés s’executa sobre del plànol ja finalitzat, per modificar-lo posteriorment.  

Finalment a partir de tota aquesta recopilació, ja som capaços de dur l’aixecament gràfic 
final, però en molts casos a causa de la poca precisió de les alçades, al realitzar-se a partir 
d’imatges fotografiades mantenint la proporció amb les mesures reals en planta, es regressa 
per fer una última visita més profunda.  

Els plànols executats en aquesta fase són de vital importància, ja que seran utilitzats de nou 
en un futur, en punts tan importants com, la diagnosi de  lesions, les propostes constructives 
a fer, la realització del pressupost i amidaments del projecte i altres. Per aquesta raó 
s’entrarà amb el màxim grau de detall en aquests plànols, grafiant fins i tot elements no 
constructius com cablejats, aires condicionats i altres.  

 

 

 

 



Pràcticum Axis Patrimoni 

81 

 

4.4.2. Aixecament edifici  

A continuació mostrem els alçats de la façana principal i secció, de l’estat actual de la finca 
de la Rambla nº 100, realitzats durant el període de practiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referència: En el punt 8.7. de l’annex podem trobar els plànols (alçat i secció) de l’estat 

actual de la façana.  

 

SECCIÓ  

ALÇAT 
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Alhora es va realitzar un plànol de materials, a causa de la diversitat de materials, 
ornamentacions i fusteries existents, diferenciant així com esta formada cada part.  

 

 

 

 

 

Referència: En el punt 8.7. de l’annex es pot observar el plànol de material realitzat 

personalment.  
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Per últim es van dur a terme diversos detalls constructius de la part superior de la façana 
principal o sigui del seu coronament, de l’estintolament i de l’entrega amb la fonamentació.  
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Referència: En el punt 8.7. de l’annex es poden observar els detalls constructius realitzats 

durant el període de pràctiques.  

4.4.3. Visió personal tasques realitzades 

Pel que fa a l’elaboració dels diferents plànols crec que hi ha a destacar punts positius i 
negatius en aquest procés. Com a punts positius tindríem:  

- L’execució dels aixecaments gràfics és molt elaborada i detallista, fet que es 
diferencia amb la resta d’empreses. Amb això vull dir que la gran part d’alçats de 
façana, seccions, plantes, etc... es duen a terme amb la màxima precisió factible, 
dibuixant en el “paper” tots els detalls ornamentals i constructius (en baranes, 
mènsules, capitells, coronacions, etc...), intentant donar una visió de l’edifici el més 
real possible.     

- Com a segon punt tindríem, la fàcil interpretació dels dibuixos per clients i personal 
no entès en la construcció, ja que són plànols tècnics però sempre enfocats a ser 
entesos per persones externes.  

Aquests dos punts formalitzen la imatge d’Axis Patrimoni, al ser una empresa de qualitat en 
les seves presentacions als ulls dels seus clients.  

En quan a coses a millorar o que personalment són negatives per mi, tindríem:  
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- La poca precisió en la realització d’alçats i seccions a partir de material fotogràfic, per 
l’obtenció de les dimensions en altura de la finca. En moltes circumstancies no es fan 
visites per tal de mesurar les diferents cotes en alçada. Aquestes només es prenen 
quan són necessàries o s’observa algun error en l’encaix, tenint que anar un altre 
cop a l’edifici en qüestió.   

- L’execució en poc temps dels aixecaments gràfics, a causa de la màxima presentació 
d’ofertes en el mínim termini, per tal de guanyar nous projectes. 

Penso que un dels motius principals a aquestes dos problemàtiques, seria l’obsessió 
d’entrar el màxim número d’ofertes per obtenir de la mateixa manera un bon volum de 
projectes, que és comprensible en el món empresarial.  Però que en quan a nivell tècnic 
considero que és baix, i apart en el cas d’haver-hi problemes, al final s’acaba malgastant el 
mateix temps que realitzant un aixecament gràfic correcte, o sigui, aquell realitzat in situ en 
obra i prenen mesura de les dimensions que conformen, esbossos dels detalls ornamentals, 
etc.... Igualment entenc que aquest sistema és poc eficient dins del mercat, ja que la 
diferencia que és produeix amb aquesta falta de precisió és mínima pel que fa als seus 
beneficis.  
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4.5. DIAGNOSI  

4.5.1. Mètode realització  

La fase de diagnosi és de les úniques que requereix d’una o varies visites presencials. Com 
des de l’empresa es considerava una tasca de major responsabilitat aquesta en comparació 
amb la resta ha tingut menys repercussió en treballs individuals, i ha inclòs un seguiment 
molt més estricte. Hem descrit el procés en anterioritat, però específicament els passos duts 
a terme són:  

- Realització de visita en profunditat de la finca estudiada, on personalment he pres 
mesures, localitzat lesions i patologies sobre plànols ja realitzats (en aixecaments 
gràfics anteriors) i reportatge fotogràfic d’aquestes.  

- També durant la visitat, valoració amb cap d’obra de les diferents patologies 
descobertes, buscant les causes més plausibles. Totes aquestes eren recollides per 
hom per posterior anàlisis en despatx.  

- Reflexió de la informació recollida, per tal de veure la forma més eficient i correcte de 
representació de lesions, segons el cas en particular. Conforme a l’afectació de les 
patologies s’actuava de les següents maneres:  

§ En el cas que les patologies en façana o altres zones siguin abundants i de 
varietat s’executarà un plànol on s’expliqui totes aquestes de forma gràfica. 

§ Si oposadament les patologies son escasses o poc abundants en  quan a la 
seva diversitat, el detall d’aquestes es farà amb l’ajuda de les imatges 
recopilades en obra.  

El projecte de Rambla 100, aporta la seva descripció de les lesions, mitjançant el suport 
fotogràfic, encara que en aquest procés també s’inclou un mapa de cates realitzades sobre 
la mateixa façana, i un aixecament de les lesions dut a terme a posteriori de les pràctiques.   

 

4.5.2. Estudi de patologies 

La zona d’exploració de les diferents lesions ha estat lògicament en la part d’interès, o sigui 
aquella que serà intervinguda, en el nostre projecte, la façana principal. Durant la 
investigació minuciosa s’han localitzat diferents punts amb defectes constructius, els quals 
s’han ordenat cadascun amb la part corresponent de la composició de la façana.  
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Paraments  

1. Revestiment de morter mixt de recobriment de façana solt, esbombat i desplaçat respecte 
substrat d’estuc original a zones properes a esquerdes prèviament reparades. 

        

2. Presència d’escrostonaments de pintura plàstica sobreposada a junts d’especejament.  
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3. Manifestació d’esquerdes i fissures prèviament reparades per canvi de dilatació diferencial 
entre material de reparació i estuc original. 

4. Aflorament de sals i eflorescències en paraments i en fris esgrafiat superior de façana a 
tota la seva extensió.  

 

Planta Baixa  

5. Revestiments d’arrambadors que cauen a plaques i amb despreniment per impactes amb 
entorn i ascensió capil·lar.  
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Lloses de balcons  

6. Afloraments de crosta negra de pol·lució i sulfats sota llosanes de pedra, que provoquen 
disgregació per absència de consolidació i hidrofugat. 

 

7. Descamació de part superior de llosanes de pedra per manca d’impermeabilització a 
balcons.  

           

Ràfecs o cornises de façana  

8. Cantell de les cornises d’obra amb revestiment sense adherència i amb despreniment 
degut a regalims d’aigua i pegats anteriors. 

9. Escopidors ceràmics de remat de cornises sense doble goteró ni vol suficient. 

Barana superior de coronament  

10. Balustres de pedra artificial amb esquerdes o fissures, prèviament reparades amb 
col·locació d’encamisat metàl·lic vist.  

Fusteries practicables i proteccions solars  

11. Degradació de la fusta dels porticons de llibret i balconeres per manca de manteniment.  
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En el procés d’estudi de les diferents patologies no es va elaborar un plànols on 
s’expliquessin les diferents lesions de la façana i la seva ubicació, per aquesta raó, a 
posteriori del període de pràctiques per tal de completar el treball es va dur a terme un 
aixecament d’aquestes, facilitant la interpretació de les diferents patologies existents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referència: En el capítol 8.8. de l’annex es pot observar el plànol de lesions en façana de la 

finca estudiada realitzada a posteriori.  
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4.5.3. Normativa 

Un dels requisits previs de l’Ajuntament de Barcelona per a l’obtenció de la llicència d’obres 
necessàries pel desenvolupament de les obres de rehabilitació de la façana principal de la 
finca en qüestió, és un estudi de les problemàtiques generals de l’edifici en relació amb les 
normatives vigents.  

Pel que fa a aspectes com accessibilitat, mesures de protecció contra incendis o compliment 
de CTE, a l’actuar en façanes amb nivell de protecció C i estant ubicada en una zona de 
protecció B com és la Rambla, són aspectes que queden aparcats per criteris estètics.  

Malgrat aquest aspecte, aquets edificis antics a nivell de compliment normatiu actual, 
queden molt lluny en molts aspectes. Les mancances respecte aquesta normativa queden 
justificades per l’antiguitat de l’edifici, a pesar de tot es procedeix a enumerar aspectes fora 
de normativa. 

Protecció d’incendis  

- L’edifici no té sectoritzada les zones comunes i escala d’accés a les plantes. 

- L’estructura horitzontal (forjat unidireccional amb bigam de fusta o bé metàl·lic) no té 
cap protecció ignífuga.  

- La instal·lació elèctrica general de l’edifici no compleix amb la normativa actual, que 
requereix d’un cablejat ignífug.  

Accessibilitat  

- L’escala i replans no compleixen amb l’amplada mínima. 

- L’ascensor té una capacitat inferior a la que demana la normativa.  

CTE 

- No compleix CTE-DB SE (Seguretat Estructural) 

- No compleix CTE-DB SI (Seguretat en cas d’incendi)  

- No compleix CTE-DB SUA (Seguretat d’utilització i accessibilitat)  

- No compleix CTE-DB HR (Protecció contra el soroll)  

- I en certs paràmetres CTE-DB HS (Salubritat)   

 

4.5.4. Documentació demostrativa de cates o proves i estudi cromàtic  

Durant les visites es va executar una primera campanya de cates en diferents zones de la 
façana principal, amb l’objectiu de veure el revestiment original.  

En aquesta s’ha verificat l’existència d’una capa de morter bastard mixt amb ciment i calç, 
sobre l’antic revestiment original en tota la façana. Apart també es poden apreciar 
reparacions efectuades anteriors en esquerdes amb massilles i màstics (apreciables per 
tenir una textura més llisa) i morters de reparació a base de ciment i resines.  

A la vegada s’ha comprovat que la pintura aplicada en l’actualitat és plàstica, amb acabat 
rugós. En alguns indrets de la façana existeixen dues capes de pintura plàstica (en especial 
als arrambadors).  
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Les cates practicades es localitzen en les següents parts de la finca:  

 

 

 

 

 

 

Referència: En el capítol 8.9. de l’annex es pot observar el plànol de cates i materials 

realitzat després de la diagnosi de la finca estudiada.  

A continuació mostrem les fotografies realitzades en les diferents cates, on s’han extret 
diferents defectes i deduccions de materials.  
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Estratificació de dues capes de pintura plàstica, massilla i morter mixt. 
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Identificació del color original del morter mixt, sota la capa de pintura plàstica. El color és 
terròs, entre el F61555 i el F6154, de la carta 3031 de Procolor o Sikkens.  
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No obstant, com ja s’ha constat en la recerca històrica, amb anterioritat existia un esgrafiat 
en llindes d’obertures de façana principal, i atès al grau d’ornamentació dels revestiments 
esgrafiats, marbrejats i policromats de tota l’illa en que s’ubica la façana analitzada, s’ha 
realitzat una segona campanya de cates més acurada. En aquesta s’ha confirmat que el 
revestiment visible actualment és un recobriment de morter mixt de ciment i calç 
posteriorment repintat amb pintura plàstica aplicat sobre l’estuc policromat, i 
possiblement esgrafiat original, de tons turqueses/verdosos i mangra.  

 

Cata realitzada al costat esquerre de l’emmarcament central de pedra natural de la planta 
primera.  

 



Pràcticum Axis Patrimoni 

No s’ha pogut realitzar una campanya de cates més extensa per dos motius, un, per no 
deixar desprotegit el revestiment original abans d’iniciar la restauració, per evitar que es 
rentin o malmetin les traces al estar exposades, i per manca d’accessibilitat a les llindes, 
donat el reduït voladís dels balcons on recolzar-se, i de l’elevada alçada, que podria resultar 
perillós sense els mitjans auxiliars adients.  

Cata executada al costat dret de l’emmarcament central de planta primera. 
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Les cates que hem realitzat són suficients per la demanda del permís d’obres i de les 
diferents subvencions per part de l’ajuntament, però es considera que el més adient serà 
ampliar l’extensió de les cates i sondatges un cop s’hagi muntat la bastida al començar la 
obra.  

Aquesta ampliació, es portarà a terme mitjançant una campanya de cates més exhaustiva 
per poder saber del cert com era el revestiment. Guiada i supervisada pels tècnics del Servei 
Municipal de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona i la Direcció Facultativa, de forma 
prèvia a l’inici de qualsevol tasca de repicat extensiu ordenat per la direcció.  

 

Estudi cromàtic  

En aquest cas no es va realitzar un estudi cromàtic de la finca, ja que partint de la hipòtesis 
de que la façana sembla ser que ha estat revestida íntegrament per un morter bastard sobre 
l’estuc original, s’ha cregut en aquest cas, més adient una campanya curosa un cop 
muntada la bastida, que demanar un estudi cromàtic, que es demanaria un cop s’hagi 
repicat part de la façana per veure que hi ha sota del revestiment actual.  
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4.5.5. Visió personal tasques realitzades  

En el món de la rehabilitació la diagnosi és sens dubte una de les parts més importants, ja 
que una bona realització d’aquesta comportarà una bona intervenció futura. En el cas de 
l’empresa Axis Patrimoni en molts dels casos s’ha realitzat una diagnosi curosa, però 
personalment no he pogut intervindré tan com hauria volgut, ja que al ser una part important 
era preferent realitzar-ho per persones amb més experiència i autoritzades, obtenint poc 
rodatge en aquest aspecte.  

Igualment penso que el treball realitzat en aquest apartat en moltes situacions és elaborada 
al tractar de forma precisa cada una de les lesions, localitzant-les en plànols de patologies, 
fotografiant cadascuna d’elles i entenent el seu origen. Però també hi ha altres casos, com 
per exemple el de Rambla 100, que per tempos executius de l’empresa, es podria 
considerar un treball no t’han elaborat i que va directament a l’objectiu de la diagnosi, 
localitzar i entendre les lesions de la forma més simple, sense realització d’aixecament de 
lesions (plànols) o altres punts més desenvolupats, que han estat executats posteriorment i 
de forma independent a les pràctiques.  

 

4.6. PLÀNOLS DE BASTIDA  

4.6.1. Mètode realització  

El segon gran treball dut a terme ha estat el dels plànols de bastida, ja que en la majoria 
d’aixecaments gràfics la tasca consecutiva relacionada amb aquesta era la d’encaixar la 
bastida més adequada en alçada i longitud segons els mòduls a disposició.  

El primer pas de tots seria la selecció de la bastida més adequada, a partir de la utilització 
del manual de bastides i accessibilitat de l’ajuntament de Barcelona, on hem pogut observar 
les bastides més adients depenent del tipus de finca, espai disponible en voreres, etc... 

Un cop escollit el tipus de bastida, es dibuixava, aprofitant el mateix aixecament gràfic, la 
bastida en alçat, i en altres casos la seva implantació en planta i secció, sobretot en 
situacions problemàtiques com ara voreres estretes, amb terrasses de bars, girs de façana o 
altres inconvenients. Els mòduls dibuixats eren extrets de la casa ULMA, fets per dos peces 
de 75 cm de mesura que s’enganxen amb unions de tipus ancoratge.  

Per concloure aquest procés, només en les zones comercials, s’afegia una lona publicitària, 
escollida segons l’àmbit on es trobes la finca i es dibuixava la lona mimètica, que és una 
imatge representativa de la part coberta per la bastida de la banda inferior, aquesta última 
serveix per donar una expressió més viva i elegant de la bastida, apart de ressaltar els 
aparadors dels diferents comerços, que sinó es veurien afectats negativament. A més a més 
es consideren els diferents elements necessaris (topalls de fusta de 20 x 20 x 2,7 cm i 
ancoratges mínims en intervals de 12 m2) en les bastides, que es remarquen en els plànols.  

Totes aquestes tasques s’ajunten com ja hem comentat al principi d’aquest treball al Pla de 
muntatge, desmuntatge i ús de la bastida marca ULMA, empresa que participa en gairebé 
totes les fases de muntatge, prestació i posterior desmuntatge de bastides en obres d’Axis 
Patrimoni, al resultar l’empresa més eficient d’aquest sector.  
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4.6.2. Plànols de Bastida  

El cas en particular de la finca de Rambla nº 100, van sorgir diferents problemàtiques que es 
van resoldre de forma ràpida i eficient. Primer de tot es va escollir una bastida tubular per 
cobrir totalment la façana principal, amb dos mòduls de 3 m units per una biga, més un 
mòdul de 1,50 m i amb dos últims mòduls de 2,00 i 1,50 m respectivament, recolzats sobre 
una biga a causa de la seva llum. Pel que fa a l’amplària del vial al ser menor de 2,50 m, 
concretament 2,10m, es va deixar la distància reglamentaria entre façana i bastida de 90 
cm, però impossibilitant així l’opció de tancar la bastida, sent l’única zona factible pel 
transcurs de flux de vianants i no tancant d’aquesta manera l’accés als diferents comerços. 
Finalment la publicitat escollida de Coronita és la que d’acord en l’àmbit on s’ubica la finca i 
la temporada d’execució de l’obra (primavera – estiu) s’ha considerat més idònia.  

 

 Referència: En l’annex 8.10. disposem dels plànols de bastida realitzats en aquest procés. 

4.6.3. Visió personal tasques realitzades  

La meva visió personal en aquesta part tampoc és molt bona, ja que des de el despatx s’han 
realitzat un gran nombre d’implantacions de bastida, però totes elles desenvolupant-se de 
forma teòrica. Al ser una tasca relacionada amb una altre empresa subcontractada les feines 
pràctiques com presa de mesures en obra per tal de veure l’encaix final, forma de muntar 
andamis i altres aspectes propis de l’obra no s’han palpat, a pesar del volum de feina 
realitzat. Punt el qual hauria estat molt interessant poder viure la seva vessant pràctica i no 
només de la feina de despatx. 

Pel que fa als aspectes de coordinació entre empreses, no era un gran problema ja que un 
cop Axis Patrimoni feia la proposta d’implantació, aquesta era entregada a ULMA, en la 
majoria de casos, per verificar i concretar el seu futur muntatge.  
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4.7. PROPOSTES D’ACTUACIÓ  
4.7.1. Mètode realització  

Un dels primers aspectes a tindre en compte durant la proposta, seria l’idea que té el client 
de la rehabilitació o restauració del seu edifici, la qual s’haurà de complir, sempre poden 
suggerir canvis cap a millor a partir de raonaments constructius, és a dir, justificats per la 
diagnosi, o bé estètics.  

Finalitzada la visita, on es concreta lo comentat anteriorment, es comença a realitzar la 
proposta. Aquesta en el 100 % del casos duts, es elaborada per la directora del TFG en les 
pràctiques, mentre que la part explicativa on es duen a terme els plànols i altres sistemes 
explicatius són realitzats personalment, mitjançant les instruccions de la directora.  

En cada cas la proposta era diferent, però podem diferencia dos situacions, on les 
actuacions podien tindre certs aspectes de llibertat o no.  

Per una banda hi han les finques catalogades per l’ajuntament, en les quals hi ha un tècnic 
encarregat que redacta un informe sobre el tipus d’actuació. Aquesta intervenció proposada 
és de caràcter restaurador, i on per tan s’intenta retornar a la façana el seu estat original 
(projecte inicial), extreien totes les capes superposades, com ara revestiments nous que no 
tenen res a veure amb l’aparença inicial de la finca, aires condicionats, cablejats, cartells i 
altres. Per tan en aquesta situació la proposta a elaborar no pot ser molt innovadora pel que 
fa a l’aspecte de l’edifici, tenint l’obligació de realitzar un bon estudi històric demostratiu, i 
posteriorment valorant el seu cost en un pressupost d’actuacions.  

Per altra banda tindríem la resta d’habitatges no catalogats per l’ajuntament, els quals ens 
donen un cert grau de llibertat en l’execució de propostes, poden pensar intervencions més 
innovadores, enfocades en millorà les diferents característiques de la finca tan estètiques 
com constructives, ja que l’aplicació de nous materials pot aportar grans millores tèrmiques, 
energètiques i preventives, allargant així la seva vida útil.  

 

4.7.2. Actuacions previstes  

La intervenció es realitzarà en l’envolupant de l’edifici (façana principal) amb la intenció de 
mantenir o millorar en la mesura que es pugui els paràmetres actuals a nivell de:  

- Salubritat: humitats  

- Seguretat estructural: perill de despreniments  

- Imatge de l’edifici: el pas del temps ha deixat petjada i cal actualitzar la seva imatge, i 
en especial, restituir tipològicament els elements que composen la façana i recuperar 
els materials originals, eliminant  sobreposicions que malmeten els estrats antics.  

En el sentit tractat en l’últim dels tres punts, la façana principal es restaurarà, amb el criteri i 
la directriu de conservar al màxim els revestiments i elements tipològics originals del 
moment de construcció de la finca, extreien els materials i elements fora de normativa o 
tipològicament distorsionadors, afegits al llarg del temps. Apart com ja hem comentat 
anteriorment, un cop muntada la bastida es realitzarà un campanya exhaustiva de cates en 
revestiments, per a descobrir l’original i trobar-ne la composició figurativa, de forma prèvia 
als treballs de repicats. Llavors d’aquesta manera es remarcarà la consolidació davant la 
restitució total dels revestiments per tal d’evitar falses interpretacions contemporànies 
inexactes o falsos històrics.   
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Al ser un edifici amb un nivell alt de protecció, disposa d’una sèrie de condicions establertes 
per l’ajuntament. Les restriccions afecten tan a les actuacions com als agents que les duen a 
terme, i aquestes en aquesta obra en concret són:  

- Restauració de façana realitzada per un restaurador titulat. 

- Recuperació de les textures i els cromatismes originals, havent d’eliminar els 
revestiments i pintures no originals, inclòs a la planta Baixa.  

- En paraments, prèvia preconsolidació, presa de calques, neteja, etc... restaurant els 
revestiments, seguint les mateixes tècniques que les originals i aplicant 
exclusivament gotejats tradicionals de calç aèria (amb un mínim de tres capes i 
sense malla). Grapant el mínim necessari i sempre justificant el perquè de cada un.  

- No s’admetran repicats generalitzats en els revestiments. Prevalent les 
consolidacions i injeccions de lletades de calç hidràulica natural.  

- Recuperació del cromatisme original, sense admetre pintures orgàniques. I en el cas 
de necessitar una recuperació cromàtica, les pintures a emprar han de ser a la calç o 
minerals a base de silicats de potassi que compleixi la norma DIN 18363, aplicades 
amb tècniques de veladures.  

- Recuperació dels dissenys originals dels elements nous, acabats amb morters 
compatibles amb les pintures a emprar.  

- Recuperació dels dissenys originals de lloses de balcons i impermeabilització 
d’aquests mitjançant solucions laminars, sense col·locar rajoles. Amb cornisa 
impermeabilitzada mitjançant xapa de zinc.  

- Restauració i/o recuperació de fusteria de fusta original, tan en balconeres com en 
persianes. Incorporant aquestes a l’interior dels buits arquitectònics.  

 

Referència: En el punt 8.11. de l’annex es troba l’informe previ favorable amb condicions 

entregat per l’ajuntament.  
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A continuació mostrem les diferents actuacions previstes en la façana principal de Rambla 
nº100, on per facilitar la seva interpretació classificarem cada una d’elles segons si és:  

- Extracció de material (EM) 

- Tractament o consolidació material (TM)  

- Recuperació morfològica (RM) 

- Aplicació de material (AM) 

 

Paraments  

- Campanya de cates supervisades per Servei Tècnic de Patrimoni Arquitectònic 
Municipal per descobrir les traces i motius de l’estuc. Ja obtinguts els resultats, 
elaboració de plantilles i presentació de proposta de composició de revestiment de 
façana i definició de colors. Si es necessari execució d’estudi cromàtic per a proposta 
de restauració i recuperació de revestiments. (RM)  

- Retirada integra del revestiment (al ser un afegit) en la totalitat de paraments de 
façana, mitjançant repicat curós per part del personal especialitzat en restauració. Es 
realitzaran proves abans de decidir la manera d’extreure el revestiment actual. (EM)  

- Prèvia consolidació de l’estrat original, de l’intonaco amb injecció de PLM o calç 
natural líquida o bé amb injeccions i impregnacions de consolidat de silicat d’etil, 
polvoritzant el suport sense formar cap pel·lícula. Ja compactats, els paraments 
s’esbandiran curosament amb aigua desionitzada o destil·lada, i s’inspeccionaran per 
tal de determinar si hi ha atac de fongs o microorganismes. (TM) 

- Extracció de sals a revestiments d’estucs, a partir de neteja amb aigua destil·lada o 
mètodes adients, i segons el que determinin les proves realitzades in situ. (TM) 

- Eliminació d’algues, fongs i microorganismes amb productes específics de la casa 
KEIM ALGICID-PLUS o substàncies biocides adequades. Apart en determinades 
zones de l’estuc original on hi hagi presència de microorganismes , es tractarà amb 
aplicació per polvorització d’una solució d’alcohol etílic i pentaclorofenol de l’1%. 
(TM) 

- Neteja general amb aigua a pressió controlada i solucions neutres. A més a més per 
extreure la brutícia dels paraments s’utilitzarà polvoritzat de fosfat trisòdic dissolt en 
aigua desionitzada al 5%, manifestant un alt poder desengreixant que proporcioni 
una ràpida remoció de l’estrat de brutícia o greix dipositat. Poden en certes zones 
reforçar aquest sistema amb l’aplicació de empaco de paper japonès de 11 g 
impregnats de carbonat d’amoni o bicarbonat d’amoni en solució aquosa al 5% i AB-
57, aplicat els dos primers amb ruixador, per posteriorment realitzar una lleu pressió 
amb corró de goma i pinzell per afavorir l’adhesió de la brutícia al paper. Aquesta 
operació es repetirà fins a eliminar completament la brutícia, deixant assecar l’estuc 
entre les diverses posades per no saturar d’humitat. (TM) 

- En zones amb taques de tonalitat ambre es podrà plantejar l’aplicació, amb 
polvoritzador sobre paper japonès adossat al drap, d’una solució d’etilendiamino 
treta-acètic bisódic a l’1% (EDTA). (TM) 
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- Per a la neutralització de sulfatacions, responsables de la pèrdua de l’intonaco, 
s’utilitzarà el mètode de l’hidròxid de bari. (TM) 

- Es recuperaran els esgrafiats sobre les llindes i els traços dels motius de l’esgrafiat o 
policromat, generant calques i plantilles dels dibuixos per al seu reperfilat amb 
tècniques pictòriques, i reposant les faltes majors que posin en perill la seva cohesió i 
conservació amb estucs formulats a obra, de dosificació el més semblant als 
originals. (RM) 

- Un cop realitzades les proves de color, es refaran els solcs de l’esgrafiat perfilant les 
juntes i finalment s’aplicarà una veladura molt lleugera a base de silicats de potassa 
en dissolució màxima al 5% de pigment, perfilant les traces, a pinzell, o bé es 
pigmentaran amb aigua de calç i pigments naturals, en base a mescles de colors de 
pigments originals. (AM) 

- Consolidació d’estucs de calç solts mitjançant injeccions de calç, o bé repicat de 
zones soltes i reconstrucció amb morter tradicional de calç apagada i sorra de 
marbre, previ enfoscat. (TM) 

- Grapat d’esquerdes, si s’escau, amb grapes d’acer inoxidable. Prèviament repicant a 
la zona afectada fins arribar a la base ceràmica  i formant regates perpendiculars a 
l’esquerda cada 40 cm, per posterior massissat i reposició de l’estuc. (TM) 

- Pintat amb pintura mineral, en veladura en dissolució màxima de pigment del 5 % de 
la casa KEIM RESTAURO – LASUR, barrejat amb RESTAURO – FIXATIV en les 
proporcions adients segons estudi cromàtic, o tinció amb aigua de calç i pigments 
naturals. (AM) 

- Pintat de serralleria (prèviament rascat), amb capa d’imprimació i dues d’acabat amb 
pintura esmaltada amb partícules fèrriques tipus Oxiron, segons el que determini 
l’estudi cromàtic. (AM)  

- Pintat de fusteries practicables i proteccions solars de fusta i metàl·liques, rascades 
amb anterioritat, amb capa d’imprimació i dues d’acabat amb pintura esmaltada, 
depenent del que dictamini l’estudi cromàtic, per a unificar cromàticament la totalitat 
de les fusteries. O sigui s’intentarà donar una solució d’uniformitat a les obertures 
existents a planta pis, sanejant els elements de fusta, eliminant l’esmalt en mal estat i 
aplicant massilles específiques, seguin els criteris d’uniformitat i de color que 
s’aconsellin en l’estudi cromàtic, on totes les balconeres i persianes de llibret 
s’esmaltaran, i les d’alumini s’unificaran de color aplicant imprimació multi adherent i 
esmalt del mateix color de la fusteria, i es reposaran les 4 unitats desaparegudes. 
(AM) 

- Es retiraran tots aquells elements fora de normativa sobreposats a façana, tals com 
aparells d’aire condicionat (traslladant-los per pati de llums cap a coberta), cartells, 
rètols d’alarmes, il·luminació, cablejats, caixes d’instal·lacions, etc... (EM) 
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Pedra artificial i natural 

- Decapat de pintura existent plàstica i eliminació de crostes negres de sulfatació, 
mitjançant productes decapants lliures d’hidrocarburs KEIM DECAPANTE 
UNIVERSAL, o bé a partir de projecció de microesferes de silicat d’alumini a pressió 
controlada. Igualment es realitzaran proves abans de decidir la manera d’extreure la 
pintura actual. (EM) 

- Subjecció d’ornaments de pedra artificial no consolidats, mitjançant col·locació de 
tacs químics amb SIKADUR 42, repicat, obertura i neteja de juntes en tot el 
perímetre per posterior emplenat amb resines epoxi amb SIKADUR 31 i posterior 
reconstrucció de zones malmeses, amb morter de reparació de petris tipus KEIM 
RESTAURO GRUND i RESTAURO TOP. (TM) 

- Consolidació i hidrofugació de pedra de Montjuic, deixant-la vista amb siloxans que 
no formin pel·lícula. (TM) 

Balcons de pedra natural (lloses de balcons)  

- Decapat de pintura existent plàstica mitjançant decapant de la casa KEIM o bé 
mitjançant projecció de microesferes de silicat d’alumini a pressió controlada. Es 
realitzaran proves abans de decidir la manera d’extreure la pintura actual. (EM) 

- Aplicació de consolidant FAKOLITH MULTILITE, més veladura KEIM RESTAURO – 
FIXATIV. (TM) 

- Sanejament de lloses de balcons per la seva part superior, ratllant per tal de millorar 
la seva adherència i impermeabilitzant amb un acabat de morter impermeable. Es 
formarà pendent del tipus SIKA MONOTOP 107 SEAL, i s’aplicarà una capa incolora 
de resines de poliuretà amb resistència als rajos ultraviolats, protegint motllures a 
partir d’escopidors de zinc. En resum es farà una consolidació de llosana amb 
FAKOLITH MULTILITE, restitució volumètrica amb pedra artificial en cas de ser 
necessari, raspat, passivat de ferro encastat amb llosa amb SIKA TOP ARMATEC  
EPOCEM i pavimentat amb dues capes de SIKAMONOTOP SEAL 107, amb 
protector incolor de resines de poliuretà. (AM) 

- Comprovació d’estat dels ancoratges de les baranes, on es calçaran amb mitges 
esferes de fosa per evitar obstrucció de brutícia i nous regalims sobre llosanes. (TM) 

- Pintat de baranes, prèviament rascades i miniades, si s’escau, amb capa 
d’imprimació i dues d’acabat amb pintura esmaltada, tipus OXIRÓN, segons estudi 
cromàtic. (AM)  

- Instal·lació de noves persianes de llibret (4 unitats) de 4 fulles, a entresòls i planta 
principal, de pi melis i ferratges d’acer inoxidable, per igualar tipològicament els 
elements de façana. (AM) 

Ràfec  

- Extracció de peça existent en cornisa superior, aplicant posteriorment morter 
impermeabilitzant SIKALASTIC 1K i col·locació de peça de zinc plegada tipus DELTA 
VM ZINC amb goteró. (EM + AM)  

- Reparació de cantell de cornisa amb morter KEIM RESTAURO GRUND, amb 
inserció de rodons i barnilles d’acer inoxidable, en cas de grans volums. (AM) 
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- Recuperació de sota ràfec d’esgrafiat existent, consolidant aquest en bon estat i 
refent zones no consolidades o caigudes amb sistema tradicional i morters de calç. 
Per una part generant calques i plantilles dels dibuixos per al seu reperfilat amb 
tècniques pictòriques, recuperant així les ornamentacions originals. Mentre que 
regenerant solcs de l’esgrafiat perfilant les juntes i finalment aplicant veladures molt 
lleugeres a base de silicats de potassa en dissolució màxima del 5 % de pigment, 
perfilant traces a pinzell, o pigmentant amb aigua de calç i pigments naturals, en 
base a mescles de colors de pigmentació original. (AM) 

- Recuperació de reixes de ventilació de la cambra a la catalana. (AM)  

 

 

 

 

 

Referència: Capítol 8.12. de l’annex trobem el plànol d’actuacions dut a terme en aquest 

procés. 
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Planta Baixa 

- Si es possible, eliminar els plans sortints i unificar el pla de façana en quan a gruix, 
evitant arestes que no s’avinguin a elements arquitectònics, unificant les alçades dels 
arrambadors, repicant els revestiments fins a descobrir l’obra de fàbrica. (EM)  

- Reestucar amb morter i mètodes tradicionals d’estuc de calç tricapa, amb 
especejament adient a la resta de la façana, formant un arrambador d’imitació de 
pedra buixarda d’alçada uniforme, amb cantell superior rom i intradossos als brancals 
d’obertures. Apart per tal d’uniformar els emmarcaments de les obertures, es 
proposa generar un emmarcament al voltant de l’obertura estintolada, del mateix 
gruix que l’existent al local dret, tot i que horitzontal, doncs es considera que un arc 
rebaixat d’aquestes dimensions, en quan a llargada, no resulta creïble, per a després 
integrar-los cromàticament en conjunt com a pedra artificial o de Montjuic, igual que 
l’arrambador inferior. (AM)  

- Una altre solució seria marcar la diferencia entre l’estintolament modern i l’obertura 
del local dret amb col·locació d’un marc de xapa metàl·lica galvanitzada i lacada al 
forn, a l’intradós, de la gran obertura i a la cara interior de la seva llinda, generant 
una ombra en aquesta, i entregant l’estuc a testa amb cantell d’aquest element. (AM) 

- Nou revestiment d’estuc especejat en planta baixa i entresòl, igual que resta façana 
amb marcat de llindes i brancals d’obertures, amb igual disseny que emmarcat del 
local bar Amatxu. Realització de nou arrambador seguint morfologia de l’existent en 
zona de bar. (AM) 

 

Referencia: Al punt 8.12. de l’annex es pot trobar el plànol d’intervenció en planta baixa.  

 

Aquesta proposta a planta baixa cerca la unitat, uniformitat i integració de les successives 
modificacions dins el conjunt, però podrà ser perfilada en fase de projecte i obra segons el 
que acordi la direcció facultativa i els tècnics municipals del Servei de Patrimoni Municipal.  

Finalment també es va elaborar una petita actuació en el vestíbul, de caràcter estètic, però 
que no es del tot segur en la seva execució, ja que en la sol·licitud de llicència no s’ha fet 
constar aquesta petita intervenció. Igualment en els annexos podem trobar les diferents 
remodelacions.  

Referencia: En el capítol 8.13. de l’annex es poden consultar les intervencions realitzades en 

el vestíbul interior.  
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4.7.3. Visió personal tasques realitzades  

La visió construïda durant els mesos de pràctiques en aquesta fase, és excel·lent ja que 
l’empresa disposa de membres molt formats ens aspectes rehabilitadors, què ideen les 
millors solucions, tenint en compte els diferents punts a favor i en contra de tots els 
processos duts a terme i materials aplicats, segons la situació de cada obra. L’únic problema 
ha estat la poca participació en aquestes propostes, a l’hora de crear o pensar idees, 
conjuntament , al poder rebre un relleu en coneixements rehabilitadors/restauradors de molt 
bona qualitat que no s’ha produït.  

 

4.8. AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS  
4.8.1. Mètode realització  
La fase d’amidaments i pressupostos, generalment és un dels procediments més fàcils a 
preparar però a la vegada crítics, al haver d’arribar a un preu final beneficiós per totes les 
bandes, sent així sobretot un punt de negociació entre client, la mateixa empresa i treballs 
subcontractats.  
A l’executar els diferents càlculs finals, gairebé tota la informació ja esta recopilada com ara 
propostes, tipus d’andamis a utilitzar, amidaments, etc... però en alguns casos aquests 
últims no són del tots segurs, havent de realitzar un treball d’amidament previ a aquest. De 
manera que es concreten totes les mesures possibles i detalls de la façana a rehabilitar. 
Sobretot en casos com els de Rambla nº 100 es duu a terme un amidament exacte i precís, 
a causa de la posterior presentació a client, tècnic de l’ajuntament i paisatge urbà, sent 
aquests dos últims personatges responsables a acceptar els pressupostos i amidaments del 
projecte per tal d’aportar la corresponent subvenció.  
Per últim totes les dades aconseguides eren introduïdes en una plantilla d’Excel de 
l’empresa amb base de dades, per facilitar la tasca en aquelles partides més comuns.  
  
Un exemple seria el següent de Rambla, on podem observar el tipus de pressupost dut a 
terme.  

 
Referència: Al punt 8.14. es troba el pressupost i amidament al complet realitzat 

personalment, del projecte estudiat.  
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4.8.2. Visió personal  

No és una de les feines més realitzades durant l’estància a l’empresa, però en aquest 
període, m’he encarregat personalment d’aquesta tasca en varis projectes, poden 
determinar una correcte realització des de el meu punt de vista. El procedir era curós en casi 
tots els casos però donant especial importància a aquells catalogats per l’ajuntament, al 
entrar en un grau de detallisme que en la resta de projectes no era tan elevat, i potser en 
algunes situacions fins i tot baix al no a dur a terme visites per tal de fer treballs 
d’amidaments. El motiu principal era la falta de temps i la persecució de l’entrega en el 
menys període possible, que era més important que la petita pèrdua que es pogués generar 
en aquesta transacció. 

 
4.9. PLANIFICACIÓ  

4.9.1. Mètode realització 

La planificació de l’obra és de les últimes tasques a executar abans de començar les obres. 
Aquesta té la necessitat en dos casos de reunir-se amb la resta d’empreses 
subcontractades per determinar les hores i dies dispensables per dur a terme els 
corresponents treballs. Les dos trobades es produeixen:  

Primer, un cop determinades les propostes i les identitats executores, realitzant una reunió 
per especificar els tempos de cada tasca i entrada de noves.  

Segon, abans de l’inici d’obres, per actualitzar el Planning anterior segons els recursos 
disponibles i concretar dates exactes.  

Finalment, es determina una persona responsable de controlar aquest Planning per fer-lo 
complir, que normalment és el cap de l’obra amb el suport de la directora del despatx tècnic 
(Marta Cervelló).  

Els documents produïts en aquesta fase serien un organigrama acompanyat d’una taula 
organitzativa de dates que es troba en els annexos.  

Referencia: Punt 8.15. de l’annex es pot consultar la documentació corresponent a la 

planificació d’obres.  

 
4.9.2. Visió personal 

En aquesta fase la seva complexitat reduïda, no dóna molt a opinar, apart de que aquesta 
tasca es organitzada per les diferents empreses que participen, sense poder aportar gaire 
res en aquest procés. Igualment, personalment m’hauria agradat assistir a més reunions, per 
escoltar i veure les diferents problemàtiques sorgides i en conseqüència les solucions 
donades, però a la realitat només he assistit a una reunió corresponent a l’obra del carrer 
Dagueria nº14. 
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5. CONCLUSIONS  

En aquest treball s’ha presentat l’empresa i un cas pràctic dut a terme en el període de 
pràcticum. En si l’empresa és una de les millors en el seu àmbit a Barcelona. Encara que 
sigui novella en el sector de la rehabilitació, esta començant a assolir un cert renom, a partir 
de feina, esforç, constància i qualitat. Apart durant aquesta estada, s’ha obtingut una certa 
visió de tota aquella teoria apresa en el DAC i les diferents assignatures de la carrera, 
aplicada en el món laboral de forma pràctica. En aquestes conclusions comentarem 
diferents aspectes del treball, i en conseqüència de la visió de les pràctiques.  

El treball aporta la informació elaborada en un projecte quotidià de rehabilitació de façanes. 
En alguns aspectes penso que la tasca realitzada ha estat molt curosa i detallista, com seria 
en la busca de l’aspecte original de la finca, en l’estudi històric i les cates executades, o en 
els diferents aixecaments gràfics, de bastida, detalls i altres, treballats al màxim per tal de 
ser entesos per gent no vinculada en el món de la construcció. Igualment, exceptuant lo 
anteriorment dit,  hi ha altres fases millorables, on hauria d’exigir-se un mínim com a projecta 
de rehabilitació, com seria l’aixecament de lesions i patologies en façana (realitzat 
personalment per completar el treball), encara que siguin lesions amb poc significat, en les 
intervencions proposades ja que en molts casos són solucions pautades i en les quals no hi 
ha una investigació profunda, on en la mateixa presentació de l’edifici que en aquest cas ha 
sigut elaborada a posteriori de les pràctiques. En resum el que penso és que dintre del món 
empresarial la feina feta presentada molts cops és la mínima per tal de què sigui acceptada, 
lògic en aquest àmbit, al suposar un sobre cost en recursos innecessari, però marcant 
diferencia amb el que ens demanen a la universitat.  

Pel que fa a les pràctiques m’ha agradat poder veure i palpar el que seria l’àmbit laboral de 
la rehabilitació i restauració. Malgrat aquesta presa de contacte, en molts casos he dut a 
terme una gran quantitat de tasques de despatx i algunes d’elles molt mecàniques, com 
aixecaments gràfics constants, presentació de propostes ja decidides, etc... sense poder 
aprendre en la mateixa obra o aportar idees en processos de més responsabilitat, i així 
obtenir coneixements de la mateixa experiència pròpia i l’aportada per altres. Com a còmput 
general ha suposat una vivència molt bona  en una empresa molt ben organitzada i de 
qualitat, però amb el sentiment de poder haver-les aprofitat més en quan a visites d’obra i 
creixement  personal en el món.  

Finalment l’àmbit específic de la restauració i rehabilitació de finques de Barcelona, sobretot 
en la part de façanes i embolcalls d’aquestes, penso que es podria millorar a partir de 
l’aplicació de noves accions preventives que allarguessin la vida útil dels materials i les 
intervencions realitzades per les diferents empreses del sector, reduint el cost de futures 
obres innecessàries i controlant l’estat en tot moment de la finca. Aquesta tindria diferents 
peròs, una que les empreses que viuen exclusivament d’aquest tipus d’obres no els hi 
sortiria a compte, al sobreviure d’aquestes intervencions i la segona el cost addicional a 
primera vista que no seria ben rebut ni acceptat pels clients. De tota manera és un punt que 
crec personalment que s’hauria de millorar, aportant una nova visió al món de la 
rehabilitació, actualment encallat.  
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8. ANNEXOS  

8.1. TRADUCCIÓ TERCERA LLENGUA D’UN 30% DE LA MEMÒRIA  

1. INTRODUCTION  

My final project is about a rehabilitation internship. This option came up when talking in DAC 
rehabilitation with Xavier Casanovas, and he told us that to finish the 3 optional subjects, we 
had to choose between 3 different options: 

 

 - Make a final project, which had to be about rehabilitation. 

 - Make an internship about rehabilitation during a period of 6 months. 

 - Make an internship and a final project about it. 

 

After thinking about it for a while, I finally chose the third option. Basically, I wanted to live the 
experience of being in a company to consolidate the knowledge that I had learn in the DAC. 
Also, because at the end of it, I would be able to develop complete projects to rehabilitate a 
building. 

 

After the second quatrimester, Xavier Casanovas sent my CV to Cromsa, where we didn’t 
agree on the terms so we had to move on. Then, we started talking with Axis Patrimoni. They 
answered rapidly and so they scheduled an interview for the following days, which went well. 
We agreed on making the internship for the next 6 months. 

 

They started on 15-09-2014 and ended on 20-03-2015. During this period of time, I’ve been 
basically on the desk and visiting constructions. I’ve also dealt with the bureaucracy related 
to it, and have made so graphical representations. 

 

In this project I’ve tried to write everything I’ve learnt in the company, both from internal 
operations and from projects developed. 

 

For this reason, the project is structured in a brief description of Axis Patrimoni, the tasks 
developed during the internship and the personal experience of a full rehabilitation 
development. 
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2. DESCRIPTION  

2.1. COMPANY GENERAL DESCRIPTION 
 

The company Axis Patrimoni is a SL (Societat Limitada), which takes part of Barcelona’s 
construction sector and its main functions are buildings restoration and archeologic heritage. 
This is especially devoted restoration of buildings in Barcelona listed as architectural 
heritage, but also performs full restoration of property (with or without change of use) and 
community common areas such as roofs, stairs, facades and others. 

 
Basic data about the company: 
 

Complete name Axis Patrimoni, S.L.  

CIF  B 59189217 

Registered office Vilanova de Geltrú (088000), Ronda Ibèrica, local 4 

Contact person 
David Serra Lázaro  

Telephone  
 93 105 42 40  

Web  www.axispatrimoni.com   

e-mail   Info@axispatrimoni.com 

 
Even though the company has an office located in Barcelona, the headquarters are loacated 
in Vilanova i la Geltrú (Ronda Ibèrica, 4. zip code 088000). 
 
The firm was founded in 1991 by a little family group and has been actively participating in 
the construction world since then. 
 
It comprises a number of qualified graduates like architects and senior technicians. And a set 
of operators control aspects of construction and restoration, thereby forming a solid team and 
indicated to ensure all tasks to offer the customers. 
 
Finally Axis Patrimoni has various certificates and subscriptions to associations that ensure a 
minimum quality as a company, thus constituting a business philosophy which aims to foster 
an optimum construction process. It also keeps in mind construction quality, security for 
operators such as citizens and environmental preservation. 
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2.2. ESTRUCTURURE OF THE COMPANY 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MANAGEMENT 

D. Serra Làzaro 

FINANCIAL  
Management  

O. Serra Làzaro  

TECHNICAL 
Management  

S. Cervelló Delgado (Dr. Architect)  

LEGAL  
Management  

R. Rodríguez Sanchez  

 COMMERCIAL 
Management  

V. Figueres Tarrats  

PRODUCTION 
Management  

M. Cervelló Corominas (Architect)  

Staff  
EXECUTION 

Staff involved in constructions  

PROJECT 
Management  

M. Cervantes 

 

 Administrative FieldPersonal  
d’EXECUCIÓ 

Technician FieldPersonal  
d’EXECUCIÓ 

SUBCONTRACTED 
 

Self architects and 
others 
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In this chart we can see the areas of operation in the company, which are administrative 
charge of logistics management, the technical, that realise all the work which is the company 
designing, and basically all the tasks related to the works and projects in the office. 
 
The main stone in the company are the managerswould, which organize the administrative 
field and coordinate with the technical administration. 
 
The internship is focussed in the production department, within the technical field, which is 
directed as shown in the chart by Marta Cervelló. She’s also my mentor, and with Marc’s 
support as construction manager. In this department they conduct graphics facades, 
scaffolding, and other proposals, apart from the development of all technical documents in 
order to execute different works. 
 
 
The inner workings of the technical schematic would be: 
 

-  First of all, bids are received from the sales department, where the customer decides 
in its sole discretion whether to accept the proposal to go ahead with the project, 
based on the presentation of plans and budgets in different meetings. All the 
information submitted to the client by different production department. 

 
- Once accepted by the technical department, it’s performed all the necessary 

documentation to start the work, such as historical memory, completion of 
construction details, and others. 

 
- If necessary, performance of basic projects are outsourced to independent architects 

and executives. 
 

- Finally, restoration of direction and coordination are executed by the management of 
production. Although the architects in charge of the works are outsourced as 
architects or an independent external architectural firm. 
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2.3. COMPANY'S ACTIVITY  
 
This section explains more precisely the different tasks carried out by the company, and 
details works and projects during the productive life of the company, and the most common 
views and actions mediated during the internship. 
 
 
 

2.3.1. Main tasks performed 
 
Current activities offered to the clients are: 
 
 

- Facade restoration (main, side and rear) 
 

- Comprehensive rehabilitation of single-family and multifamily buildings . 
 

- Rehabilitation of buildings with change of use 
 

- Rehabilitation of common elements in properties, which could distinguish two different 
subgroups : 

 
§ Rehabilitation of external elements : Roofs 

 
§ Rehabilitation of internal elements such as entrances, staircases, inner 

courtyards etc.... 
 

- Performing structural reinforcements 
 

- Placement or replacement of new community facilities (electricity, water, gas, 
electricity, solar energy, evacuation, etc ...), due to lack of compliance or seniority or 
degradation of these. 

 
- Making nets and protective visors 

 
- Restoration of farms classified as Barcelona's architectural heritage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pràcticum Axis Patrimoni 

2.3.2. Work performed by the company 
 
During the last 6 years, the firm has participated in a series of works that have focused on a 
specific area, which is the metropolitan area. In this whole area, we can clearly distinguish 
two points, which are: 
 

- L’Hospitalet de Llobregat, acting promptly in the east. 
- Barcelona, which has involved more regularly and with more intensity. The 

most important areas are: District of San Antonio, Poble Sec, Sants, Eixample, 
and less frequently elsewhere. 
 

 The following map shows generally different works in terms of Barcelona and 
l'Hospitalet de Llobregat. I see in different areas operated. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Axis Patrimoni 
Office  

Building Part 

L’Hospitalet de 
Llobregat 

Poble Sec  

Sants District   

Sant Antoni  
Neighborhood 

Eixample   
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Below is more detailed and all construction works of Axis heritage in areas such as 
commentary or nearby, according to the following parameters: 
 

- Completed works 
- Works in progress 
- Works to start 

 
 
Sant Antoni District  
 

 
 
Poble Sec  

 

 
 
 

C/ Floridablanca 55 

C/ Calàbria  

 C/ Villaroel 19  

C/ Tamarit 100  

C/ Piquer 9-13 

C/ Magalhaes 30 

C/ Salvà 29 

C/ Tapioles 39 

C/ Manso 1  
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Sants District  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                      
Hospitalet  

 

 

 

 

 

 

 

C/ Tenor Masini 89 C/ Tenor Masini 89 

C/ Tinent Flomesta 20 

Travessera de les Corts 271  

C/ Montseny 68 

C/ Comandant Benitez 13  

C/ Carreras i 
Candi 101 

C/ Bacardí 3-5-7 

C/ Canalejas 
53 
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Eixample 

 
 
 

 

C/ Pau Claris 174 

Pg. de Gràcia 90 
Rambla Catalunya 127 

C/ Muntaner 142  

Pg. de Gràcia 39 
 

Rambla Catalunya 74 

Pg. de Gràcia 32 
 

C/ Tallers 50  
 

C/ Enric Granados 95  

C/ Valencia  151 

C/ Valencia 56 

C/ Calàbria 273-275 

C/ Avenir 7 

Av. Pau 
Casals 8-10 
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Other zones  

 

C/ Sardenya 537 

Ptge. Maiol 25  

C/ Corsega 391 

C/ Consell de Cent 608 

C/ Aragó 393 

C/ Aragó 389 

C/ Nàpols 153  

C/ Aragó 538 

C/ Roger de Flor 57  

C/ Méndez Núñez 3  

Av. Portal de l’Àngel 2  

C/ Rambla 100  

C/ Joaquim Costa 36  
C/ Dagueria 14  

Pl. Regomir 5  

Rambla Raval 24  

C/ Rauric 8  
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C/ Ca l’Alegre de Dalt 32-34  
C/ Sant Gervasi de Cassoles 119  

C/ Muntaner 498  

Passeig Universal 4 

C/ Industria 353 

C/ Marià Aguiló 131 

Ptge. Canal 11 - Sant Joan Despí   
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2.3.3. Statistical data: Main zones operated in rehabilitation work 
 

In this section we verify the interventions that are already made, and in what area the 
company specialises in the world of rehabilitation. Therefore we analysed all the completed 
works (a total of 31 buildings) and classified. The three parties would roughly intervened: the 
envelope, the interior elements and installations.  
 

 Elements of the 
buildings 

Required 
operations  

Percentage 
Total 

Percentage  

E
N

V
E

L
O

P
E

 

Facades   
30 33,33 % 

66,66 % 

Inner courtyards  
18 20 % 

Plane roofs   
10 11,11 % 

Inclined roofs   
2 2,22 % 

IN
T

E
R

IO
R

 
E

L
E

M
E

N
T

S
 Structural enforcement   

6 6,67 % 

10 % 
Internal distribution   

3 3,33 % 

IN
S

T
A

L
L

A
T

IO
N

S
  Electricity   

7 7,78 %  
 
 

23,34 % 
 
 
 

Plumbing   
7 7,78 

Gas  
6 7,78 

 

If we analyse the data, we can see that the most worked zones in all the works would be the 
envelope, specifically the façade. From this point, we can deduce and say that the company 
Axis Heritage specialises in the restoration of facades. The main reasons why the company 
has completed specialising in this area in particular would be: 
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- The envelope of the building is the part which is most exposed to external 
agents (water, humidity, temperature changes, etc ...) and as a result, are the 
elements with lower lifetime, thereby calling replacement earlier in comparison 
of other elements. 

- In relation to the previous point, many of the buildings chosen, which must 
rehabilitate Barcelona and are listed as heritage, obtain a grant from the City 
of Barcelona (Cityscape), which is a small grant economy. 

- Finally, restoration of facades in certain areas of Barcelona can implement 
advertising on scaffolding, so monetisation is interesting to companies to 
promote themselves on the street. 

 

In conclusion, this is the area of the building that has more demand for restorations, and 
firms get the most income for advertising themselves, thus making prices more affordable for 
owners of buildings. 
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2.4. OPERATION OF THE COMPANY 
 

Next, we explain the different stages ordered chronologically. All these stages make up the 
inner workings of the company and are essential for its survival, because each of them 
depends on the other. 

 

2.4.1. Customer acquisition 

Like any company, Axis Heritage has a commercial section, which consists in achieve the 
maximum number of deals. This part is the most important one within the company, since it 
depends on the number of deals that come in. Obviously, all incoming proposals that are 
made in the technical office are not fully accepted by the customers, but we can assert that 
the more entries, the possibility of getting more projects accepted futures is higher. The tools 
used to see the work carried out to the customers are: 

 

- Broker 

- Website (under construction) 

- Mouth to mouth from satisfied customers 

- Emails estates and neighborhoods 

- Advertising Axis Heritage in different scaffolds without advertising 

 

The most used of them is the commercial agent who is Vanesa Tarrats Figueres. She takes 
care of getting potential customers from different contacts that would be property managers, 
resident’s associations, offices of architects and people from constructions. Once it locates 
the customer, a process to make an initial offer begins. 
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2.4.2. Making deals 
 

From the first moment a client is met, it goes through a process. 

Before the first visit, there’s the need to ask the administrator of the estate, the president of 
the community or the owner (in the case of a particular house), the maximum information 
possible. This documentation can be: 

 

- Descriptive plans (plants, elevations, sections and details) 

- Original project and modifications 

- Descriptive report of the project in order to find constructive systems and 
materials used by them. 

- ITE (Technical Inspection of Buildings) 

 

In many cases the buildings were built in the late nineteenth and early twentieth centuries. 
This information is unobtainable by these business agents and the only possible solution is to 
consult a file. In this case, Barcelona’s City Hall only provides minimal information. 

 

When all the possible information is gathered, the first visit happen. The necessary material, 
is: 

- Rising graph facades, patios, roofs and areas to rehabilitate (these plans are 
carried through photos and documents of plots of land, to make a picture 
proportionally to fit reality) 

- Camera 

- Pencil, pen and rubber 

- Metro and laser tool to check distance 

Then a measurement of the property is performed, noting all the measures in the plans 
already made and photographing the facades, patios, roofs and elements that compose it. All 
the collected information is taken to the firm to modify the morphology of the different 
measures and plans. 

 

Lastly there is the second visit, which must have the following material: 

- Corrected plans and modified facades, patios and roofs, according to 
rehabilitate areas. 

- Camera 

- Pencil, pen and colored rubber 

- Metro and laser tool to check distance 

- Business cards 

 



Pràcticum Axis Patrimoni 

In this visit, an analysis of the state in which the building is located is run, in order to find 
areas in which we should intervene. Then it performs a list of things to be fixed in the 
localized areas, from plans made in the office. These are marked thoroughly on the same 
plane, to highlight the type of injury and disease that affects the building, and, in some cases, 
even measure the distance and size of these depending on the type and frequency of injury. 
Then, we take photos of each of the localized pathologies. 

 

Finally there is a small meeting with the president and / or administrator of the neighbors, to 
specify the type of rehabilitation that would be performed and the parts to intervene. The 
company shows the result of the analysis and provides some suggestions, if necessary. 

 

2.4.3. The project 

This phase is where you would start the rehabilitation project, from the data already obtained, 
taking into special consideration the preferences of the client. This proposed project will be 
subsequently shown to the client, and according to the type of work you want to perform the 
workload will be higher or lower, but we can determine a minimum amount of work, which is 
as follows: 

 

- Current plans of facades, roofs and courtyards, elevations and sections 
required to understand these parts. 

- Pathological plan. 

- Plans of action proposed with cranes through colors. 

- Construction details are accompanied by proposed plans of action. These 
serve to : 

§ Explain graphically the proposal to the client, thus facilitating their 
understanding. 

§ Send to get an industrial budget. 

- Measurements of the project and the various budget items. 

- Plans scaffold with advertising canvas. 

- Other cases: 

§ Distribution plans to complete renovation of the property. 

§ Structural intervention plans in cases of structural reinforcement works. 

§ Historical maps, in cases of old buildings and heavily modified 

 

This whole job, tries to make a difference with other companies, providing the customer a 
clear proposal, accompanied by large graphics to understand it and make your project more 
understandable. Thus trying to convince the client that it is the best choice to be a company 
that shows quality, commitment and trust. 
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As you can see, there is a lot of work to be performed in a short period of time, which in 
some cases do not allow the company to make all the documentation, always trying to do as 
much as possible in order to convince the customer. 

Also all the hours spent do not guarantee acceptance of the project by the customer, and in 
some cases, it becomes an unnecessary waste of time. 

 

2.4.4 Work documentation 

 

Once the client accepts the offer, the company begins to process all  the documentation to 
start the work and if necessary, to carry out a project executive. The documents to apply or 
perform are: 

- Construction license formalities  

- Entrance to start of works and grant ordinary and / or extraordinary formalities 
cityscape 

- Workplace opening formalities  

- Contract with advertising company when the property is in a commercial area 
of Barcelona. 

- Security Plan 

- Hiring Book 

- Incidents Book 

 

Once all the documentation is accepted and processed, the next stage begins. It’s about 
organizing, planning and managing all the tasks in order to execute the work in the best 
conditions. This will join the information already obtained, the work of the Planning and 
management to plan and organise all pf them without interference. 

Finally, once given the start date of work and execution time, all the parts that make up the 
work are gathered to determine the date and duration for each of the phases. During that 
attempt to extend the maximum possible within the play, thus expanding the margin of error 
to act in cases of delay, possible changes or unexpected accidents. 

Currently the company has expanded its workforce, as already mentioned above, with a new 
construction manager. This way it can cover up to a total of seven works, which are the 
current works. The workers are organised by teams, according to the tasks in each case, 
thus having specialists in different fields such as restorers, painters and others. 

During the course of the various works, works that have already been finished or really 
important clients will be given high priority. 
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2.4.6. Outsourcing services 

 

In some works, the reduced size of the company makes impossible to do some activities or 
specialized works. This is when there is no solution but to outsource an external company, in 
order to provide the service. 

 

2.4.7. Execution of the work 

The implementation phase, is the one that highlights the quality of Axis heritage, and differs 
with other companies that rehabilitate facades of Barcelona. 

Firstly, due to the specialisation on facades, we begin to mount all the scaffolding. 
According to the space available on the public sidewalk and type of sidewalk, we can install 
two types of scaffolding, the "tubular", the most common, or the "penjada" for situations 
where space is reduced. 

The absence of our own scaffolding, (since it represents a high cost of acquiring and 
maintaining a small business), we opt to rent other companies’ services. Usually the supplier 
is ULMA SA. 

When the assembly of scaffolding is completed, it is important to check its proper functioning, 
to ensure the safety of its own workers and pedestrians. 

Finally, in some cases, the company places advertising canvas chosen by Axis Heritage and 
accepted by the customer. 

Throughout this process, there’s the construction of temporary installations and the work of 
providing electricity and water rushing and changing the workers and employees. The 
clothes must have, according to some minimal measures depending on the number of 
workers: 

- First aid kit 

- Poster nearby with health centers and phone numbers in case of emergency 

- Documentation of must stay in work 

 

When all these phases are finished, the work itself can begin. As we saw earlier in the 
organisational chart of the company, this can bring two construction manager of all the 
rehabilitation work carried out while the rest of the project management is contracted from 
other companies or autonomous agents, thus completing the work with a minimum of an 
implementation director, a health, safety and quality control coordinator. The whole team will 
have the task of controlling the daily work in order to ensure compliance with the safety plan, 
control of incoming materials for work, to ensure the good all phases of operation. 
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Although there are outsourced jobs, controlling the reception of these materials, 
commissioning work and quality of finishes will be made by the company Axis Patrimoni to 
ensure the minimum established. 

 

Finally, to ensure that these tasks are fulfilled, the construction managers visit the place at 
least twice a week, apart from organising a weekly meeting with all the project management. 

 

2.4.8. Delivery of work 

 

When all the work is finished, the manager of construction makes an inspection to verify the 
correct finishes on all the interventions. In cases he locates any error in the work, this will be 
communicated to the team or subcontracted company responsible to fix it as quickly as 
possible. For this reason, the scaffolding won’t be dismantled until he has given the approval 
once the inspection is completed. 

 

In addition, the works that affect a whole community of neighbors, there is a last visit with all 
of them to be aware of the degree of satisfaction when the job is done and finished. 

 

To conclude, the work is delivered to the property, where the customer must sign a record of 
delivery and pay various certificates. Later, the Town hall is informed with an instance. 

 

Large scale or really important projects to the company, will be photographed and stored in 
the photo archive. 
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2.4.9. Company’s Flow Diagram 
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2.5. CERTIFICATES AND AFFILIATED ASSOCIATIONS 

Axis Patrimoni is affiliated to some associations, which provide the company a number of 
certificates. These give administrative support, continuous improvement tools and brand 
labels visible by the consumers, providing safety and a minimum qualitative. 

 

These certificates and associations are explained in detail below. 

2.5.1. Work Builders Guild 

Original Guild from 1211, it was rebuilt as a modern organization in 1892. It is currently a 
non-profit organization serving construction companies. 

Its main goals are: 

- Protect the interests of builders. 

- Meet their needs. 

- Be their representative in front of governments, social institutions and other 
entities in the construction sector. 

Thus, the Guild offers its services of information, training and advice at the lowest cost 
possible, supporting their daily activities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2. National Association of rehabilitation and reform (ANEER) 

National Association, which integrates various businesses rehabilitation form Spain and fight 
for their interests and benefits. 
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2.5.3. Commission renovation and maintenance of buildings of Catalonia 
(RiMe) 

Created both by the Association of Constructors of Works and the Chamber of Works 
Contractors of Catalonia. The commission's mission is to promote the quality in all the tasks 
aimed at rehabilitation. 

Today, more than 300 companies have already signed up. They are members of the 
Association of Builders and / or the Chamber. Thanks to its success, they started to develop 
its functions into four working groups. 

 

 

2.5.4. CONSTa 

 

CONSTa is a non-profit institution, registration of all the involved companies in the 
construction, alteration, maintenance and rehabilitation of housing in Catalonia, which all 
have in common the desire of being recognized in the market for their professionalism. 

 

Like RiMe, CONSTa is an idea created and promoted by the Association of Builders and the 
Chamber of Works Contractors of Catalonia, operated by Applus + and with the support of 
the Department of Environment and Housing of the Generalitat of Catalonia. 

 

Like all other companies, Axis Patrimoni has provided the necessary documentation 
corresponding activities: vertical work team and nets, restoration of facades, roofing, 
waterproofing, consolidation and rehabilitation of buildings, storage buildings - demolition, 
rehabilitation, rehabilitation of farms, masonry and installation of elevators. 

 

 
Reference: Point 8.3 of the annex, the documentation can be found on the company 
description. 
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3. PARTICIPATION IN THE COMPANY 

The following section explains the various tasks given during the training period, specifying 
the type of work and projects. 
. 
3.1. GENERAL DESCRIPTION 

During the practical tasks have been performed: 

- Facades rising graph and sections about the current status. 

- Scaffolding Plans with advertising canvas, depending on the farm. The work is 
intended to make a reconsideration of the various modules tubular scaffolding 
that frames in plant and elevation measurements with real estate, 
complementing the PMUD, level assembly, use and dismantling scaffolding 
company ULMA, document performed before the start of the work and 
required by the health and security coordinator under implementation. 

- Visits in different stages of the project to make measurements and surveys of 
injuries, most photographic thereof. 

- Diseases description through plans injuries, based on information obtained in 
visits. 

- Plans of action on facades. 

- Proposals for rehabilitation of different estates, through color planes, material, 
construction details and chromatic studies explanatory. 

- Specific construction details such as doors, windows, etc ..., explaining in 
concrete construction and all features provided by the manufacturer. 

- Cityscape granted applications, for example, opening files and input 
necessary documentation in order to obtain subsidies ordinary or 
extraordinary, as appropriate. 

- Preparation of the historical memory and evolutionary plans of the property. 
During this process, different Barcelona files should be contacted and once all 
the information is collected, different stages of the building are deducted 
thorough study. 

- Visiting the work, in one case as manager assistant of construction. 

- Demand for products in different projects, requesting budgets and properties. 

- Security Plan and elaboration of contract. 

- Organizational tasks in the office. 

- Executive project of restoration of facades, from the beginning, in Rambla 
nº100. 
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3.2. TYPE OF WORK 

 

The type of work performed during the internship can be classified as: visits to works, 
preparation of projects, and other administrative tasks. Within the project development, there 
are different tasks described, as rising graph, diagnosis, etc ... and other tasks referring to 
demand budgeting, organization and other offices. 

To make it more graphic and see how much work has been done in each phase, see the 
following chart shown below: 

 

 

 

 

 

As you can see, one of the tasks with less hours are visits to work with 3%.This section does 
not include visits gathering information for the project, which are aimed to make the various 
graphic surveys and injuries plans afterwards. 

On the other hand, it reflects that the main occupation during the internship has been on the 
design phase, so all the work in the office related to graphics, historical studies, plans 
scaffold, diagnosis, proposals and other construction details of the various homes to 
rehabilitate. 

 
Project 
Phase   

Administrative  
Tasks  

Other 
Tasks   

Construction 
visits  
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3.3. SCHEMA OF THE WORKS PERFORMED 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Project Actual 
Condition 

Architectoni
c Upraising 

Scaffoldi
ng  

Diagnosis Proposal  Construction 
Details  

Budget and 
measurements 
and Security plan  

Historical 
Study  

Constru
ction 
Visit  

C/Dagueri
a 14 

In course        X  X 

C/ 
Entença 
140  

discarde
d 

X X    X   

C/ 
Entença 
140 bis  

Delivered X X    X   

C/ Balmes 
25 

Delivered X X       

C/ Pelai 50 

  

Delivered X X       

Av. 
Diagonal 
584 

Delivered X        

Pl. 
Catalunya 
7 

Delivered       X  

C/ 
Socrates 
41 

Pending       X   

Av. 
Diagonal 
588 

Delivered X X       

Rambla 
Catalunya 
17 

Delivered       X  

Rambla 
Catalunya 
29 

Delivered  X X     X  

Pl. 
Catalunya 
21 

Delivered X        

Pg. de 
Gràcia 15 

Delivered X X       

Av. 
Diagonal 
407 

Delivered X X       

C/ Sant 
Ramon 4 

Pending X  X X     

Pg. de 
Gràcia 32 

In course    X   X  X  
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Projecte Actual 
Condition 

Architectonic 
Upraising 

Scaffol
ding 

Diagnosis Proposal Construction 
Details 

Budget and 
measurements 
and Security plan 

Historical 
Study 

Constru
ction 
Visit  

Tr. Corts 
37 

Pending    X     

 Pg. de 
Gràcia 52 

Pending   X   X X  

Pl. 
Regomir 5  

In course       X   X 

Pg. 
Universal 
4 

In course   X   X     

C/ 
Villaroel 
19 

In course    X       

Av. 
Diagonal 
112 

Pending       X  

C/ Marià 
Aguiló 131 

Works to 
start 

X   X  X   

Rambla 
100 

Works to 
start 

X X X X X X X  

Via 
Laietana 
23  

Delivered       X  

C/ 
Muntaner 
498 

Works to 
start 

      X  

Rambla 
Catalunya 
87 

Delivered       X  

Pg. de 
Gràcia 
112 

Pending       X  

Av. 
Diagonal 
598 

Delivered   X      

Rambla 
Catalunya 
31 

Delivered  X  X     

Pg. de 
gràcia 34 

Delivered   X      
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4. COMPLETE INSTANCE PERFORMED BY COMPANY: RAMBLA 100 

 

4.1. INTRODUCTION AND CONTEXT OF THE BUILDING  

4.1.1. Location   

The building that is field of the present study is located in the city of Barcelona, the capital of 
the province of Barcelona and the region of Catalonia. In the city, it is located in the city 
center, in the old city district, known as «Ciutat vella» in catalan, in the gothic quartier. The 
address is Rambla de Sant Josep 100, and it is one of the most centric areas in Barcelona. 
The building has difficult access by car due to the constant traffic and the size of the 
pavement. Otherwise, it is accessible by public transportation: it is located in front of the 
green line (line 3) underground station of Liceu. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Rambla nº100 
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4.1.2. General description  

The building was thought to hold several families and it was constructed in the middle of the 
XIXth Century. It is located in the middle of the buildings with the numbers 98 and 102. Its 
construction is quite simple: the main floors have regular rectangular shape, it has two 
facades (front and rear) and a plain roof It is formed by the ground floor, a mezzanine and 
three floors, each one with a different use: one is a shop, another one holds a hostel and 
another one holds particular residents.  

 

 

 

 

 

As is said before, the building was constructed in the middle and final XIXth Century, with the 
traditional features of this historic time. However, the facade has lost it's original identity 
because of the several modifications that have been done in it since the construction. 
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4.1.3. Cadastral and urban data  

The style of the building that is case of the study, belongs to the Barcelona Urban Plan. 
According to the Plan, the ground has the following features: 

- Ground rules: urban ground. 

- Legal category: protected area protected with level B, cultural property of real 
interest/attention. 

- Property rules: it belongs to different owners depending on the use of the floor. 

 

 

Urban Plano the corresponding property 
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In order to have a look of the basic features properties, we made a general data tables of the 
building and also of the land registers. 

 

General Information propriety  

Location  CL. La Rambla 100, 08002, 
Barcelona (Barcelona) 

Class Urban 

Year built   1936 

Use  Residence, commerce and 
hospitality   

Surface plot  282 m2 

Built area   1418 m2 

Perimeter  72 m 

 

Cadastral Properties  

Floor   Door  Use  Private Area Common 
Area 

Total Area  

Ground floor   A Commerce 207 m2 (includes 

warehouse) 
29 m2 236 m2 

Ground floor   B Commerce 81 m2 11 m2 92 m2 

Mezzanine floor  1ª Apartment 57 m2 7 m2 64 m2 

Mezzanine floor 2ª Apartment 54 m2 7 m2 61 m2 

Mezzanine floor 3ª Apartment 55 m2 7 m2 62 m2 

Mezzanine floor 4ª Apartment 65 m2 8 m2 73 m2 

Main floor  1ª Hospitality  29 m2 3 m2 32 m2 

Main floor 2ª Hospitality 34 m2 4 m2 38 m2 

Main floor 3ª Hospitality 56 m2 7 m2 63 m2 

Main floor 4ª Hospitality 34 m2 4 m2 38 m2 

Main floor 5ª Hospitality 32 m2 4 m2 36 m2 

Main floor 6ª Hospitality 31 m2 4 m2 35 m2 

First and second  1ª Hospitality 449 m2 62 m2 511 m2 

Third  1ª Apartment 62 m2 8 m2 70 m2 
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8.2. INFORME REALITZAT PER LA 
TUTORA DEL PRÀCTICUM EN 
EMPRESA   
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8.3. CERTIFICATS DESCRIPTIUS 
EMPRESA  
 



 



,..
211

Setembre . 2014

EL SECRETARI DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PERA L'ORDENACIÓ 
DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA

Certifica que l'empresa:

AXIS PATRIMONI, S.L

Esta inscrita al registre i ha aportat tota la documentació requerida 
a l'article 3 del reglament consta perles activitats de:

Cobertes, Conservació edificis-enderrocs, Consolidació i rehabilitació d' 
edificis, lmpermeabilitzacions, lnstal.lació d' ascensors, Ram de paleteria,

Rehabilitació, Rehabilitació integral d' edificis, Restauració de fa¡;anes, 
Treballs en técniques verticals, xarxes.

e Setembre de 2012

Amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge !Jm- . Organisme Gestor de Consta plus0

Gran Vía de les Corts Catalanes 663, 6a 1 08010 Barcelona 1 Tel.: 93 265 94 30 1  Fax: 93 265 73 351 www.consta.org 1 info@consta.org



1

l
                                                                                                                                        1

CERTIFICAT
El Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques

Certifica que

!'empresa AXIS PATRIMONI, S.L amb N.I.F. núm. B-59189217, domiciliada a Vilanova i la Geltrú, a la ronda 
ibérica, 169, local 4 és membre de pie dret a tots els efectes d'aquest Gremi de Constructors d'Obres de 

Barcelona i Comarques amb el número de soci 1031O.

1  perqué així hi consti, es lliura el present a Barc na, 5 d'octubre de 2011.

Certifica! expedit per el Gremi de Constroctors d'Obres de BarcelonaiComarques. Vigencia de 24 mesos a partir de la data d'expedicló

J



COMISSIÓ DE REHABILITACIÓ I MANTENIMENT D’EDIFICIS DE CATALUNYA

En XAVIER PUIGVERT PUIG, amb DNI 46236692E, amb domicili a la 
Gran Via de les Corts Catalanes, 663, 6è, de Barcelona, i en la seva 
condició de Secretari de la COMISSIÓ DE REHABILITACIÓ I 
MANTENIMENT D’EDIFICIS DE CATALUNYA (RIME),

CERTIFICA

Que l’empresa AXIS PATRIMONI, S.L, amb la seu social a la Ronda 
Ibérica, 169, local 4 de Vilanova i la Geltrú, amb CIF: B-59189217, forma 
part de la COMISSIÓ DE REHABILITACIÓ I MANTENIMENT D’EDIFICIS 
DE CATALUNYA (RIME).

Barcelona, a 5 d’octubre de 2011.

Xavier Puigvert Puig
Secretari

Passeig de Gracia, 61, 2º1ª Gran Via de les Corts Catalanes, 6è
08007-Barcelona 08010-Barcelona
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8.4. FITXA DE CATALOGACIÓ  
 



Denominació EDIFICI D'HABITATGES
Adreça C RAMBLA 100

C ROCA 15

Districte Ciutat Vella

Autor

Època Mitjan segle XIX

Estil

Ús Original Residencial

Identificador 967

Descripció Edifici d'habitatges entre mitgeres, de planta baixa, entresòl i

tres plantes pis. La composició s'estructura a partir de tres

eixos verticals amb obertures de grandària decreixent i

balcons individualitzats, llevat de l'entresòl. Cal assenyalar

l'amplitud de la cambra de ventilació amb obertures

rectangulars i separada de la cornisa volada per uns

permòdols estriats. El parament de façana és d'estuc amb

especejament horitzontal, llevat de les franges més àmplies

en els trams corresponents a la barana dels balcons que, a

més, serveix per marcar la diferència del nivells dels forjats.

Nivell de protecció C: Bé d'interès urbanístic

Qualificació urbanística 12b(p)

Intervencions - Manteniment de la volumetria original i dels elements

comuns d'interès.

- Restauració de les façanes: eliminació d'elements

superposats no originals (aplacats, rètols que no s'ajusten a la

normativa, instal·lacions...); recuperació dels forats

arquitectònics originals; manteniment, neteja i, si s'escau,

recuperació de tots els elements originals (superfícies de

pedra, revestiments, lloses dels balcons, baranes, elements

ornamentals, fusteria de totes les obertures i persianes de

llibret).

- El cromatisme que calgui adoptar per a les superfícies i els

elements de les façanes s'haurà de remetre al Pla del Color de

Barcelona i/o a l'estudi cromàtic pertinent.

- Com a tancament de les obertures de la planta baixa,

s'admetrà una solució neutra i harmònica amb la resta de la

façana.

Imatges



*
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8.5. PLÀNOLS EVOLUCIÓ 
HISTÒRICA  
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8.6. PLÀNOL PARCEL·LARI I 
URBANÍSTIC  
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8.7. PLÀNOLS AIXECAMENT 
GRÀFIC  
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8.8. PLÀNOL AIXECAMENT DE 
LESIONS  
 





Pràcticum Axis Patrimoni 
 

171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.9. PLÀNOL DE CATES I 
MATERIALS  
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8.10. PLÀNOLS BASTIDA   
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8.11. INFORME PREVI 
FAVORABLE AMB CONDICIONS 
ENTREGAT PER L’AJUNTAMENT   
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8.12. PLÀNOLS INTERVENCIONS  
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8.13. INTERVENCIONS VESTÍBUL  
 

De forma paral·lela es va realitzar una proposta del vestíbul de la finca, on es volia 
renovar el paviment, el parament i la il·luminació, però que en el moment no va ser 
acceptat ni rebutjat pel client i el qual no té cap criteri restaurador, sinó rehabilitador al 
voler actualitzar l’estat actual de l’entrada i donar-li un aire nou. Per aquestes raons 
s’ha tractat per separat el que seria la restauració de la façana amb la proposta 
possible del vestíbul.  

En quan a la intervenció del vestíbul, les propostes són de caire renovador pel que fa a 
l’aspecte d’aquest, aportant unes tonalitats clares i suaus als diferents paraments i 

paviment, en comparació amb l’actual. Les diferents actuacions que és volen dur a 

terme de forma cronològica són:  

- Enderroc de la rampa sobreposada, i extracció del paviment original de 
terrazo en el tram frontal del vestíbul (passadís entrada) i en el replà d´accés a 
l’ascensor, fins a descobrir solera, i base ferma. Els residus serien traslladats al 
contenidor situat a peu d´obra. Inclòs desmuntatge de graons originals per a 
formació de rampa. 
 

- Enderroc del revestiment de fusta aplacat a les parets en el tram frontal del 
vestíbul (passadís) i en el replà d´accés a l’ascensor, fins a descobrir paret 
original, inclòs repicat de guix mort o revestiment subjacent en mal estat. El 
trasllat de residus es realitzarà en el contenidor situat a peu d´obra. 
 

- Formació de pendent entre el 6 i 9%, a partir de formigó adequat, per tal 
d’aportar la inclinació apropiada per salvar altura.  
 

- Execució de paviment de rampa, a partir de franges de marbre blanc 
abuixardat o granet de color clar, per evitar relliscades.  
 

- Formació de nou paviment i acabat en replans, amb marbre blanc MACAEL, 
de dimensions 20 x 20 cm, incloent part proporcional de sòcol i marxapeu del 
mateix material, col·locat amb ciment de cola adhesiu i rejuntat amb beurada 
blanca, totalment instal·lat.  
 

- Subministrament i instal·lació de barana lateral d’acer lacat al forn, o acer 

inoxidable o fusta, depenent del determinat pel propietari. Aquest servirà de 
suport lateral de  la rampa i anirà encastada a la paret.  
 

- Aplicació d’estuc de calç tradicional a parets laterals de vestíbul, amb 
arrambador llis i impermeable, segons indicacions del Servei de Patrimoni de 
Ciutat Vella, amb calç aèria i pigments naturals. Realitzat per personal expert 
en restauració. Aquesta intervenció podrà ser modificada o substituïda per 
arrambador de marbre blanc en els laterals, si així ho consideressin els tècnics 
municipals.  
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Arrencada de revestiments 
de parets i nou estucat 
tradicional amb calç, 
impermeable.  

Formació de rampa 
d´obra i substitució 
de paviment per 
noves peces de 
marbre blanc amb 
bandes antilliscants 
a rampa.  

Arrencada de 
revestiments de parets i 
nou estucat tradicional 
amb calç, impermeable. 

Formació de rampa 
d´obra i substitució de 
paviment per noves 
peces de marbre blanc 
amb bandes 
antilliscants a rampa.  
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- Substitució d’actual il·luminació d’escala, amb retirada de dispositius 

florescents existents, i instal·lació de noves lluminàries de baix consum. 
S’inclouen dos punts de llums a vestíbul, accionats amb cèl·lula de detecció de 

presència amb rellotge temporitzador, segons obertura de porta i sensor 
col·locat a primer tram d’escala, accionat amb polsador i temporitzador. També 
inclou la substitució de mecanismes existents per nous models, així com 
lluminàries amb modles referits sota aquestes línies, i la part proporcional de 
recol·locació de cablejat, caixes i disposició ordenada del traçat. El requisits 
seguits en aquesta proposta serien:  

o Instal·lació de sistemes automatitzats d’obertura i tancament de la 

il·luminació  
o Canvi de llums per altres més eficients  
o Instal·lació de temporitzador en les lluminàries  

El model proposat és orientatiu, aquest serà escollit finalment pel propietari i la 
Direcció Facultativa de l’obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrencada de 
revestiments de 
parets i nou estucat 
tradicional amb 
calç, impermeable.  

Nou passamà 
lateral de rampa 
d´acer inoxidable o 
lacat al forn, segons 
projecte 
ajuntament.  

Substitució de 
lluminàries per nous 
models actuals 
LED, de baix 
consum, i disseny 
actual. 
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Models DOPO :  Aplic ISORA, il·luminació inferior i superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Models FARO : Aplic MONCAYO, il·luminació inferior i superior 

      

Il·luminació de PARETS DE replans amb difusors de bloc o pantalla, a escollir 
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Il·luminació de PAVIMENTS  de replans  I TRAMS DE RAMPA amb elements 
empotrables de senyalització. 
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8.14. PRESSUPOST I 
AMIDAMENTS   
 



AMIDAMENTS I PRESSUPOST
 D´EXECUCIÓ D´OBRES

 de RESTAURACIÓ DE FAÇANA
 PRINCIPAL  a la finca de 

LA RAMBLA num. 100,   de BARCELONA

RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL

NUM. DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UT PREU /UT PREU

CAP. 1 MITJANS AUXILIARS I TREBALLS PREVIS 

1.1

252,00 m2 15,10 € 3.805,20 €

Amidaments descomposats 

llarg alt ut sup 

12,00 21 252

Total 252,00 m2

1.2

Instal.lació, connexió i lloguer d´alarma a bastida de façana principal,instal.lada a la part inferior 
de la bastida, ( alçada de la primera plataforma )  consistent en: Detectors fixats a muntants de 
bastida, compostos per 3 barreres cobrint laterals i frontal, amb rajos creuats de detecció de 
presència, connectats a senyal acústica ( sirena ) . Instal.lació de teclat amb dígit de control i 
connexió a sistema elèctric, cablejat i mitjans auxiliars. Quota de connexió a central receptora 24 
h, amb sistema GRPS. S´inclou la col.locació de rètols de presència de sistema de seguretat .

12,00 ml 72,10 € 865,20 €

Nota AXIS PATRIMONI: Caldrà instal.lar el teclat a una estança interior comunitària  ( badalot de 
l´escala, cambra de comptadors o d´ascensor, soterrani. etc...  ) , a l´abast del l´encarregat de 
l´obra i de les persones responsables de la comunitat per a realitzar-ne l´activació i desconnexió 
diària. 

Nota AXIS PATRIMONI: Per a la connexió a central receptora, caldrà que la comunitat designi 3 
persones de contacte i faciliti es seus telèfons perque l´empresa de vigilància efectui els avisos i 
comprovacions reglamentàries en cas de disparar-se l´alarma. 

1.3

2,00 ut 545,50 € 1.091,00 €

Nota :  El subministrament d´elecricitat i aigua i el consum diferencial anirà a càrrec de la 
Propietat . 

Amidaments descomposats 

llarg ample ut sup 

Instal.lació elèctrica 1,00 1,00 ut
Instal.lació d´aigua 1,00 1,00 ut

Total 2,00 ut

1.4

12,00 ut 100,00 € 1.200,00 €

BASTIDA TUBULAR  A LA FAÇANA, SUBMIN, MUNT/ DESM / LLOGUER 

INSTAL.LACIO D´ALARMA a part inferior  BASTIDA DE FAÇANA 

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica per accedir a la totalitat de la façana.  La bastida anirà 
degudament recoberta de lones i viseres de protecció, guardant totes les mesures establertes sobre seguretat i 
higiene al treball i altres Ordenances Municipals.

INSTAL.LACIÓ PROVISIONAL D´AIGUA I LLUM

Subministrament  i instal.lació de dispositus per a instal.lació elèctrica i d´aigua per a les obres cosistent en :   
quadre trifàsic amb caixes estanques, cablejat dins tub corregugat per a exterior, connectat a escomesa general, i 
mànega de recorregut des de presa d´aigua a cambra de comptadors fins a part superior de bastida i terrat 
comunitari. Inclou posterior desmuntatge un cop finalitzades les obres.

EXTRACCIÓ ELEMENTS FORA DE NORMATIVA A FAÇANA 

Extracció per mitjans manuals d´elements adherits a façana incomplint la normativa de les OUPU ( Ordenancça 
Municipal  dels Usos del Paisatge Urbà de l´Ajuntament de Barcelona, definits a l´Informe Tècnic d´Autorització 
Paisatgística , mitjançant eliminació completa i càrrega de residus a contenidor o desplaçament d´element a 
posició adequada 

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, 
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols  tots els seus accessoris :  xarxa de protecció de poliamida, 
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, lones d´evaquació d´aigua, proteccions 
d´escuma antiimpacte als muntants, proteccions a les rosetes inferiors,inclosos tots els elements de senyalització 
normalitzats segons normativa vigent, ( llei 20/1991 de promoció de l´accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques , ordenaça municipal d´obres menors, ordenança dels usos del Paisatge Urbà i Ordenança 
sobre l´ús de les vies i els espais públics de Barcelona ). Inclou el Pla de Muntatge, Ús i Desmuntatge de la 
bastida  i Pla de Seguretat i Salut. 

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa  ( durant la totalitat de l´obra  ) 

Instal.lació de tubs i corretges de subjecció a bastida per a lona publicitària, i focus d´enllumenat , amb canvi 
mensual de lona segons relleu d´anunciant . 

Nota : La bastida tubular es dimensionarà i replantejarà mitjançant nota de càlcul al preceptiu Pla de Muntatge, 
on s´inclouran totes les instruccions de muntatge, ús i manteniment del fabricant dels components ( ULMA ) i es 
lliurarà prèviament a l´inici de les obres plànols de replanteig de la bastida als representants de la Comunitat i als 
comerciants dels locals de Planta Baixa, amb indicació expressa del nombre i posició dels elements de 
recolzament sobre el paviment i la planta baixa , evitant interferència de la bastida als accesos a comerços o al 
vestíbul comunitari.
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Amidaments descomposats 

llarg ample ut sup 

Tendalls textils planta superior 3,00 3,00 ut
Aparells d´aire condicionat als balcons 5,00 5,00 ut
Il.luminació sobre comerç planta baixa 1,00 1,00 ut

Rètol Hostal 1,00 1,00 ut
Banderes i astes 1,00 1,00 ut

Cablejat i varis 1,00 1,00 ut

Total 12 ut

******************* Nota : S´adverteix que és possible que  aquestes indicacions estaran contingudes dins 
l´Informe Previ d Autorització Paisatgística que emetrà l´l´Institut Municipal de Paisatge Urbà de forma 
prèvia a l´inici de les obres, i que el promotor ( Comunitat de Propietaris ) , haurà de subscirure 
l´acceptació i compliment d´aquests requeriments per tal que l´entitat municipal autoritzi la instal.lació de 
la lona publicitària.  

Nota . S´inclou el trasllat dels aparells condicionadors situats a façana a espai comú a coberta 
de l´edifici. 

Nota . S´inclou el compliment dels requeriments de l´IMPU del PLA COR, el Pla Inspector de la 
Rambla dins el Projecte d´Intervencio Integral de la Rambla, tant els d´ intensitat 1, 3 i les 
esmenes, segons requeriment de data 22/09/2015 núm. 086. 

1.6

1,00 pa 395,00 € 395,00 €

7.356,40 €TOTAL CAPÍTOL 1:  MITJANS AUXILIARS i TREBALLS PREVIS 

SEGURETAT I SALUT 

Partida alçada de Seguretat i Salut,  segons Estudi Bàsic redactat al projecte Executiu, en compliment de la 
normativa vigent de  prevenció de riscos laborals i a la Seguretat i Salut en la construcció, en concret, de la Llei 
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97), i Pla de Seguretat 

redactat pel  contractista, segons l´establert per l´apartat 7 del del Reial Decret 1627/1997. Inclou els mitjans de 
protecció de seguretat col.lectiva ( tanques , senyalitzacions, balisses, i proteccions de les zones de treball en 
general  ) , així com instal.lació de cambra higiència provisional i desmuntable i / o mòdul prefabricat de vestidors 
a la coberta comunitària, i mitjans de protecció individuals ( casc, proteccions auditives, oculars, respiratòries, 
filtres, mascaretes, guants, calçat, cinturó de seguretat, roba de treball, etc... ) 
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CAP. 2 TREBALLS PREPARATORIS, REPICATS, NETEGES I DECAPATS 

2.1

1,00 pa 395,00 € 395,00 €

2.1

12,00 UT

12,00 ut

12,00 ML

Amidaments descomposats 

llarg unitats plantes sup 

12,00 ut

12,00 ut

12,00 ml 

2.2

CALES , RECONEIXEMENTS I AIXECAMENTS GRÀFICS DE PATOLOGIES I ESTRATIFICACIO DE REVESTIMENTS 

Campanya general, inicial  i controlada de cales en revestiment de morter sobreposat visible per a inspecció de 
diferents capes i material de base, amb mitjans manuals,  i determinació de l´estratificació del revestiments, 
avaluació de gruixos, materials, composició i sondatges per a localitzar les capes de revestiment original i el 
suport i capa pictòrica de la façana i la morfologia de la seva ornamentació. Extracció cuidadosa de mostres per a 
inventari sense malmetre el suport objecte d´estudi.   Estudi de l'estat i extensió de les pintures murals 
policromades o esgrafiats recoberts mitjançant un nombre aproximat de 2 cales de 10x10 cm de dimensió promig, 
per m2 de superfície de pintura, amb l'eliminació de les capes prèvies o sobreposades  a la capa pictòrica, amb 
mitjans manuals, retirada de la runa i neteja final. Grau de dificultat mitjà. Treballs a efectuar per personal aprovat 
prèviament per la direcció facultativa, expert en restauració. Aixecament d'estucat serigrafiat o amb motius 
pictòrics per a la seva reproducció.  Extraccions suficients i necessàries per a la presa de dades per a la 
realització de l'informe final per a exposició de resultats al Servei Tècnic Municipal de Patrimoni de l´Ajuntament 
de Barcelona. 

Elaboració de mapeig de resultats sobre aixecament gràfic bidemensional ( alçats de façana ) amb descripcio 
dels elements originals, identificio de motius, materials constructius, de l´estat de conservació, patologies i  
ubicació per a interpretació de resutats per part de l´equip tècnic.

Protecció de pintures murals policromades o esgrafiats amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, amb el 
desmuntatge inclòs, posterior a sondatges de prospecció i previs a inetervencions de consolidació, neteja  i 
restauració. 

La interpretació dels resultats guiarà la proposta i mètodes  d´ intervenció sobre els revestiments per a assolir el 
màxim grau de preservació, recuperació i restauració dels elements, materials i composició originaris de la façana 
amb l´objectiu de restablir la visibilitat dels susbtrats originals policromats descoberts als primers sondatges 
previs al muntatge de la bastida i a l´elabroacio del projecte.

Nota AXIS PATRIMONI:  Les tasques de microprojecció amb abrassius es realitzaran abans de desmuntar i 
retirar les persianes de llibret, i en horari laboral, mentre s´executin les partides, es mantindran tancades per tal 
d´augmentar la protecció dels buits. S´inclou la neteja periòdica de la bastida, superficies horizontals de balcons, 
i l´àmbit de treball en general. 

llosanes de balcons

emmarcaments

balustrada superior 

MICROPROJECCIÓ EN SEC D´ELEMENTS  DE  PEDRA ARTIFICIAL   ( BALUSTRADA CALADA DE COBERTA I PERMÒDOLS SOTA 
CORNISA DEL FRIS  )  

Neteja de restes de crosta negre de sals i pol.ució ambiental, microorganismes, atac biologic i dipòsits 
superficials incrustats sobre llosanes de bacons i emmarcaments de finestres de pedra natural de GRES DE 
MONTJUIC , i decapat per l´eliminació de pintures sobreposades de la totalitat d´elements ornamentals i sortints 
de façanes ( arrambadors, mènsules, cartel.les, cornises, impostes, llindes ornamentals, emmarcaments, i frisos 
grecats ) ,  amb una microprojecció de silicat d’alumini en sec de granulometria seleccionada, a partir de proves 

realiztades in situ, o materia prima abrassiva adient, per eliminació de pintures o recobriments inadequats,  
crostes negres, dipòsits de pols i atac biològic i posterior aplicació, si s´escau,  de consolidant per a materials 
petris amb productes de silicat d’etil, prèvia aplicació de producte biocida aplicat a pinzell , per a impregnació de 

suport . L´acció dels consolidants requerirà de 3 setmanes de penetració i silificació per a la seva efectivitat.

MICROPROJECCIÓ EN SEC D´ELEMENTS  DE  PEDRA NATURAL   ( LLOSES DE BALCONS I EMMARCAMENTS de  FINESTRES )  

Inclou protecció d´envidraments, fusteries practicables i elements de façana amb material plàstic d´alta densitat, 
paper cartró , cinta i material textil per evitar l´entrada de pols d´abrassiu a l´interior de les entitats, així com 
protecció addicional de malla mosquitera i lones d´evaquació de la bastida per a minimitzar la dispersió de 
particules cap a vía pública. 
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Aplicació de producte biocida per a evitar proliferació de líquens i microorganismes un cop 
finalitzada la neteja i el consolidat. 

2.3 RETIRADA CONTROLADA DE REVESTIMENTS D´ESTUC SOBREPOSAT A POLICROMIES 
ORIGINALS DE PLA DE FAÇANA 

136,00 m2 0,00 €

OPCIÓ DE FRESSAT MECÀNIC

Decapat complet de paraments verticals de façana d´estucs i arrebossats, fins a eliminació completa de lligants 
de pintures de resines sobreposades a anteriors intervencions a façana o capes de revetiments inaqueadues de 
morters de ciment sobre estuc antic,  fins a descobrir superficies originals d´estucs de calç  amb llaga o filetejat 
refòs, pigmentat en massa, llevant totes les capes sobreposades, amb aplicacions successives de gels decapants 
biodegradables, no agressius amb el suport, lliures d´ hidrocarburs aromàtics i d´hidrocarburs clorats, FCC , amb 
proudcte Keim Decapante Biodegradable,  -  Dispersionsentferner  - ( del fabricant Keim Farben ) aplicat a capes 
successives amb rodet o brotxa i posterior esabandit amb aigua calenta pressuritzada,seguint instruccions del 
fabricant. 

Es realitzaran proves prèvies per a determnar la metodología i acció de productes a emprar. Segons el 
resultat de les proves, s´assajarà amb productes equivalents de la casa CTS Europe, o bé amb decapant 
MACS-SG94 de Fakolith. 

Es realitzaran proves prèvies per a determnar la metodología i acció de productes a emprar. Segons el 
resultat de les proves, s´assajrà amb productes equivalents de la casa CTS Europe, o bé amb decapant 
MACS-SG94 de Fakolith. 

En cas que els productes decapats no siguin efectius, es fressaran els paraments  amb FRESSAT MECANIC amb 
DISC LLIMADOR  amb disc per a eliminar el gruix del producte hidrofugant i la capa superficial de l´estuc fins a 
arribar a base amb textura homogènea, tractant-lo per a eliminar base  completemant llisa i brillant del fressat , 
per a poder reeestucar o velar a sobre de la superficie obtiguda.

Paralel.lament a les proves de decapat, es plantejarà el cromatisme i les proves de color a realitzar.

Paralel.lament a les proves de decapat, es plantejarà el cromatisme i les proves de color a realitzar.

Neteja de restes de crosta negre de sals i pol.ució ambiental, microorganismes, atac biologic i dipòsits 
superficials incrustats sobre elements ornamentals de coronament de coberta de PEDRA DE CIMENT. PEDRA 
ARTIFICIAL,  que conformen els permòdols de coberta i balustrada calada a l´ampit de la coberta, a dues cares 
inclosos els elements de remat de sòcols i passamans,  , i decapat per l´eliminació de pintures sobreposades de 
la totalitat d´elements ornamentals i sortints de façanes  amb una microprojecció de silicat d’alumini en sec de 

granulometria seleccionada, a partir de proves realiztades in situ, o materia prima abrassiva adient, per eliminació 
de pintures o recobriments inadequats,  crostes negres, dipòsits de pols i atac biològic i posterior aplicació, si 
s´escau,  de consolidant per a materials petris amb productes de silicat d’etil, prèvia aplicació de producte biocida 

aplicat a pinzell , per a impregnació de suport . L´acció dels consolidants requerirà de 3 setmanes de penetració i 
silificació per a la seva efectivitat.

Inclou protecció d´envidraments, fusteries practicables i elements de façana amb material plàstic d´alta densitat, 
paper cartró , cinta i material textil per evitar l´entrada de pols d´abrassiu a l´interior de les entitats, així com 
protecció addicional de malla mosquietera i lones d´evaquació de la bastida per a minimitzar la dispersió de 
particules cap a vía pública. 

Nota AXIS PATRIMONI:  Les tasques de microprojecció amb abrassius es realitzaran abans de desmuntar i 
retirar les persianes de llibret, i en horari laboral, mentre s´executin les partides, es mantindran tancades per tal 
d´augmentar la protecció dels buits. S´inclou la neteja periòdica de la bastida, superficies horizontals de balcons, 
i l´àmbit de treball en general. 
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Amidaments descomposats 
Area ut sup 

Façana  Rambla 196 m2
Descompte buits -5,00 12 -60 m2

Total 136 m2

2.4 PRECONSOLIDACIÓ DE SUBSTRAT DE REVESTIMENT ORIGINAL POLICROMAT OCULT 
DARERRA CAPA D´ESTUC SOBREPOSAT 

126,00 m2 44,55 € 5.613,30 €

2.5 INJECCIO DE LLETADES DE CALÇ / MORTERS PLM per a FIXACIO DE SUBSTRAT 
ORIGINAL POLICROMAT 

126,00 m2 34,20 € 4.309,20 €

2.6

126,00 m2 10,15 € 1.278,90 €

Amidaments descomposats 

Area ut sup 

Façana  Rambla 196 m2
Descompte buits -5,00 12 -60 m2

Total 136 m2

2.7

2,00 ut 564,00 € 1.128,00 €

2.8

Esbandit amb aigua nebutlitzada i raspall tou , manualment , de paraments encoixinats de façana  per a extracció 
de restes de pols, sense eliminar patina de color de silicats de potassi existent per a mantenir to original. Les 
parts deteriorades i afectades per sals es tractaran a banda. 

Esbandit amb aigua nebutlitzada i raspall tou , manualment , de paraments encoixinats de façana per a extracció 
de restes de pols, sense eliminar patina de color de silicats de potassi existent per a mantenir to original. Les 
parts deteriorades i afectades per sals es tractaran a banda. 

PRESA DE CALCA DE POLICROMIA SOBRE ESTUC  de PARAMENT DE FAÇANA , MOTIUS PLAFONATS I ORNAMENTS SOBRE 
LLINDES 

Esbandit amb aigua nebutlitzada i raspall tou , manualment , per part de personal restaurador especialitzat,  o 
màquina hidroneumàtica, si la superficie ho permet i Neteja de parament de morter o estuc pràviament decapat 
amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar de la totalitat de superficies de paraments verticals i d´àmbit 
de treball, i preparació del suport per a rebre el tractament d´uniformització cromàtica.

TRACTAMENT D´EXTRACCIÓ DE MATERIALS SOBREPOSATS SOBRE FRIS DE COBERTA 

Nota AXIS PATRIMONI: Les tasques de decapat es duran a terme per part de personal especialitzat en 
restauració i es portegirà altre elements de façana ( envidraments, serralleria, fusteries, de l´escorrentia i 
agressió dels productes emprats ) . El resultat de les proves sera supervisat i aprovat pels responsables 
municipals d´efectuar el seguiment de l´obra ( STMP del Districte de Ciutat Vella  i Tècnics de l´IMPU ) . 

Esbandit amb aigua nebutlitzada i raspall tou , manualment , o màquina hidroneumàtica, si la superficie ho permet 
i Neteja de parament de morter o estuc pràviament decapat amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar 
de la totalitat de superficies de paraments verticals i d´àmbit de treball, i preparació del suport per a rebre el 
tractament d´uniformització cromàtica.

ESBANDIT CUIDADÓS  DE PARAMENTS VERTICALS ( SUBSTRAT ORIGINAL ) 

Codi oferta _14_53
Estudi  Econòmic d´Intervencions

5/15
RESTAURACIÓ  DE FAÇANA  PRINCIPAL

 a LA RAMBLA  núm. 100- BARCELONA  



AMIDAMENTS I PRESSUPOST
 D´EXECUCIÓ D´OBRES

 de RESTAURACIÓ DE FAÇANA
 PRINCIPAL  a la finca de 

LA RAMBLA num. 100,   de BARCELONA

14,00 m2 54,15 € 758,10 €

2.9

14,00 m2 73,05 € 1.022,70 €

2.10

1,00 ut 564,00 € 564,00 €

2.11

1,00 pa 645,50 € 645,50 €

2.12

30,10 m2 9,05 € 272,41 €

Confecció de plantilla per a esgrafiats de façana, segons diferents motius, presa de calca i fabricació de de 
negatius, per part de personal especialitzat en restauració . 

Es tindrà especial cura de mantenir les ventilacions de la coberta catalana , i de no obstruir-ne la superficie de 
contacte, respectant la ubicació de les reixetes de peça prefabricada.

REALITZACIO D´ESTUDI CROMÀTIC IN SITU  I DADES DE COLOR ORIGINAL : EXECUCIÓ DE MOSTRES 

Esbandit amb aigua nebutlitzada i raspall tou , maualment , o màquina hidroneumàtica, si la superficie ho permet i 
Neteja de parament de morter o estuc pràviament decapat amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar 
de la totalitat de superficies de paraments verticals i d´àmbit de treball, i preparació del suport per a rebre el 
tractament d´uniformització cromàtica.

TRACTAMENT D´EXTRACCIÓ DE SALS I EFLORESCÈNCIES SOBRE FRIS ESGRAFIAT DE CORONAMENT DE COBERTA 

Tractament reparador de sals ,eflorescències i regalims a emmarcaments d obertures de façana  mitjançant:  
Arrencada i desmuntatge de peça de dovella per a inspecció de full de façana, inclosa llinda. Desmuntatge 
d´imposta superior, amb recuperació de peça. Extracció de sals solubles i insolubles de parament vertical de 
pedra , mecànicament i amb aplicació d'apòsits de cel·lulosa inerts o argiles de granulometria extrafina amb aigua 
desionitzada o dissolvent, protegit amb film de polietilè i raspallat posterior amb mitjans manuals no agressius. 
Tractament preventiu de sals amb apòsits de cel.lulosa amb papetes absorbents  per a criptoeflorescències , 
inclos susbstituió funcional de peces de maó ceràmic massis preses amb morter mixte de calç i ciment natural , " 
ciment natural el Tigre ". 

Llevat de capes superficials de massilles inadequades sobre esgrafiats de parament de façana, previa extracció 
de plantilla amb motius, mantenint base de morter de calç esquerdejat. 

Reposicio de dues capes colorejades d´acabat d´estuc esgrafiat, donant continuitat amb original, amb colors 
ajustats a pàtina existent de silicat d´alumini, marcant junts amb superficie original, per part d´oficial estucador , 
amb estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament 
arrebossat, acabat planxat en calent i esgrafiat a dues capes, amb dos colors, segons ubicacio . 

Sanejat i cosit de les esquerdes existents a base de repicar el revestiment ESGRAFIAT existent fins a deixar la 
fàbrica vista en una amplada de 20 cm. a tot el llarg de l’esquerda i col·locació a les esquerdes de grapes de 

barnilles tipus “Rea” d’acer inoxidable en forma de U cada 30 cm. en direcció perpendicular a l’esquerda, 

reomplint-les de morter reparador tipus  Keim Restauro Grund . Depenent del tipus d’esquerda es col·locarà una 

malla de fibra de poliester i/o de fibra de vidre, inclòs reconstruccio del volum amb morter petri adient formulat a 
obra amb estuc de calç en pasta esgrafiat , per part de personal  restaurador. 

PRESA DE CALCA DE FRIS ESGRAFIAT SUPERIOR DE FAÇANA 

Repicat complet i extraccio controlada amb mitjans manuals i / o mecànics  de la totalitat d´arrebossats sobre 
paraments verticals de cara exterior d´ampit de coberta i de PLANTA BAIXA, incloses pilastres , a volums 
d´arestes  i cares frontals i laterals d´ emmarcaments de coronament de façana, fins a descobrir obra de fàbrica,  
eliminant pegats afegits amb ciment ràpid a a parapets sobre cornisa de façana, extracció de parts amb 
adherència deficitària, inclou càrrega de residus a contenidor situat a peu d´obra i trasllat a centre gestor o dipòsit 
autoritzat . 

REPICAT DE´ARREBOSSAT A  PILARS  CARA EXTERIOR D´AMPIT DE COBERTA 
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Amidaments descomposats 

AMPIT DE COBERTA
llarg alt ut sup 

22
FAÇANA PLANTA BAIXA 32

Total 54 m2

2.13

12,00 ml 21,10 € 253,20 €

2.14

12,00 ml 27,15 € 325,80 €

2.15

16,40 m2 27,15 € 445,26 €

2.16

43,10 m2 38,40 € 1.655,04 €

2.17

24,00 ut 44,55 € 1.069,20 €

19.340,61 €

DECAPAT DE PINTURA PLÀSTICA APLICAT SOBRE PARAMENTS DE PLANTA BAIXA 

Repicat complet i extraccio controlada amb mitjans manuals i / o mecànics  de la totalitat d´arrebossats sobre 
paraments verticals de cara exterior d´ampit de coberta i de PLANTA BAIXA, incloses pilastres , a volums 
d´arestes  i cares frontals i laterals d´ emmarcaments de coronament de façana, fins a descobrir obra de fàbrica,  
eliminant pegats afegits amb ciment ràpid a a parapets sobre cornisa de façana, extracció de parts amb 
adherència deficitària, inclou càrrega de residus a contenidor situat a peu d´obra i trasllat a centre gestor o dipòsit 
autoritzat . 

REPICAT SELECTIU DE CORNISA SUPERIOR D´OBRA 

Repicat puntual i extraccio controlada amb mitjans manuals de pegats afegits amb ciment ràpid a volums de 
cornises sota balustrada de façana, extracció de parts amb adherència deficitària, càrrega de residus a 
contenidor situat a peu d´obra i trasllat a centre gestor o dipòsit autoritzat . 

REPICAT D´ARRAMBADOR DE PLANTA BAIXA 

Repicat complet i extraccio controlada amb mitjans manuals i / o mecànics  de la totalitat d´arrebossats sobre 
paraments verticals de cara exterior d´ampit de coberta i de PLANTA BAIXA, incloses pilastres , a volums 
d´arestes  i cares frontals i laterals d´ emmarcaments de coronament de façana, fins a descobrir obra de fàbrica,  
eliminant pegats afegits amb ciment ràpid a a parapets sobre cornisa de façana, extracció de parts amb 
adherència deficitària, inclou càrrega de residus a contenidor situat a peu d´obra i trasllat a centre gestor o dipòsit 
autoritzat . 

REPICAT SELECTIU DE BALUSTRADA  CALADA DE CORONAMENT 

Repicat puntual i extraccio controlada amb mitjans manuals de pegats afegits amb ciment ràpid a volums de 
cornises sota balustrada de façana, extracció de parts amb adherència deficitària, càrrega de residus a 
contenidor situat a peu d´obra i trasllat a centre gestor o dipòsit autoritzat . 

FORMACIÓ I BUIDAT DE JUNTS D´ELEMENTS DE PEDRA NATURAL I ELEMENTS ORNAMENTALS 

Buidat i recuperació de junts entre peces d´emmarcaments, llosanes  cornises, aplacats o elements conformats 
per juxtaposició o encaix de diverses peces de pedra natural i / o   mitjançant tall anmb serra radial i disc de 
corindum, marcant  juntes geomètriques i regulars.   Eliminació de recobriments o reblerts i pegats no originals, 
aixi com  massilles.  Aspiració i neteja amb brotxa seca de sobrants i detritus . Repicat puntual de reparacions 
anteriors circundants a junts, i reconstrucció de superficies amb morters petris formulats a obra, amb dossificació 
adequada de calç aèrea, pols de marbre blanc i marbre groc, imitant composició i textura original. Als cantells de 
balcons, es formarà un goteró entre la motllura del cantell i el sotallosa. 

Buidat de junts mitjançant tall anmb serra radial i disc de corindum, i reblert amb morters de calç hidràulica NHL 
3,5 pigmentats en massa, amb espatulina, neteja de sobrants i compactació . 

TOTAL CAPÍTOL 2  TREBALLS PREPARATORIS, REPICATS, NETEGES I DECAPATS 

ampit de coberta
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CAP. 3 BALCONS, BALUSTRADES i CORNISES  DE FAÇANA  - RAM DE PALETA 

3.1

24,00 ML 16,10 € 386,40 €

3.2

24,00 ut 70,10 € 1.682,40 €

3.3

12,00 ut 155,50 € 1.866,00 €

3.4

13,70 ml 47,55 € 651,44 €

3.5

3,00 ut 155,50 € 466,50 €

3.6

12,00 ut 155,50 € 1.866,00 €

Desempolsat previ de les superficies i dipòsits de pols amb aspiració i pinzell de cordes naturals, per part de 
personal expert i qualificat en restauració .   Aspiració de detritus. Aplicació de preconsolidant de silicat d´etil amb 
injeccions i impregnació , periode d´actuació de dues setmanes.  Segona iteració de consolidació supericial, un 
cop llevats i repicats parts no resitents a primera consolidació . 

Reconstrucció de volums amb armat i perns d´acer inoxidable, restitució de faltes amb morters petris elaborats a 
l´obra amb pols de marbre, sílicie, calç en pasta i pols de marbre groc, Giallio Oro, el més similar possible a 
pedra sorrenca original , tenyits en massa, aplicats a capes successives amb espàtula, compactat . 

Preparació de suport per a rebre tractament cromàtic posterior 
Extracció de peces serverament  malmeses i fabricació de motlle amb silicona HRV, i reposició de nova peça en 
pedra artificial o terracota, i col.locació sobre sócol o passamà , i muntatge complet del conjunt. 

Subministrament i col.locació de cobremurs a pilars de coronament, a quatre aigües , amb vol respecte pla 
vertical, a part superior de façana, formant goteró. 

RECUPERACIÓ DE VENTILACIONS DE COBERTA

COL.LOCACIÓ D´ESCOPIDOR DE PLANXA DE ZINC A CORNISA 

Subministrament i fabricació d´escopidors de zinc  amb planxa tipus DELTA VM ZINC, a cornises, perimetres de 
balcons i tribunes, de diferents desenvolupaments , fixades mecànicament a paraments a rasa i parament 
vertical, segons ubicació . 

Enderroc de tapiat de manons de ventilacions de coberta, recuperació de buits originals i subministrament i 
col.locació de gelosies de pedra articial i malla d´acer inoxidable hexagonal antiaus, partida totalment acabada 

REVISIÓ I SUBSTITUCIÓ DE BALUSTRADES SOBRE CORONAMENT DE FAÇANA 

IMPERMEABILITZACIO DE PAVIMENTS DE BALCONS

Aplicació de capa de pendents a balcons sobre superifcie de pedra natural de llosana prèviament descoberta, 
desempolsat i humectació del suport, revisió i comprovació de les pendents  existents amb recrescuda de 
micromorters fluids, amb additiu de fraguat , per aplicació de capa impermeabilitzant . 

REBLERT I PERFILAT DE JUNTS D´ELEMENTS ORNAMENTALS DE PEDRA NATURAL  I CORNISES 

Reblert de junts entre diferents peces de pedra artificial prèviament marcades amb morters de calç hidràulica 
elaborats a obra , pigmentats en massa, amb addició de matèria amb espatulina , neteja de sobrants i compatació 
, eliminació de sobrants i restes sobre superficies planes de pedra.

RECONSTRUCCIÓ DE CORNISES SUPERIORS DE FAÇANA 

Reconstrucció de cornises a balcons mijançat perns i armat d´acer inoxidable, amb filferro i malla 
d´embolcallament. Reconstrucció de volums i motllures amb contramotlle de porexpan o sabaters de tauler fenòlic 
amb morters petris i hidràulics aptes per a reconstrucció per colada amb components puzzolànics, tipus Keim 
Restauro Grund, o Restauro Giess, segons espessor i seccions, Harrite de Naturcal o Templum Stucco de CTS, 
amb resines epoxídiques i inerts seleccionats, exempts de sals solubles, utilitzats per estucat i reconstruccions de 
diversos litotips d'interès històric-artístic monumental,amb elevada resistència mecànica i dimensional després de 
reticulació, a inèrcia química i elevada estabilitat als agents atmosfèrics. , reversible o removible mitjançant calor 
o amb l'aplicació de dissolvents orgànics i que admet  ser treballat (molat, cisellat, etc.) com la pedra natural, 
segons prescripció  i instruccions de fabricant , tenyits en massa per a posterior integracio . El gruix a reconstruir 
es determinarà segons resultat de repicats. 
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Nota : Aquesta partida fa referència al nou acabat de balcons amb resines de poliuretà

3.7

24,00 ml 49,95 € 1.198,80 €

8.117,54 €

CAP. 4 REVESTIMENTS :  ESTUCS, POLICROMIES I FRIES ESGRAFIAT 

4.1

Nota : S´inclou la part proporcional de cosit i segellat d´esquerdes presents al revestiment o 
fàbrica de maó, amb grapes d´acer inoxidable  amb resines epoxi i malla de fibra de vidre

22,00 ml 72,10 € 1.586,20 €

4.2

4.3

22,00 m2 93,45 € 2.055,90 €

4.4

32,00 m2 112,30 € 3.593,60 €

4.5

22,00 m2 93,45 € 2.055,90 €

4.6

COL.LOCACIÓ D´ESCOPIDORS DE PLANXA DE ZINC A BALCONS

Subministrament i fabricació d´escopidors de zinc  amb planxa tipus DELTA VM ZINC, a perimetres de balcons, 
formant un remat en L, amb vol de pestanya respecte el pla del cantell del balcó, i inclinacio de 30 graus respecte 
pla horitzontal,   amb acabat de color  natural o quartz zinc, fixades mecànicament a cara superior de llosana 
sobre balcons prèviament impermeabilitzats,  i segellat de junta amb morter impermeable d´acabat amb massilla 
elàstica de poliuretà Sokaflex color gris. 

REESTUCAT DE PARAMENTS DE PLANTA BAIXA AMB ESTUC DE CALÇ AÈREA 

Reposicio de dues capes colorejades d´acabat d´estuc encoxinat amb plint, donant continuitat amb original, amb 
colors ajustats a pàtina existent de silicat d´alumini, marcant junts amb superficie original, per part d´oficial 
estucador , amb estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre 
parament arrebossat, acabat en fred,  i encoxinat amb plint perimetral  a dues capes, amb dos colors, segons 
ubicacio , per part d´oficial estucador. 

RESTITUTCIO DE FALTES A ESTUC POLICROMAT DE PARAMENT DE FAÇANA 

Preparació de superficies d´obra ceràmica de cara exterior d´ampits de coberta mitjançant desempolsat i 

RESTITUTCIO DE FALTES A FRIS ESGRAFIAT DE CORONAMENT DE FAÇANA 

Preparació de superficies d´obra ceràmica de cara exterior d´ampits de coberta mitjançant desempolsat i 
humectació del suport. 

ESTUCAT DE PART SUPERIOR D´AMPIT I PILASTRES DE CORONAMENT  DE FAÇANA 

Reposicio de dues capes colorejades d´acabat d´estuc tradicional llis, sense especejament ni plint, textura igual a 
original, de calç aèrea en pasta, amb colors ajustats restes existents i estudi cromàtic,  marcant junts a diferents 
plans, amb superficie original, per part d´oficial estucador , estucat tricapa, amb primera capa de regularització de 
morter de calç grassa apagada i sorra fina 1:4 de 8 mm de gruix, acabat raspat, segona capa de dosificació 1:3, 
de 5 mm de gruix i tercera capa d'emblanquinat amb pasta amb calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb 
acabat lliscat

FORMACIO D´ARRAMBADOR D´ESTUC SOBRE PARAMENT I BRANCALS OBERTURES  PLANTA BAIXA 

Reposicio de dues capes colorejades d´acabat d´estuc encoxinat amb plint, donant continuitat amb original, amb 
colors ajustats a pàtina existent de silicat d´alumini, marcant junts amb superficie original, per part d´oficial 
estucador , amb estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre 
parament arrebossat, acabat en fred,  i encoxinat amb plint perimetral  a dues capes, amb dos colors, segons 
ubicacio , per part d´oficial estucador. 

FORMACIO D´EMMARCAMENT D´ESTUC PERIMETRAL A OBERTURA ESTINTOLADA LOCAL PLANTA BAIXA

Impermeabiliztacio contínua de balcons sobre capa de pendents prèviament aplicades, mitjançant aplicació de 
capa fina de 5 mm de Sika Monotop 612, additivat amb  fibres Sika Fill per a conferir elasticitat al suport , i dues 
capes de SikaMonotop Seal 107, morter impermeabiliztant , aacaba deixat de regle, a dues mans creuades, amb 
24 - 48 hores de diferència, tenint cura d´evitar regalims sobre cantells de balcons i esquitxades sobre paraments 
verticals. Es resoldrà trobada amb escopidor de zinc mitjançant rasa segellada amb cordó flexible per a evitar 
junts oberts i regalims de bruticia. 

TOTAL CAPÍTOL 3  BALCONS, BALUSTRADES i CORNISES  DE FAÇANA  - RAM DE PALETA 

Capa base de regularització mitjançant esquerdejat amb morter bord de calç hidràulica amb àrid de marbre i sorra 
calcàrea, elaborat a obra. Inclús preparació i aplomat d´arestes i pillastres, i formacíó de junta amb peça ceràmica 
d´escopidor de cornisa inferior i motllura de peça de coronament.

Preparació de superficies d´obra ceràmica de cara exterior d´ampits de coberta mitjançant desempolsat i 
humectació del suport. 

Codi oferta _14_53
Estudi  Econòmic d´Intervencions

9/15
RESTAURACIÓ  DE FAÇANA  PRINCIPAL

 a LA RAMBLA  núm. 100- BARCELONA  



AMIDAMENTS I PRESSUPOST
 D´EXECUCIÓ D´OBRES

 de RESTAURACIÓ DE FAÇANA
 PRINCIPAL  a la finca de 

LA RAMBLA num. 100,   de BARCELONA

22,00 m2 93,45 € 2.055,90 €

11.347,50 €TOTAL CAPÍTOL 4 : REVESTIMENTS :  ESTUCS, POLICROMIES I FRIS ESGRAFIAT 
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CAP. 5 HOMOGENEITZACIÓ CROMÀTICA 

5.1

12,00 UT 22,10 € 265,20 €

12,00 UT 22,10 € 265,20 €

5.2

12,00 ut 21,10 € 253,20 €

5.3

136,00 m2 16,55 € 2.250,80 €

5.4

17,00 ml 42,10 715,70 €

5.5

17,00 ml 42,10 715,70 €

4.465,80 €

VELADURA D´ESTUCS DE FAÇANA 

Aplicació de veladura mineral traslúcida, amb percentatge de càrrega de pigment inferior al 5 %, per a 
reproducció de cromatisme original, sobre CORNISES I LLOSANES DE BALCONS ( superficies horizontals i 
motllures ) PRÈVIAMENT DECAPATS I SORREJATS,  LLOSES DE BALCONS,  amb ma de fons de  pintura 
mineral, inorgànica, de silicat de potassa de tipus cobrent ( sol-silicats ), amb producte Keim Soldalit Grob, amb 
addició d´àrid de quars, color a determinar, prèvia imprimació i dissolució amb producte Keim Fixativ. 

Veladura correctiva amb silicat de potassa per a integració cromàtica d´ ESTUCS ENCOIXINATS de paraments 
verticals de façanes   per a igualar to de les noves aplicacions amb les originals, unificant i estabilitzant el color, 
segons estudi cromàtic i proves a realizar i supervisar per part de tècnics municipals un cop acabat el procés de 
neteja ,  sobre parament d´estucs, amb ombres naturals i diluent, percentatge de tinció  entre el 2 i 5 % , amb 
producte Keim Restauro Fixativ i Keim Restauro Lasur 

INTEGRACIÓ CROMÀTICA DE FRIS 

Integració cromàtica de fris nou i model original amb veladura lleugera correctiva amb silicat de potassa sobre 
element escultòric de pedra natura i / o artificial  amb aigua de calç i ombres naturals i diluent, percentatge de 
tinció del 2 %, amb producte Keim Restauro Fixativ i Keim Restauro Lasur. 

SANEJAT I ESMALTAT DE PERFILS DE REFORÇ DE BALUSTRADA SUPERIOR 

Integració cromàtica de fris nou i model original amb veladura lleugera correctiva amb silicat de potassa sobre 
element escultòric de pedra natura i / o artificial  amb aigua de calç i ombres naturals i diluent, percentatge de 
tinció del 2 %, amb producte Keim Restauro Fixativ i Keim Restauro Lasur. 

Veladura correctiva amb silicat de potassa per a integració cromàtica d´emmarcaments d´obertures , mènsules i 
relleus ornamentals per a igualar pàtina existent a lloses de balcons , segons estudi cromàtic i proves a realizar i 
supervisar per part de tècnics municipals un cop acabat el procés de neteja ,  sobre parament de pedra, o estucs, 
amb ombres naturals i diluent, percentatge de tinció  entre el 2 i 5 % , amb producte Keim Restauro Fixativ i Keim 
Restauro Lasur 

TOTAL CAPÍTOL 5 :  HOMOGENEITZACIÓ CROMÀTICA DE PARAMENTS 

Veladura correctiva  amb pàtina traslúcida amb silicat de potassa per a integració cromàtica de cornises i 
llosanes de balcons per a igualar pàtina a resta d´elements ornamentals, amb to base segons estudi cromàtic i 
proves a realizar i supervisar per part de tècnics municipals un cop acabat el procés de neteja ,  sobre parament 
de pedra artificial , o estucs, amb ombres naturals  amb aigua de calç o silicat com a  diluent, percentatge de 
tinció  entre el 2 i 5 % , amb producte Keim Restauro Fixativ i Keim Restauro Lasur 

Nota : L´eleccio de les veladures i del cromatisme de la façana serà aprovat pels responsables municipals 
d´efectuar el seguiment de l´obra ( STMP del Districte de Ciutat Vella i Tècnics de l´IMPU ) . 

VELADURA D´EMMARCAMENTS I ELEMENTS ORNAMENTALS i RELLEUS ORNAMENTALS 

PINTAT AL SILICAT amb VELADURA DE LLOSES DE BALCONS I CORNISES 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
 D´EXECUCIÓ D´OBRES

 de RESTAURACIÓ DE FAÇANA
 PRINCIPAL  a la finca de 

LA RAMBLA num. 100,   de BARCELONA

CAP. 6 SERRALLERIA I FUSTERIA 

6.1

12,00 ml 33,95 407,40 €

S´inclou part proporcional de sanejat d´ancoratges i encastaments de baranes a parets i 
paviments, amb extracció de l´òxid, passivació antioxidant i susbtitució, si s´escau , de la part 
emebguda amb peces d´acer inoxidable.

6.2

8,00 ut 265,00 2.120,00 €

6.3

4,00 ut 1.295,50 5.182,00 €

6.4

1,00 ut 365,00 365,00 €

6.5

9,00 ut 295,00 2.655,00 €

6.6

12,00 ut 75,00 900,00 €

6.7

1,00 ut 1.295,50 1.295,50 €

6.8

20,00 ml 12,95 259,00 €

6.9

20,00 m2 27,55 551,00 €

Esmaltat de persianes de llibret de lames mòbils mitjançant retirada provisional i trasllat a coberta, raspallat 
manual,  recuperació de moviment de peces , massillat i lijat de la totalitat de superficies a dues cares,   ( dues 
iteracions )  amb màquina ROTEX o VIRUTEX  amb accessoris especial de punta de llança, de lames mòbils i 
marcs perimetrals , aplicació d’una mà d’imprimació segelladora i dues mans d’esmalt sintètic amb base aigua, 

lliure de composotos volàtils, d’acabat a dues cares i recol·locació a ubicació origina, prèvia retolació de la 

ubicació de cada element.

Subministrament, fabricacio i instal.lació a mida de 3 ut. de Persiana DE CORDA TIPUS ALACANTINA per a 
obertures de planta entresol, de fusta de pi  melislamel·les de 12 a 12,5 mm de gruix de 60 a 65 mm d'alçària 
amb comandament de barra, inclosos accessoris, totalment muntades. Buit d´obra aproximat de 1,6  x 2,70 m. 

Nota ; S´inclou la reposició dels ganxets de subjecció a paret de porticons de planta 4º ( hostal ) , així com 
reparació d´estucs a àmbit circundant a frontisses de nova col.locació arrel del suplement de l´envidrament.

REPARACIONS PUNTUALS D´ACCESSORIS DE PERSIANES DE LLIBRETS

Reparació de persiana de llibret de dues fulles de lamel·les horitzontals, de fusta, per a un buit d'obra de 120x230 
cm, previ desmuntatge, inclou substitució d'elements deteriorats amb fixacions semblants a les originals, 
restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb resines epoxi sense dissolvents, de dos 
components i baixa viscositat, restauració i neteja d'un 50% de la ferramenta existent, reposició d'un 50% amb 
ferramenta nova,  ( FALLEBES I ARANDELES, RECUPERANT EL MOVIMENT DE LES PALES  ) escatat i 
decapat de pintures i/o vernissos existents, imprimació segelladora, 2 capes d'acabat amb esmalt i muntatge de 
l'element

SANEJAT, RASPALLAT I ESMALTAT BARANES DE FORJA de BALCONS

Sanejat, raspallat  SUPERFICIAL de PASSAMÀ de baranes i esmaltat de baranes de balcons  a base  aplicació 
d’una mà de pintura antioxidant i dues mans d’esmalt de particules fèrriques tipus Oxiron, amb producte Procofer 

Forja o Hammerite.  

ESMALTAT PERSIANES LLIBRET

DESPLAÇAMENT DE FUSTERIES ENTRESOL PER A ENRASAR OBERTURES 

Subministrament, fabricacio i instal.lació a mida de 1 ut. de Persiana practicable de fusta de pi  melis i lames de pi 
flandes per a pintar, amb llibret mòbil de lamel·les de 12 a 12,5 mm de gruix de 60 a 65 mm d'alçària i bastiment 
de 45 mm d'amplària, amb dues fulles batents de dues fulles plegables cada una, amb comandament de barra, 
inclosos accessoris, totalment muntades. Buit d´obra aproximat de 2,10 x 3,00 m. 

ESMALTAT DE PORTA D´ACCÉS A LA FINCA I REIXES DE LOCALS 

ESMALTAT BALCONERES i FINESTRES DE FUSTA  i TANCAMENTS D´ALUMINI PER A UNIFORMITZACIÓ CROMÀTICA 

Esmaltat de  balconeres  i finestres de fusta de balcons , raspallat manual, aplicació de massilles per a 
reconstrucció de volums, i segon lijat amb paper de vidre i segellat de vidres amb massilla de vidrier, , aplicació 
d’una mà d’imprimació segelladora i dues mans d’esmalt sintètic d’acabat a  una cara, cara exterior. 

REPOSICIÓ DE PERSIANES DE LLIBRET DESAPAREGUDES a PLANTA ENTRESOL i PLANTA PRIMERA 

Subministrament, fabricacio i instal.lació a mida de 1 ut. de Persiana practicable de fusta de pi  melis i lames de pi 
flandes per a pintar, amb llibret mòbil de lamel·les de 12 a 12,5 mm de gruix de 60 a 65 mm d'alçària i bastiment 
de 45 mm d'amplària, amb dues fulles batents de dues fulles plegables cada una, amb comandament de barra, 
inclosos accessoris, totalment muntades. Buit d´obra aproximat de 2,10 x 3,00 m. 

SEGELLAT DE JUNTES ENTRE BALCONERES  I PAVIMENTS 

Segellat de juntes entre paviments ceràmics o peces de pedra artificial o natural d´ampits de finestres i travesser 
de fusta de finestra o balconera practicable, mitjançant tall regular amb serra radial, neteja i aspirat de junta lineal 
i segellat amb cordó de massilla de poliuretà tipus SikaFlex o SikaBond AT4, totalment acabat .

Sanejat, raspallat de porta d´accés a finca i persianes de locals coemercials,  esmaltat a base  aplicació d’una mà 

de pintura antioxidant i dues mans d’esmalt de particules fèrriques tipus Oxiron, amb producte Procofer Forja o 

Hammerite. 

INSTAL.LACIÓ  DE PERSIANES DE CORDA 

Codi oferta _14_53
Estudi  Econòmic d´Intervencions

12/15
RESTAURACIÓ  DE FAÇANA  PRINCIPAL

 a LA RAMBLA  núm. 100- BARCELONA  



AMIDAMENTS I PRESSUPOST
 D´EXECUCIÓ D´OBRES

 de RESTAURACIÓ DE FAÇANA
 PRINCIPAL  a la finca de 

LA RAMBLA num. 100,   de BARCELONA

13.734,90 €

TOTAL RESTAURACIÓ DE FAÇANA

TOTAL CAPÍTOL 5:  SERRALLERIA I FUSTERIA
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
 D´EXECUCIÓ D´OBRES

 de RESTAURACIÓ DE FAÇANA
 PRINCIPAL  a la finca de 

LA RAMBLA num. 100,   de BARCELONA

TOTAL FAÇANA PRINCIPAL

7.356,40 €

19.340,61 €

8.117,54 €

11.347,50 €

4.465,80 €

13.734,90 €

PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ ( Execució d´Obres )  

IVA (10%) 6.436,27 €

P.E.M 70.799,01 €Pressupost Execució Material 

64.362,74

TOTAL CAPÍTOL 1:  MITJANS AUXILIARS i TREBALLS PREVIS 

TOTAL CAPÍTOL 2  TREBALLS PREPARATORIS, REPICATS, NETEGES I DECAPATS 

TOTAL CAPÍTOL 5:  SERRALLERIA I FUSTERIA

TOTAL CAPÍTOL 5 :  HOMOGENEITZACIÓ CROMÀTICA DE PARAMENTS 

Base Imposable

TOTAL CAPÍTOL 3  BALCONS, BALUSTRADES i CORNISES  DE FAÇANA  - RAM DE PALETA 

TOTAL CAPÍTOL 4 : REVESTIMENTS :  ESTUCS, POLICROMIES I FRIS ESGRAFIAT 

RESUM DEL PRESSUPOST 
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REHABILITACIÓ VESTÍBUL

NUM. DESCRIPCIÓ AMIDAMENT UT PREU /UT PREU

CAP. 1 ACABATS 

V1

13,50 13,5 182,25 €

V2

37,95 8,3 314,99 €

V3

13,50 50,45 681,08 €

V4

37,95 5,19 196,96 €

V5

18,00 15 270,00 €

Canvi de lluminàries per altres més eficients.

Instal∙lació de temporitzadors en les lluminàries.

1.645,27 €TOTAL CAPÍTOL 1: ACABATS 

Formació de nou paviment amb  rampa d´obra, pendent a determinar a projecte execitu, i acabat de paviment a 
replans amb marbre blanc MACAEL, de dimensions 20 x 20 cm, incloent part proporcional de sòcol i marxapeu 
del mateix material, col.locat amb ciment cola adhesiu i rejuntat amb beurada blanca,totalment instal.lat. 

Formació de paviment de rampa amb franges de marbre blanc abuixardat o granet de color clar, per evitar 
deslliçaments, partida acabada. 

ESTUCAT DE PARETS 
Aplicació d´estuc de calç tradicional a parets laterals de vestíbul, amb arrambador llis i impermeable, segons 
indicacions de Servei de Patrimoni de Ciutat Vella, amb calç aèrea i pigments naturals, per part de personal 
expert en restauració. 

Nota : Aquesta partida podrà ser substituida per arrambador de marbre blanc als laterals, a criteri municipal . 

SUSBTITUCIÓ D´IL.LUMINACIO AMB NOUS APLICS LEDS I CÈL.LULA DETECCIÓ PRESÈNCIA 

Enderroc de revestiment de fusta aplacada a parets de tram frontal de vestíbul ( passadís ) i replà d´accés a 
ascensor fins a descobrir paret original, inclòs repicat de guix mort o revestiment subjacent en mal estat, trasllat 
de residus a contenidor situat a peu d´obra. 

ARRENCADA DE PAVIMENT I RAMPA SOBREPOSADA 
Enderroc de rampa sobreposada, i extracció de paviment original de terrazo a tram frontal de vestíbul (passadís 
entrada) i replà d´accés a ascensor fins a descobrir solera, i base ferma, trasllat de residus a contenidor situat a 
peu d´obra. Inclòs desmutatge de graons originals per a formació de rampa. 

ARRENCADA DE REVESTIMENT DE FUSTA DE PARETS 

FORMACIÓ DE RAMPA i nou PAVIMENT DE MARBRE BLANC 

Subministrament i instal.lació de barana lateral d´acer lacat al forn, o acer inoxidable o fusta, segons projecte 
executiu, com a suport lateral de rampa, encastada a paret. 

Substitució d´actuals lLuminàries d´escala, amb retirada de dispositius florescents existents, i susbtitució per noves 
lLuminàries de baix consum, se amb requisits de :

Instal∙lació de sistemes automatitzats d’obertura i tancament de la il∙luminació.

S´inclouen dos punts de llums a vestíbul d´accés, accionats amb cèl.lula de detecció de presència amb rellotge 
temporitzador segons obertura de porta i sensor col.locat a primer tram d´escala ,accionat amb polsador i temporitzador. 
Inclou substitució de mecanismes existents per nous models , així com lluminàries amb modles referits sota aquestes 
línies, així com part proporcional de reendreçat de cablejat, caixes, i disposició ordenada de traçat, partida totament 
acabada, material i ma d´obra. 

Nota : El model proposat d´aplics és orientatiu, s´escollirà a les successives visites d´obra segons mostres aportades 
per contractista a la Propietat i la DF. 
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8.15. PLANIFICACIÓ RESTAURACIÓ FAÇANA  
 

A continuació es mostra una taula organitzativa amb la durada de cada activitat. L’explicació 

de la partida esta explicada en la descripció del pressupost.  

ACTIVITAT SIMBOLOGIA TEMPS (dies) 

1.1. Implantació bastida tubular  1.1. 4 

1.2. Instal·lació d’alarma 1.2. 1 

1.3. Instal·lació provisional    1.3. 1 

1.4. Extracció elements fora de normativa a façana 1.4. 1 

1.5. Implantació seguretat i salut 1.5 1 

2.1. Cales, reconeixement i aixecaments gràfics de patologies i 

estratificació de revestiments 

2.1. 3 

2.2. Microprojecció en sec d’elements de pedra natural 

(Lloses de balcons i emmarcaments de finestres) 

2.2. 4 

2.3. Microprojecció en sec d’elements de pedra natural 

(Balustrada calada de coberta i permòdols sota cornisa de 

fris) 

2.3. 3 

2.4. Retirada controlada de revestiments d’estuc sobreposat a 

policromies originals de pla de façana  

2.4. 7 

2.5. Preconsolidació de substrat de revestiment original 

policromat ocult darrera capa d’estuc sobreposat 

2.5. 7 

2.6. Injecció de lletades de calç / Morters PLM per a fixació de 

substrat original policromat 

2.6. 5 

2.7. Esbandit cuidadós de paraments verticals (substrat 

original)  

2.7. 2 

2.8. Presa de calca de policromia sobre estuc de parament de 

façana, motius plafonats i ornaments sobre llindes 

2.8. 3 

2.9. Tractament d’extracció de materials sobreposat sobre fris 

de coberta 

2.9. 2 

2.10. Tractament d’extracció de sals i eflorescències sobre fris 

esgrafiat de coronament de coberta 

2.10. 2 

2.11. Presa de calca de fris esgrafiat superior de façana  2.11. 1 

2.12 Realització d’estudi cromàtic in situ i dades de color 

original: execució mostres 

2.12. 2 

2.13. Repicat d’arrebossat a pilars cara exterior d’ampit de 

coberta 

2.13. 1 

2.14. Repicat selectiu de cornisa superior d’obra  2.14. 2 

2.15. Repicat selectiu de balustrada calada de coronament  2.15. 2 

2.16. Repicat d’arrambador de planta Baixa 2.16. 2 

2.17. Decapat de pintura plàstica aplicat sobre paraments de 

planta Baixa 

2.17. 5 

2.18. Formació i buidat de junts d’elements de pedra natural i 

elements ornamentals 

2.18. 3 

3.1. Reconstrucció de cornises superiors de façana  3.1. 6 

3.2. Reblert i perfilat de junts d’elements ornamentals de 

pedra natural i cornises  

3.2. 3 

3.3. Revisió i substitució de balustrades sobre coronament de 

façana  

3.3. 4 
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ACTIVITAT SIMBOLOGIA TEMPS 

3.4. Col·locació d’escopidor de planxa de zinc a cornisa  3.4. 1 

3.5. Recuperació de ventilacions de coberta 3.5. 3 

3.6. Impermeabilització de paviments de balcons 3.6. 6 

3.7. Col·locació d’escopidors de planxa de zinc a balcons 3.7. 3 

4.1. Estucat de part superior d’ampit i pilastres de 

coronament de façana  

4.1. 3 

4.2. Restitució de faltes a estuc policromat de parament de 

façana  

4.2. 12 

4.3. Restitució de faltes a fris esgrafiat de coronament de 

façana  

4.3. 3 

4.4. Formació d’arrambadors d’estuc sobre parament i 

brancals obertures planta baixa 

4.4. 3 

4.5. Reestucat de paraments de planta baixa amb estuc de 

calç aèria  

4.5. 4 

4.6. Formació d’emmarcament d’estuc perimetral a obertura 

estintolada local planta baixa 

4.6. 2 

5.1. Pintat al silicat amb veladura de Lloses de balcons i 

cornises  

5.1. 5 

5.2. Veladura d’emmarcaments i elements ornamentals i 

relleus ornamentals  

5.2. 5 

5.3. Veladura d’estucs de façana  5.3. 5 

5.4. Integració cromàtica de fris 5.4. 3 

5.5. Sanejat i esmaltat de perfils de reforç de balustrada 

superior 

5.5. 2 

6.1. Sanejat, raspallat i esmaltat baranes de forja de balcons 6.1. 5 

6.2. Reparacions puntuals d’accessoris de persianes de llibrets  6.2. 3 

6.3. Reposició de persianes de llibret desaparegudes a planta 

entresòl i planta primera  

6.3. 4 

6.4. Desplaçament de fusteries entresòl per a enrasar 

obertures  

6.4. 6 

6.5. Esmaltat persianes llibret 6.5. 4 

6.6. Esmaltat balconeres i finestres de fusta i tancaments 

d’alumini per a uniformització cromàtica 

6.6. 4 

6.7. Instal·lació de persianes de corda  6.7. 5 

6.8. Segellat de juntes entre balconeres i paviments  6.8. 5 

6.9. Esmaltat de porta d’accés a la finca i reixes de locals  6.9. 1 
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PLANIFICACIÓ INTERVENCIÓ VESTÍBUL  
 

A continuació es mostra una taula organitzativa amb la durada de cada activitat. L’explicació 

de la partida esta explicada en la descripció del pressupost.  

ACTIVITAT SIMBOLOGIA TEMPS (dies) 

1.1.Arrencada de paviment i rampa sobreposada 1.1. 4 

1.2. Arrencada de revestiment de fusta de parets  1.2. 5 

1.3. Formació de rampa i nou paviment de marbre blanc   1.3. 6 

1.4. Estucat de parets  1.4. 5 

1.5.Substitució d’il·luminació amb nous aplics leds i cèl·lula 

detecció presencia  

1.5. 4 

 

 

 

 

 

 

DIES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 1.1.                 

     1.2.              

        1.3.        

            1.4.     

                 1.5. 

 


