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RESUM 
 
 
L’objectiu d’aquesta memòria de pràctiques corresponents a l’empresa de rehabilitació Revodur, és 
transmetre els coneixements adquirits durant aquest període, indicant les tasques realitzades i les 
aportacions que s’han fet a l’empresa. 
 
La memòria començarà amb una descripció de l’organització, l’estructura i l’ activitat econòmica de 
l’empresa. A continuació, es farà una explicació sobre el seu funcionament des del punt de vista del 
Departament Comercial i el Departament d’Execució d’Obres, que és on vaig estar durant el temps de 
duració de les pràctiques, explicant la seva metodologia de treball, i la seva responsabilitat. En aquesta 
part, s’intenta demostrar allò que he après sobre el funcionament dels departaments. Per acabar, 
s’inclourà un llistat de les activitats concretes realitzades a cada departament.  
 
Durant la meva estada a l’empresa vaig poder visitar una gran quantitat d’obres, i vaig tenir l’oportunitat 
de veure l’aplicació de diferents sistemes constructius. En aquest apartat em centraré en obres que 
vaig poder seguir de manera més intensa durant la seva durada, explicant les seves característiques i 
fent-ne una critica del seu funcionament. 
 
He escollit aquestes obres, cinc en concret, a causa de la representació dels treballs realitzats per 
l’empresa i d’alguns dels sistemes constructius que es van emprar a les obres. Els sistemes aplicats en 
tres de les obres són un aïllament tèrmic (S.A.T.E) i dos tipus de reforç estructural, dels quals es  farà 
una explicació d’aquests i de les seves característiques.  
 
Finalment es farà una crítica sobre els principals problemes que sorgeixen en els diferents 
departaments i la seva possible solució. S'acabarà el treball amb les conclusions generals basades en 
la meva valoració i reflexió de les pràctiques.  
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1. INTRODUCTION 
 
The final grade is a report on the practices that I made as an intern at the restoration of facades 
company, Revodur S.L. Practices are conducted in the period between 09.01.2014 and 02.27.2015, 
working in the Commercial Department and Execution Department, where I could observe and analysed 
many operations of each departments and their corresponding functions in their 
rehabilitation of each work. 
 
At the beginning of last year I decided to study the rehabilitation DAC due to the interest that have 
always caused the many different techniques used in the restoration and conservation of buildings and 
their parts. In others, this is the main reason why I want to dedicate my career to work in this sector.
With the different subjects of DAC, I had the opportunity to acquire new knowledge more specifically, 
which I had the opportunity to learn them so, all thro
 
When I had to decide between a final degree project and a practicum, I consider that being able to gain 
experience in a company for six months would be an opportunity to see first
is in construction and more speci
So I chose the practicum option that allowed me to realize some purposes explained above.

The final grade is a report on the practices that I made as an intern at the restoration of facades 
S.L. Practices are conducted in the period between 09.01.2014 and 02.27.2015, 

working in the Commercial Department and Execution Department, where I could observe and analysed 
many operations of each departments and their corresponding functions in their 

At the beginning of last year I decided to study the rehabilitation DAC due to the interest that have 
always caused the many different techniques used in the restoration and conservation of buildings and 

parts. In others, this is the main reason why I want to dedicate my career to work in this sector.
With the different subjects of DAC, I had the opportunity to acquire new knowledge more specifically, 
which I had the opportunity to learn them so, all through the degree. 

When I had to decide between a final degree project and a practicum, I consider that being able to gain 
experience in a company for six months would be an opportunity to see first
is in construction and more specifically in the field of rehabilitation. 
So I chose the practicum option that allowed me to realize some purposes explained above.

The final grade is a report on the practices that I made as an intern at the restoration of facades 
S.L. Practices are conducted in the period between 09.01.2014 and 02.27.2015, 

working in the Commercial Department and Execution Department, where I could observe and analysed 
many operations of each departments and their corresponding functions in their own processes of 

At the beginning of last year I decided to study the rehabilitation DAC due to the interest that have 
always caused the many different techniques used in the restoration and conservation of buildings and 

parts. In others, this is the main reason why I want to dedicate my career to work in this sector. 
With the different subjects of DAC, I had the opportunity to acquire new knowledge more specifically, 
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experience in a company for six months would be an opportunity to see first-hand how the world really 

So I chose the practicum option that allowed me to realize some purposes explained above. 

 
 
Then there will be a general description of the company, the location of the company, the type of work 
they perform and 

2. DESCRIPTION OF THE COMPANY
 
Revodur, S.L. is a company dedicated to the complete renovation of existing buildings. It’s a limited 
partnership that was formed in 1995 by three partners, which currently holds only one who is
and manager of the company.

2.1 Types of works done by the company
 
The company is dedicated to the comprehensive rehabilitation of buildings:
 
- Maintenance in general
- Restoration of the envelope: facades, roofs, walls and courtyards rain
- Applications of thermal insulation
- Replacement of downpipes
- Shoring systems
- Waterproofing
- Interior Renovations

 

2.2 Location where the work has done by the company
 
The main area where the company Revodur, SL focuses is still the province of Barcelona. They have 
also carried out projects in other provinces and outside Catalonia. There is a graph below showing the 
cities where the company operates normally, indicating the percentage number of works that were 
employed in each of the cities listed in 2014.

Fig. 2.1. Graph type of work to be done during 2014

Then there will be a general description of the company, the location of the company, the type of work 
they perform and their organization and structure. 
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Then there will be a general description of the company, the location of the company, the type of work 
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the owner 
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where the company operates normally, indicating the percentage number of works that were 
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2.3 Company Certifications
 
As a business rehabilitation company, Revodur, SL should have a series of mandatory certifications
 

- Register of Accredited Companies (REA): 
construction sector. 
- Business classification: 
the case of signed contracts worth more 
- Register of Companies with asbestos risk (RERA): 
who perform work which handled items containing asbestos particles.
- The certificate must be fully paid by tax obligations.
- The certificate must be fully paid by the General Treasury of the Social Security.
- Certificate of Liability Insurance
Liability. 
- Registration at the Foundation for the 
certifies the commitment of registered companies with the training and retention of staff, risk 
prevention and diligent attention to all types of complaint carried out by the client.
- Registration for the Rehabilitation and Maintenance of Buildings Commitm ent of Catalonia 
(rhymes) : entity that supports the member companies that are engaged in the rehabilitation of 
existing buildings in Catalonia.
 

In others, also owns three UNE
 

- UNE-EN ISO 9001 Quality Management System, certified by AENOR.
- UNE-EN ISO 14001 Environmental Management System, certified by AENOR.
- OHSAS 18001 Management Systems for Safety and Health at Work, accredited by AENOR
 

Revodur is an official company applicator of different thermal and structural reinforcement systems, 
which help to differentiate itself from other companies. These systems are:
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Revodur is an official company applicator of different thermal and structural reinforcement systems, 
which help to differentiate itself from other companies. These systems are: 

- External Thermal Insulation System (SATE). 
- The S.A.T.E. Parex house, 
- The insulation system for injecting air into the chamber of the house, DGI 
- The structural reinforcements: 

2.4 Human Resources
 
Nowadays, the company has a small staff of 30 employees, according to their functions are divided into:
 

2.5 Material Resources

The main office is located at c / Virgin of Montserrat nº
the work of the Administration Department, Accounting, Risk Prevention and Executions.
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External Thermal Insulation System (SATE). STO home, Sto Therm Classic.
The S.A.T.E. Parex house, Coteterm system.  
The insulation system for injecting air into the chamber of the house, DGI 
The structural reinforcements: MECANOVIGA, NEW / BAU and COINTECS HERMS.

Human Resources  

Nowadays, the company has a small staff of 30 employees, according to their functions are divided into:

- Administration Department: 1 person, who is owner and manager of the company.
- Accountings: 2 people who supporting the various departments of this.
- Commercial Department: 4 people and 1 commercial secretariat.
- Risk Preventions Department and Accountings: 1 person who is the Risk Prevention Technical 
and also performs the tasks of accounting and management support.
- Logistics Department: 2 carriers. 
- Managers: 2 people whose work is based on availability and geographical area.
- Staff work in 18 workers 

Material Resources  

The main office is located at c / Virgin of Montserrat nº
the work of the Administration Department, Accounting, Risk Prevention and Executions.

The company has another office on the same street, particularly in the low nº10
spaces, the ground floor where tasks are performed in the Commercial Department, and the top floor is 
used as a meeting room. This office is where I stayed for six months.

The company also has at its disposal three stores that have different functions. The main one is located 
at c / Salamina Hospitalet de Llobregat where they keep the tubular scaffolding that the company uses. 
In addition, the material is stored in this space before getting 

23, also in the same town, where they found bags for the separation and recycling before taking 
them to an authorized landfill. At certain times of surplus materials are stored also works. The other 

Fig. 2.3. Image of the main office Revodur, SL
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Nowadays, the company has a small staff of 30 employees, according to their functions are divided into:

Administration Department: 1 person, who is owner and manager of the company. 
Accountings: 2 people who supporting the various departments of this. 
Commercial Department: 4 people and 1 commercial secretariat. 
Risk Preventions Department and Accountings: 1 person who is the Risk Prevention Technical 

f accounting and management support. 

Managers: 2 people whose work is based on availability and geographical area. 

The main office is located at c / Virgin of Montserrat nº 16 Cornellà de Llobregat. This office will develop 
the work of the Administration Department, Accounting, Risk Prevention and Executions. 

 

same street, particularly in the low nº10-12. This office has two 
spaces, the ground floor where tasks are performed in the Commercial Department, and the top floor is 
used as a meeting room. This office is where I stayed for six months. 

has at its disposal three stores that have different functions. The main one is located 
at c / Salamina Hospitalet de Llobregat where they keep the tubular scaffolding that the company uses. 
In addition, the material is stored in this space before getting out. In the warehouse c / Corominas, No. 

23, also in the same town, where they found bags for the separation and recycling before taking 
them to an authorized landfill. At certain times of surplus materials are stored also works. The other 
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Risk Preventions Department and Accountings: 1 person who is the Risk Prevention Technical 
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them to an authorized landfill. At certain times of surplus materials are stored also works. The other 
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store, the smallest, is located at c / Verge de Montserrat nº28, Cornellà de Llobregat, near the main 
office. It’s used as additional storage space for tubular scaffolding material and as a garage for some 
company vehicles, according to the needs of employees. 
  
The company vehicles used by staff to perform client visits, monitoring of works and material transports 
is as follows: 

- 4 cars: used by commercial and administrative staff. 
- 2 small vans. 
- 2 transport vans: larger than those used by managers, and occasionally carriers. 
- 2 motorcycles: usually used by commercial staff. 
- 1 van: designed to the injection system insulation Thermabead. 
- 1 truck: used by carriers. 

2.6 Economic Evolution of the Company 

 
Next is the economic development of the company between 2005 and 2014 by two graphs. One 
compares the number of quotes made and accepted, and the other shows the evolution of turnover. 
 
Number of works undertaken in the last 10 years: 

 

YEAR2005:  70 

YEAR2006:  78 

YEAR2007:  70 

YEAR2008:  78 

YEAR2009:  73 

YEAR2010:  89 

YEAR2011:  96 

YEAR2012:  109 

YEAR2013:  200 

YEAR2014:  209 

Turnover contracted in the last 10 years: 

 

ANY 2005:  3.252.357,18 € 

ANY 2006:  4.753.426,05 € 

ANY 2007:  3.624.729,19 € 

ANY 2008:  4.030.047,43 € 

ANY 2009:  2.727.695,88 € 

ANY 2010:  4.119.613,65 € 

ANY 2011:  4.015.164,39 € 

ANY 2012:  4.079.766,39 € 

ANY 2013:  2.647.917,60 € 

ANY 2014:  3.625.506,05 € 

 

The graphs show that despite the current economic crisis, the company has been able to maintain its 
volume of business for the past 10 years more or less stable, except for the notable increase in 2006, 
and two descents, one in 2009 that was when the crisis began to notice and another in 2013. 
 
Looking at the graph it could see that the number of contracts of the company was stable until 2010, 
from that moment begins to rise. This is because a business strategy that had to apply because of the 
economic crisis. Attempting to obtain a similar benefit to before the crisis, with the recruitment of a 
greater number of works, albeit smaller, because the great works no longer awarded. 
 
This strategy worked during the years 2010, 2011 and 2012, when the volume of business contracted 
was maintained. However, 2013 was a significantly lower, although it is one of the year’s most 
contracted works. For this reason, the company sought a new way to increase revenue, and during 
2014 have been new additions to the Commercial Department. 

3. SALES DEPARTMENT 
 
Description of the department and its operation 
 
The Sales Department consists of four commercial and commercial office and the office is located on 
the other side of the rest of the other departments, as mentioned above. The main objective of the 
department is to attract new customers and maintain constant contact with them until the work has been 
awarded and contracted. This office is archived and made the budgets of the company also carried out 
a management control of them. 
 
The staff of the department has at its disposal a mobile phone, a fixed and email address in order to 
service and manage calls and emails from clients, technicians, administrators and staff from other 
departments of the company. 
 
Commercial Secretary 
 
The commercial office done the administration jobs within the Commercial Department. They also 
serves the general office phone and emails of the department, managing calls and emails received to 
the attention of the department and deriving them to trades or staff from other departments. It helps to 
make commercial budgets, with personal support for any problems that might arise. 
 
One of the main features that makes the commercial secretary t is to take control of budgets that are 
made to the department, filing the budgets and accompanying documentation related to each budget. 
This control is carried out in physical format with the file budgets, and in digital format with an Excel 
documents which join a series of annual data made every budget, has been accepted or not. The 
details are as follows: 

 
1. The date of the call from the client to request the budget. 
2. The street, number and town where the property is located to budget (adding a concrete floor in 

the event of doing the works in a private apartment). 
3. Contact of the estate and their contact details. 
4. The commercial will visit and doing budget. 
5. The date of the first visit to the estate. 
6. The number of budget done. 
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7. The date of delivery of the customer's budget, including the deadline, in order to control the time 
it takes to deliver every budget. 

8. Technical constituting the Project Management of the work, if any. 
9. The property manager, if exist. 
10. The source for which the client has been in contact with Revodur, if known. 
11. If the quote has been accepted and the date. 
12. If the contract has been signed and the date of signature. 
13. The number of final budget has been accepted. 
14. Possible observations can be made. 

 
 
 
Another important task of commercial secretary is to bring the monitoring of works that have been 
undertaken. This control is only by digital format, also in Excel documents classified by year. The 
information contained in this sheet about each work is as follows: 
 
 

1. The date on which the work was contracted. 
2. The status of the work. 
3. The number of accepted budget. 
4. If it is an annex to another budget. 
5. A brief description of the work to be performed, indicating the area where the action is. 
6. The amount of each work, the total contracted works during that year and total sales for each 

contract, indicating which works also hired each separately. 
7. The date when the work starts. 
8. The head of commercial contracts. 
9. The technical project manager and Project Management of the work, if exist. 
10. The administrator of the estate, if exist. 

 
The commercial secretary is responsible for passing this control work undertaken at the Department of 
Accounting, bounce to perform accounting control of the company by adding more detailed information 
such as the execution of works and payment certificates. 

 

 

4. RECRUITMENT PROCESS OF WORK 
 
In the next section generally exhibited the hiring process of a work from the first contact with the 
customer until the signing of the works. The tasks described are made by commercials. 
 
Customer acquisition 
 
Attracting customers is basically done in two ways, first by attracting advertising to potential customers 
to know and make contact with the company or through other contacts. 
 
Below we describe these ways to get jobs for the company: 
 

- Advertising Company:  
The customer calls can come through various sources which the client is known and the company has 
been interested in it, these sources can be: 
 

1. Revodur website: the website of the company allows to fill a form to contact the company 
and ask about this. Also indicated the phone number and location of the main office. 

  

Fig. 3.1. Partial image of Excel sheet control budgets. Source: Revodur, S.L. 
- Sales Department (2015) 

 

Fig. 3.2. Partial image of Excel sheet tracking works Source: Revodur, SL 
 - Sales Department (2015) 
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2. Letters submitted by commercials: letters with contact details of the commercial and 
business information. 

 
3. Posters that have placed during the time duration of the works and vehicle signs with the 

main office contact. 

 
 

 
4. Periodically conventions organized by some cities: in these places the many companies can 

promote themselves. 
 
 

 
 

 
 

- Through the contacts: 

This form of customer acquisition is based on the existence of a contact person that is part of the 
community or whatever you trust, someone who may know the company or a regular contributor. 
Revodur Company enters to a competition for the award of the work of the estate, because this person 
proposes and provides information about the selection process for the community, becoming confident 
of the company and making it more competitive. This contact person can be a resident of the 
community, the administrator of the estate, the technician hired by another company or community. 
 

The neighbour who owned to the property, be aware the company because has had to deal with its or a 
third person, and who is interested in Revodur perform work on the estate, because is known how they 
work. 
 

The administrators of estates, always try to work with companies they know, so they can propose 
Revodur because it works, but usually also give different names of other companies, because 
homeowners often asked to compare various quotes and choose. Therefore, the company will have to 
compete with others, unless the administrator has a special interest in it Revodur who perform the work, 
and try to promote it. One of the jobs of trade is to maintain relations with the property manager who 
worked and establish new contacts. 
 

Revodur, often working with some Architects and Quantity Surveyors. Although they are not part of the 
staff have established a professional relationship co-operation, beneficial for both. When the company's 
business contacts with a community that has not hired nobody, this usually recommend one of these 
technicians, as if the estate finally decides to hire technical proposed Revodur will encourage someone 
to try. It can also happen in reverse, when the technician recommend the company. Another advantage 
of working with a technician is known that facilitates during execution of the work, because both parts 
know how each other is, and the technician could be quiet during this phase. 
 

Fig. 4.1. Capture web form that allows request information online.  
Source: www.revodur.com (2015) 

Fig. 4.2. Advertising element with SATE. Source: Revodur, SL – 
 Commercial Department (2015) 

 

Fig. 4.3. Image of one of conventions that Revodur presented Thermabead System.   
Source: Revodur, S.L. - Commercial Department (2015) 
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When the contact within the community is from another company, because this can has outsourced 
services where it’s necessary a certified official application of thermal or structural reinforcement. In 
these cases there are less competition and the award of the work is easier. 
It could also try to the same company that has patented products and promote the public wants and 
therefore hires other companies to implement their own products. Revodur could be entered in a contest 
through another company. 
 
Completion of measurements 
 
Once the client gets in touch with commercials, this was responsible for him to make the measurement 
on the estate. Occasionally, they made several visits since, as the company compete with others before 
the company is selected by the homeowners, are modifications that initially budgeted. 
 

Salespeople are responsible for carrying out the measurements and make it as accurate as possible to 
have real data and prevent deviations between what is budgeted and executed the work later. Although 
there are measurements performed by a technician, the visited has realized and performed 
measurements to verify that there are no mistakes in it. During the visit are photographs to document 
what has been observed and, if deemed necessary to include them in the budget. 
 

Measurements and annotations that are made from the estate, are described in some books that 
commercials then carry to the office, indicating besides: the management of the estate to budget; 
customer data, technical manager and, if deemed necessary; chapter titles and headings you want to 
include in the budget, the measures ordered and associated items. 
These notes and reference photographs are used by commercial and commercial secretary to the final 
budget. If the estate has a budget ITE, a report or a technical project, these are also used as a 
reference to make the budget. 
 
Realization of the budgets 
 
Budgets always start with a cover that every business makes its discretion. The cover is a Word 
document that contains general information and are normally attached a note on the financing of the 
work. Revodur provides funding for works up to four years for each neighbour in the communities of 
owners, through a bank. There is a template cover made by each commercial where the information 
that puts every budget. The general data containing all the covers are: 
 

- The number of quote file of Revodur. This number begins with the year in which the budget has 
been and ends with number, sorted chronologically by the time of completion of this. 

- The person who seeks the budget as representative of the community or to particular owners. 
- Data from the commercial name, contact phone and email. 
- Data Company: Mobile customer, email and general web page. 
- The date and place of execution of the budget. 
- Customer data: homeowners or particular address with street number and scale, town and 

province. 

Then the cover is made using the computer program Presto. To do it, company has a database with the 
most used items separated by chapters which are updated periodically as new items are created for 
other works. The data that the budget contained are as follows: 
 

- A header with the company name, number of budget, management of the estate and the town. 
- Numbered chapters grouping areas of action on the building, including the total price. 
- Subchapter, if necessary, also the total amount. 

- The items of work numbered and grouped by chapter, indicating in each: the measurement 
indicating the units, the description of the work and the materials used, the total price of each 
item and the photos add if deemed necessary. 

- The total budget with and without VAT. 
- And optionally: short chapters with headings and prices overall, and notes that are considered to 

clarify the budget. 
 

If the estimate is made based on a technical project, which is budgeted for directly copying what is 
described in the report. Aside from Presto also used other programs, such as Word or Excel, according 
to the needs of the business at the time of making the budget.  
 
After the general budget includes the work provided by Revodur, which are usually always the same: 
 

- Guarantees: offer minimum guarantees required by the Law of Construction Planning (LOE) for 
all jobs. 

- Financing: through a bank finance company offers customized for each resident of the entire 
amount of the work, to pay monthly for up to a period of 4 years. 

- Exclusions: Revodur responsible for obtaining permits, licenses, visas, etc. as long as the 
community requests it well in advance and take care of the cost. VAT is applicable at the time of 
issuing the invoice. Anything that is not considered in the budget is not considered in the work. 

- Payment: pay a 5 to 10% of the entire budget at the time of signing the contract and other 
certifications to make ends meet during the work. Respecting budgets for 6 months from the 
delivery. 

- Responsibility: Revodur assumes its liability as dictated LOE having a liability policy    € 600,000. 
Damage resulting from poor performance or defects of materials are made freely within the 
warranty period. 

- Contract: informed that in case of accepting the budget must sign a labor contract agreed 
between the community and the company. 

- Community: reported that the homeowner must agree to supply water and electricity to perform 
the work and the removal of proprietary elements that may cause problems during the course of 
the work is the responsibility owners. 

Once the budget is finalized and should be bound to deliver on paper, or be sent by email, attached at 
Revodur works curriculum, in addition to some of the works made in recent years contain the following 
documents: 
 

- Certificates issued by AENOR of the three ISO's. 
- The certificate must be fully paid Social Security. 
- The certificate is up to date with the obligations of the Tax Agency. 
- The certificate of liability policy, including receipt of the policy. 
- The Certified Company is registered in the Register of Accredited Companies of construction 

sector in Catalonia. 
- Certificate of registration with the Register of Companies Risk of Asbestos. 
- Some of the works by Revodur (separated by population, if SATE was applied, an isolation 

chamber for injection or without insulation) and the volume of contracts made by the company 
during the past 10 years represented a bar chart.. 

Finally also added that the commercial information deemed necessary according to the work on the 
estate, such advertising about the company, technical materials, certified applicators, etc. 
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In case there are changes to the budget, the budget implementation procedure is the same instead of 
giving a number of new budget given the same as the original with a script behind. Thus when filed, the 
original amendment are together. As budgets attached, there were women number in chronological 
order, as it is considered a separate budget. 
 
Adjudication of the work 
 

After winning clients, the company usually has to compete with other firms also compete for the award 
of the work to be performed. When there is someone within the community contact either the owner, 
manager or technician, this plays an important role to achieve the award. 
This is the moment when you begin to negotiate the work to be performed and the prices of these to suit 
the needs and demands of the consumer. To achieve the award of the work, when making the final 
budget carried out a series of tools that will be described below. 
 

- Making visits to the estate. During the award made several visits to the estate in order to know their 
status, check measurements and solve some of the planning work. Depending on the occasion of the 
visit, they are performed only commercial or may be accompanied by the manager or representative of 
the community. 
 

- Meetings with the people involved in the process. Made numerous meetings to resolve issues that 
arise in the time of the budget, the technical manager, representative of the community or neighbour. 
Some of these meetings are organized for homeowners because the trade can explain what is 
budgeting, negotiate and resolve any doubts you may have to the community. 
 

- Changing prices. When Revodur has to compete with a lot of companies, it is important to adjust 
prices as possible in order to be more competitive, always bearing in mind that the job is run at a cost, 
and if the prices go down too, may appear multiple problems and the company can lose money. 
 

- Modifications to the work budgeted. At times the original budget has to change for various reasons 
such as the hiring of a technical figure by the customer, the decision to change jobs to their cost, add or 
replace the optional final budget or work the measurements made by technicians not match the 
commercial. 

 
Depending on the factors involved, the time duration of the process of awarding the work is variable. 
Some of these factors are the following: 
 

1. Reason for the work. Sometimes, the community has to work on building a requirement of the 
City Hall or an ITE, which defines the time for action. 

2. Type of work. Depending on the area and the work executed in the property. 
3. Discrepancies within the community. Within the community there may be internal conflicts 

between residents themselves hindering decision making. 
4. Lack of money. One of the most common problems, forcing postpone hiring and carry out the 

work to the collection part or all of the money needed. 

Once you have made all the appropriate changes to the budget, and if the client is totally convinced, the 
work is awarded to Revodur, SL. 
 
 
 

Signing contracts 
 

This is when the business starts to negotiate the contract with the representatives of the homeowners 
and the administrator if any. It held numerous meetings where we discuss the terms of the contract, 
depending on the interests of both parties. 
 

When it comes to the agreement, the Department of Accounting and Administration   writing and signing 
the contract. The contracts have various clauses are drafted in accordance with the parties, which 
usually are: 
 

1. The legal details of the parties involved: full name, ID number, address, etc. 
2. A reference to the budget. 
3. The work to be performed as described in general. 
4. The total amount of the work and payment. 
5. The guarantees. 
6. The obligations of the contractor and property. 
7. Penalties for non-compliance clauses. 
8. The causes of termination of the contract and the rights of the parts in this case. 

In addition to the clauses in the contracts include a signed copy of the budget for all of your pages, as 
established policy Revodur, to indicate conformity of the client, as well as a section in which the 
representative of the property says: 

 

1. It does not act as an entrepreneur or professional. 
2. Representing the community is made up of housing use. 
3. That the building is completed or rehabilitated more than 2 years. 

Also included a note that VAT is imposed on the cost of the work according to the law at the time of 
signing the contract. The contract was signed on each page by the contractor and representatives of the 
community and delivered a copy to everyone. 
In addition to the contract, Revodur performs a data sheet of the contract in order to have it summarized 
and archived: 
 

1. The number of accepted budget. 
2. The contract amount. 
3. The commercial. 
4. The direction of the work. 
5. The location of the work. 
6. The name of the president of the community with their data. 
7. The administrator of the estate (if any) and their data. 
9. The technical work and take their data, specifying who is hired. 
10. The date for the beginning of the work. 
11. The VAT rates applied. 
12. The notes indicate that commercial. 
13. Important remarks about the work or homeowners. 

Then, together with the Department of Execution of Works, the client and Project Management that has 
contracted, determines a start date for the work. Normally at this time the trade continues to deal with 
the client, as the work becomes the responsibility of the manager assigned to the Department of 
Execution. Payment for construction certificates, leads the Department of Accounting, hence the client 
deals directly with this business and not involved in this matter. 
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However, commercial monitors works through regular meetings with the manager. These, says the state 
of the work, the work that was done and possible incidents that may necessitate the performance of the 
business in order to assess the economic deviations were not provided. These economic assessments 
that trade should be conducted by several factors emerged as an extension of the budget caused by the 
appearance of hidden defects, the evaluation of additional work requested by the customer or offered by 
the company to replace a problem emerged in the work, etc. In all cases the client and project 
management must accept the realization of new works. 

5. EXECUTION OF WORKS DEPARTMENT 
 
This section will describe the organization of the department, focusing on the work of the technician that 
is what I lived closer during the internship period.  
 

Description Department 
 

The Execution of Works Department consists of three managers (one of them is the owner of the 
company) and the workers who are from work staff. The overall control of the work and workers is 
carried out from the main office, by the manager of the company and Technology Risk Prevention. 
 
Once the contract has been made of a work, when work starts to run the department, and when the 
charge assigned to monitor a work becomes the representative of the company, to the client. Also at 
this time, when performing the allocation of available personnel, by the office of charge, and if need be 
outsourced to an independent industrial or for a part or all of the work. 
 

The company outsources regularly budgeted as some of the work, assembly and dismantling of 
scaffolding, painting work, etc. 
The main function of the attendant of the work is monitoring, directing and organizing the work 
budgeted, planned completion time of each. Follow-up visits are made regularly once a week with the 
Project Management and sometimes works with the commission. In these visits it could see the status 
of the work, checked the work done, organize the tasks to be performed, and indications of how to solve 
any problem. The attendants    usually are in constant contact with the workers. Also take care to 
transmit orders for materials and waste management at the main office, which give indications of 
transporting materials and waste collection carriers. Sometimes, managers must collect and transport 
any material stores of the company, given the workload of the Logistics Department. 
 

At the end of the work, and until the guarantee given by the Revodur finished, the commercial has a 
responsibility on this. If you have any problems after having registered the end of the work, the 
customer gets in touch with the sales manager and to evaluate the possible causes and solutions, 
coordinating action with the other departments. If the work performed are to be carried out by a bad run, 
the company assumes the costs of these, if the damage is alien to come assignments must be 
assessed separately. 

6. DESCRIPTION OF WORK IN PRACTICE 
 
During my stay in Revodur I spent much time in the office of the Commercial Department and I visited 
some estates of the company. The work was carried out in this department support, helping 
commercials and Commercial Secretary in what we need, both in the office to visit the different estates. 
Then discuss the work done in each of the two cases. 

6.1 Work in the office 
 

My tasks consisted of office premises: 
  

1. Completion of budgets with the notes I passed the business using the database of the company 
or doing new items. 

2. Helping business to calculate the prices of some items. 
3. Help asking prices for the industrial realization of different jobs within the work. 
4. Analysed rehabilitation projects, reports or ITE's made by a technician and made from these 

budgets, adapting them to the presentation of Revodur.  
5. Aids administrative picking up the phone, calling clients, helping to make control file or print and 

bind budgets.Treballs durant les visites amb els commercials 

6.2  Work during visits with commercial 
 

During visits to different estates my main role was to support: 
 
1. Aid to trade while measuring the different elements in the estate budget 
2. Making sketches of parts to facilitate the work of measurements. 
3. Support to business meetings and negotiations with neighbours, technicians and administrators. 
4. Accompany the commercial delivery of budgets and make an explanation of these customers. 
5. Helping commercial verify the measurements made by a technician on a state, comparing the 
indicated memory with the measures we took us. 
6. Identify pathological processes in case you do not have any report or report made by a qualified 
technician. 
 
In no time I had any responsibility to go to the estate to make the measurements myself, nor who deal 
with customers directly. 

6.3 Work in the Execution of Works Department 
 

My work at the Department of Execution of Works, it is to accompany the work of the company 
responsible for some of the visits. Usually a fixed date and time for the visit, which generally coincided 
with the technician who did the work. Visits depended on the availability, so there are times when I did 
not make any of them. 
Sometimes visits were made without prior planning, accompanying the technician when he went well 
according to their schedules and made occasional visits to different works. 
My role was always the work of observer, I used to take notes and photographs of the decisions taken 
at work or any particular job. My contributions were few, as it was always accompanied by the manager 
and it was he who had the whole track. However I did some observation of a technical mistake in seeing 
any execution or give my opinion on how to solve a problem that appeared constructive, but always of 
the opinion prevailed in charge of all technical of the work. 
 

7. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES OBSERVADES  
 
De les obres que vaig poder observar durant els mesos de pràctiques, en vaig fer un seguiment més 
continuo especialment de cinc que són les que descriure amb més deteniment més endavant.  A 
continuació es presenta una taula que exposa algunes de les finques que  vaig visitar durant la meva 
estada. En aquesta és mostra quina va ser la meva funció: realització d‘amidaments, elaborar el 
pressupost, fer-ne un seguiment o visites puntuals i quin tipus de treball es desenvolupava en 
cadascuna. 
 



OBRES SITUACIO AMIDAMENT PRESSUPOST TREBALLS VISITAS PUNTUALS SEGUIMENT RECLAMACIONS

ANGEL GUIMERA                                                                  

L'HOSPITALET DE LLOB 

Reforç d'un sostre a Planta Baixa

Proves d'estanqueitat en una  terrassa de la finca X X

NARCIS MONTURIOL L'HOSPITALET DE LLOB Rehabilitació de l'envolvent de l'edifici. X

CONTE VILARDAGA SANT FELIU DE LLOB Rehabilitació façana principal i posterior X

SAGUNTO BARCELONA Rehabilitació de integral de l'edifici X

FRANQUESES DEL 

VALLES FRANQUESES DEL VALLES X X Inspecció per l'aïllamet Thermabead

DALT SANT FELIU DE LLOB Rehabilitació puntual de la façanes i envà pluvial X

RAMBLA POBLE NOU BARCELONA Rehabilitació integral de l'edifici X

BARCELONA SANT FELIU DE LLOB X X Claraboies i patis de ventilació

TRAVESSIA DE SANT 

ANTONI BARCELONA X X

Paraments Planta Baixa, Substitució baixants i 

refoç estructural puntual

LOPE DE VEGA BARCELONA X X Envà pluvial per a la realització de l'aïllament Thermabead

JAUME ROIG BARCELONA Reabilitació façana principal i coberta X

ANGEL GUIMERA 36 BARCELONA Reabilitació vestíbul i escala X

SANT GERVASI BARCELONA X X Reforç estructurals en dos sostres X

JOAN BORBO BARCELONA Rehabilitació façana posterior X

ZONA FRANCA BARCELONA Rehabilitació de façanes X

SANTA EULALIA L'HOSPITALET DE LLOB Proteccions d'un sostre X

SANT ILDEFONS CORNELLA DE LLOB Treballs verticals puntuals X

GRAN VIA BARCELONA Rehabilitació del vestíbul X

SANT CUGAT SANT CUGAT DEL VALLES Aïllament Thermabead en una vivenda unifamiliar X

BENAVENT BARCELONA Rehabilitació façana principal i posterior X

ARC DE SANT MARTI BARCELONA X X Manteniment corrector de l'envolvent de l'edifici

SANTA EULALIA L'HOSPITALET DE LLOB X

VILADOMAT BARCELONA Rehabilitació façana principal i substitució de baixants X

ABDO TERRADES BARCELONA X X Façana principal

REPUBLICA ARGENTINA

BARCELONA X Manteniment corrector de l'edifici

BADALONA BADALONA Coberta

GAUDI BARCELONA Rehabilitació de l'envolvent de l'edifici. X

COMERÇ BARCELONA Rehabilitació façana principal X

MERIDIANA BARCELONA Rehabilitació façana principal X

CANALEJAS BARCELONA Treballs en un parking en planta soterrani X

BIGAI BARCELONA X Reforma Inferior habitatge

MUNTANER BARCELONA X Reforma interior habitatge

JOAN PALLARES L'HOSPITALET DE LLOB Prova d'estanqueïtat X

VILANOVA I LA GELTRU VILANOVA I LA GELTRU Aïllament Thermabead a l'envà pluvial X

LOPE DE VEGA BARCELONA X Manteniment corrector en l'envolvent de l'edifici

COMTES DE BELL·LLOC BARCELONA Rehabilitació façana principal X

SANT FELIU SANT FELIU DE LLOB Aïllament Thermabead en una vivenda en finca plurifamiliar X

ANDORRA L'HOSPITALET DE LLOB Inici d'obra X

TENOR MASINI BARCELONA Rehabilitació coberta X

ENAMORATS BARCELONA X X Rehabilitació façana principal i posterior

CASANOVAS BARCELONA X X Rehabilitació de l'envolvent de l'edifici
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La primera obra que explicaré és una obra petita i senzilla, però molt representativa del tipus d’obra que 
realitza l’empresa des del començament de la crisis. En la finca es realitzen treballs a la façana 
principal i posterior. 
 

A la segona obra, els treballs a executar són similars però es tracta d’un edifici d’ aproximadament 100 
anys en el que es realitzen treballs en la coberta i la façana principal, havent d’intervenir en l’estructura 
de les lloses de balcons. Durant les pràctiques vaig poder anar a tres obres en les quals es realitzava 
l’enderroc i la reconstrucció de les llosanes de balcons però he escollit aqueta obra, perquè vaig assistir 
a gairebé totes les visites de forma setmanal, veient l’evolució de tota la façana. 
 

A la tercera obra, amb un volum superior a les altres dues, es realitza l’aplicació d’un Sistema 
d’Aïllament Tèrmic Exterior (S.A.T.E) , a les façanes de l’edifici a més d’alguns treballs a les cobertes 
corresponents. Encara que l’obra no la vaig poder veure començar ni acabar, em va semblar 
interessant poder veure l’aplicació d’aquest sistema d’aïllament. A més al aplicar a gairebé tota la 
superfície aquest sistema, la morfologia d’aquest canviava radicalment.  
 

La quarta i la cinquena obra, són intervencions puntuals de reforços estructurals en dos edificis de 
tipologies constructives diferents, aplicant un reforç funcional diferent per cada una d’elles, 
(Mecanoviga en “H” i en “V”) . Durant la meva estada a l’empresa vaig veure com es realitzaven 
diversos reforços estructurals, per això he considerat convenient explicar dos.  

7.1 EDIFICI SITUAT AL PASSEIG COMPTE VILARDAGA DE S ANT FELIU DE 
LLOBREGAT  

 
Durant les pràctiques es va dur a terme el seguiment d’una obra on es rehabilitava la façana principal i 
posterior d’aquest edifici. 

• Descripció de l’edifici abans de  l’obra 

Edifici plurifamiliar entre mitgeres. Es troba situat al Passeig Compte Vilardaga nº 8 de Sant Feliu de 
Llobregat, Barcelona. L’edifici consta de set nivells, la planta baixa d’ús comercial i residencial, i 6 
plantes pis d’ús residencial.  La seva construcció data de l’any 1978, segons les dades del cadastre.  

El parament principal de façana,  té un espessor aproximat de 30 cm, segurament compost per una 
fulla exterior de fàbrica de maó de 15 cm, una cambra d’aire i un envà interior de 5 cm.  
Des de la planta primera a la quarta el parament de façana sobresurt en forma de voladís. Es pot 
diferenciar en aquest una tribuna central acabada amb un arrebossat de morter pintat, i als laterals, en 
el mateix plànol, unes balconeres d’obra vista en els paraments interiors.  En la planta àtic, la façana 
també esta acabada amb un arrebossat de morter i té unes terrasses. En la planta entresol, hi ha una 
llosa de balcó continua per les dues vivendes, i  l’acabat de la superfície és d’obra vista. Les baranes 
existents en les balconeres i en les terrasses són metàl·liques.  
En planta baixa, hi ha tres espais separats entre ells amb murs de fàbrica, el primer pertany a un 
comerç, el segon a la entrada comunitària de l’edifici i el tercer a una de les vivendes de planta baixa, 
que delimita el seu espai amb baranes metàl·liques.. La superfície del parament d’aquesta planta està 
acabat amb un aplacat de pedra. 

 
 
 
La façana posterior té una composició similar a la principal. Des de la planta entresòl a la quarta, el 
parament també sobresurt en forma de voladís. En tota la superfície de parament de façana, tribuna, 
balconeres, planta àtic i planta baixa tenen un acabat amb arrebossat de morter. La planta baixa i l’àtic, 
tenen dues terrasses cadascuna. En les balconeres i les terrasses les baranes també són metàl·liques i 
en planta baixa es delimita l’espai de cada vivenda amb murs de fàbrica. 
 

Fig. 7.1.2. Façana principal de l’edifici. Font: Revodur S.L  
Departament Comercial (any 2015) 

Fig. 7.1.1. Emplaçament. Font: maps.google.es (any 2014) 
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• Descripció dels treballs a efectuar 

El comercial de Revodur va elaborar el pressupost a partir del projecte que va realitzar l’arquitecte 
projectista al mateix temps que s’encarregava de les funcions de la Direcció Facultativa i Coordinador 
de Seguretat. El resum per capítols i partides indicant el preu, es el següent: 
 
Resum dels capítols 
 
1. FAÇANA PRINCIPAL..........................................................................................................36.814,99 € 

1.1. Bastida tubular homologada...........................................................................................2.952,01 € 
1.2. Enderroc del revestiment dels cantells de forjat en zona de balcons...............................746,30 € 
1.3. Reconstrucció dels cantells de forjat.................................................................................790,20 € 
1.4. Revestiment amb morter monocapa dels cantells dels forjats.......................................1.216,03 € 
1.5. Escopidors trencaaigües als cantells de forjats i balcons..............................................1.720,88 €  
1.6. Substitució de baranes metàl·liques de balcons i terrats...............................................8.583,60 € 
1.7. Retirada del passamà existent i col·locació de baranes (30 cm)...................................1.271,60 € 
1.8. Pintat de baranes (30 cm).................................................................................................149,60 € 
1.9. Pintat de baranes (1,00 mts)..........................................................................................1.959,30 € 
1.10. Sanejat de revestiment i pintat de sostres...........................................................1.060,80 € 
1.11. Picat de revestiment + col·locació de monocapa a les jàsseres.............................642,60 € 
1.12. Picat de revestiment + col·locació de monocapa a les cornises......................... 1.539,72 € 
1.13. Escopidors trencaaigües a cornisa........................................................................ 958,05 € 
1.14. Escopidors trencaaigües a mur de coronació......................................................1.480,19 € 
1.15. Escopidors trencaaigües de finestres.....................................................................586,43 € 
1.16. Neteja i hidrofugat de obra vista .........................................................................3.509,73 € 
1.17. Enderroc de revestiment actual + revestiment amb morter monocapa ..............5.728,45 € 
1.18. Pintat de tub de gas................................................................................................192,00 € 
1.19. Reparació filada mur de coberta ............................................................................240,80 € 
1.20. Pintat de caixes de persiana...................................................................................159,60 € 
1.21. Sanejat i segellat de la junta de dilatació.............................................................1.146,80 € 
1.22. Pintat de persianes dels locals de planta baixa .....................................................180,30 € 

 
2. FAÇANA POSTERIOR 38.164,65 

2.1. Bastida tubular homologada............................................................................................2.939,14€ 
2.2. Enderroc del revestiment dels cantells de forjat en zona de balcons.........……………….518,50€ 
2.3. Reconstrucció dels cantells de forjat..................................................................................549,00€ 
2.4. Revestiment amb morter monocapa dels cantells dels forjats...........................................844,85€ 
2.5. Escopidors trencaaigües als cantells de forjats i balcons...............................................1.195,60€  
2.6. Substitució de baranes metàl·liques de balcons i terrats................................................6.072,00€ 
2.7. Retirada del passamà existent i col·locació de baranes (30 cm)....................................1.589,50€ 
2.8. Pintat de baranes (30 cm).................................................................................................187,00 € 
2.9. Pintat de baranes (1,00 mts)..........................................................................................1.386,00 € 
2.10. Sanejat de revestiment i pintat de sostres..............................................................628,22 € 
2.11. Picat de revestiment + colocació de monocapa a les cornises...........................1.918,98  € 
2.12. Escopidors trencaaigües a cornisa......................................................................1.194,03 € 
2.13. Escopidors trencaaigües  a mur de coronació........................................................141,12 € 
2.14. Escopidors trencaaigües de finestres .................................................................1.026,26 € 
2.15. Enderroc de revestiment actual + revestiment amb morter monocapa.............17.974,45 € 

 
3. COBERTES...........................................................................................................................7.864,56 € 

3.1. Impermeabilització de terrats.........................................................................................7.126,56 € 
3.2. Pintat de canalons ocults de coberta inclinada.................................................................738,00 € 
 
TOTAL DEL PRESSUPOST SENSE I.V.A.........................................................................82.844,20 € 

 
Descripció dels treballs 
 
A continuació es farà una breu explicació (amb el recolzament de fotografies del projecte) de les 
operacions descrites al projecte i al pressupost: 
 
En el parament vertical de les dues façanes es va pressupostar realitzar l’aplicació d’un morter 
monocapa, ja que el revestiment presentava bosses i despreniments en diferents zones. A més, a la 
part inferior de les finestres es marcava el rentat diferencial del parament. 

 
 
 
Procés per a la reparació: 
- Picat del parament vertical de façana en la seva totalitat. 
-  Col·locació d’una capa de fibra de poliester tipus Mallatex amb el morter, regularitzant la superfície. 
- Aplicació del morter monocapa. 
 
Als cantells dels sostres  també es va pressupostar el picat i la reconstrucció d’aquest, ja que en el 
revestiment d’aquests hi havien fissures i en diverses parts presentava despreniments. 
 
Procés per a la preparació: 

- Picat dels cantells dels sostres fins a una base ferma. 
- Neteja i aplicació d’un passivant anticorrosiu de les armadures que quedin descobertes. 
- Regularització dels cantells amb morter de reconstrucció Repar 40 
- Aplicació del morter monocapa i prèvia col·locació de la capa de fibra de poliester tipus 

Mallatex. 
 
A tots els sostres dels balcons es va pressupostar i realitzar un sanejat i pintat de la superfície.  

Fig. 7.1.3. Parament de façana posterior i principal de l’edifici.  Font: Revodur S.L  
Departament Comercial (any 2015) 
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Per a les baranes existents als balcons, terrasses, finestres i planta baixa de la façana principal, es va 
preveure la seva substitució per unes de ferro. La fixació d’aquestes es realitzaria al parament vertical i 
al cantell dels sostres, amb una placa superficial i cargols d’acer inoxidable. Entre la placa d’ancoratge i 
el parament es col·locaria una capa de neoprè. 
En la cornisa, el mur de coronació, ampit de les finestres i al cantell dels sostres, es va preveure el 
repicat i l’extracció de les actuals peces ceràmiques de trencaaigües, per unes noves. 

 
 
 
 
A les terrasses dels àtics es va preveure fer una demolició del paviment existent, l’aplicació i imprimació 
asfàltica prèvia a tota la superfície i perímetres, la col·locació d’una làmina asfàltica i una capa de 
geotèxtil. I finalment la col·locació d’un nou paviment. 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Seguiment de l’obra  

La primera visita a l’obra, va ser durant la segona setmana de pràctiques a l’empresa. L’obra ja estava 
començada i s’havien realitzat la meitat dels treballs pressupostats. Les visites d’obres es realitzaven 
cada dimecres al matí. L’hora anava variant perquè durant aquell dia es realitzaven diferents visites 
amb el mateix tècnic. Les visites eren amb l’encarregat de Revodur i l’Arquitecte projectista i de forma 
ocasional venia l’administrador de la finca per veure com anaven evolucionant les tasques ha realitzar. 
Durant el transcurs de les obres van sorgir alguns problemes que es van anar solucionant.  
 
Moment en el que vaig arribar: estat setembre del 2014 
 
En la meva primera visita a l’obra, els treballs en alçada de la façana principal ja s’havien realitzat i per 
aquest motiu la bastida ja es trobava desmuntada. A façana principal quedaven pendents alguns 
treballs a la planta baixa. A la façana posterior, la bastida ja estava instal·lada amb les xarxes 
col·locades. També s’havien començat els primers treballs al parament vertical de la façana, com el 
repicat de tota la superfície i els cantells dels sostres.  
 

 
 

 
 
 

Fig. 7.1.4.Baranes existents en façana i cantell de sostre. Font: Revodur S.L  
Departament Comercial (any 2015) 

Fig. 7.1.5.Terrassa de la façana posterior.  Font: Revodur S.L  
Departament Comercial (any 2015) 

Fig. 7.1.6. i Fig.7.1.7  Façana principal d’edifici i bastida de façana posterior. 
 Font pròpia 10/09/2014 
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Visites periòdiques  

 
1. 17/09/2014: Durant aquesta visita, vaig veure com s’havien netejat les diferents armadures dels 

cantells dels sostres, i com s’aplicava un passivant anticorrosiu.  Als cantells dels sostres, a les 
finestres i al mur de coronació, ja havien extret els escopidors trencaaigües. També estaven 
extreien les fixacions existents de les baranes i a la zona superior del parament de façana 
havien començat a col·locar la malla amb el morter.   

 

 

 
 

2. 1/10/2014:  Ja s’havien acomplert a tota la superfície del parament de façana el revestiment de 
morter amb malla, i les cantoneres ja estaven col·locades. A la part inferior dels sostres s’havien 
realitzat uns acabats amb forma de d’escopidor. S’estava començant a col·locar els escopidors 
trencaaigües de les finestres, murs de coronació i sobre cantells dels sostres. 

 
 
 
 

3. 8/10/2014: A aquesta visita vaig veure com s’estava impermeabilitzant una de les terrasses dels 
àtics, i s’estava realitzant la demolició del paviment de l’altre.  També s’estava fent la borada de 
les peces d’escopidor de les finestres i dels cantells dels sostres. 

 
 

 
4. 29/10/2014: A aquesta visita, al parament vertical de façana se’l hi va acabar d’aplicar el morter 

monocapa, i s’havien realitzat els treballs de pintura als sostres i als baixants, a l’interior dels 
balcons. A la façana principal, van acabar d’executar els treballs restants, i al habitatge de 
planta baixa ja s’havia donat pas a la col·locació de barana i el seu esmaltat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 7.1.8. i Fig. 7.1.9. Col·locació de la malla amb el morter i neteja de les armadures dels 
 cantells dels sostres.  Font pròpia 17/09/2014 

Fig. 7.1.10. Cantoneres i escopidors col·locats. Font pròpia 01/10/2014 

Fig. 7.1.11. Enderroc del paviment d’una de les terrasses i impermeabilització de 
 l’altre amb làmines asfàltiques.  Font pròpia 08/10/2014 

Fig. 7.1.12. Aplicació del revestiment monocapa en la façana 
posterior i esmaltat de la barana de la planta baixa en façana 

principal.  Font pròpia 22/10/2014 
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5. 19/11/2014: finalitzats tots el reforços i la impermeabilitzacions del canal de la coberta. També 
s’havia realitzat la col·locació de les baranes de la façana posterior, i s’havien col·locat els 
separadors i els reforços per a les baranes dels àtics amb fixacions al parament de façana. A 
aquestes últimes, se’ls hi estava aplicant l’esmalt. Durant la visita es va fer un repàs dels 
treballs, comprovant que tot estigués correctament. 

 

Últimes visites fetes 
 

6. 26/11/2014: Un cop efectuat el desmuntatge de la bastida, es fa una visita per l’interior dels 
habitatges, per veure  si s’han ocasionat desperfectes, en el moment de picar la façana. Durant 
aquesta visita, també es comprova que ja s’han començat els treballs a les dues vivendes de 
planta baixa de la façana posterior, on la bastida no deixava espai per fer-ho. 

 

7. 10/12/2014: S’han realitzat els treballs del parament de façana a planta, repicat, col·locació de 
malla i aplicació de monocapa. També s’han col·locat els escopidors, en el mur de separació de 
les dues vivendes, i el mur que delimita el pati d’aquestes. (Aquest últim no entrava però es va 
fer un pressupost annexa que ho contemplava). Es duran a terme els últims repassos dels 
desperfectes, per que es pugui redactar  i entregar  el Certificat Final de l’obra.  

 

 
 
  

Fig. 7.1.13. i Fig. 7.1.14. Impermeabilització del canal de 
coberta amb cautxú líquid i barana de finestra esmaltada. 

 Font pròpia 12/11/2014 

Fig. 7.1.15. Façana posterior acabada. Font pròpia 26/11/2014 

Fig. 7.1.16 i Fig.7.1.17. Parament i planta baixa de la 
façana posterior. 

 Font pròpia 10/12/2014 



Practicum Revodur S.L 

16 

7.2 EDIFICI SITUAT AL ÀNGEL GUIMERÀ Nº 36 DE BARCEL ONA 
 
Durant les pràctiques es va dur a terme el seguiment d’aquesta obra i la rehabilitació de la seva façana 
principal i la coberta.  

• Descripció de l’edifici abans de  l’obra 

Edificació plurifamiliar situada al carrer Àngel Guimerà nº36 de Barcelona, d’ús residencial, va ser 
construïda a l’any 1900 segons el cadastre. L’edifici té sis nivells, un d’ells en cota sota rasant per la 
part de d’aquest carrer.  
 

 
 
 
La façana principal té cinc nivells, els corresponents a planta baixa més 4 plantes pis. Està construïda 
amb maó massís, de 30 cm d’espessor, revestida exteriorment amb morter de cal imitant 
l’especejament de carreus de pedra, pintats. A planta baixa fins a l’alçada d’1 m aproximadament, hi ha 
pedra natural. Els brancals i les llindes de balconeres, cantells de sostres i planta baixa, estan decorats 
amb motllures ornamentals. Les baranes són de ferro. Les fusteries són diverses i inicialment eren 
portes abatibles de fusta pintada de gris amb envidrament senzill. Actualment, algunes de les persianes 
de llibret abatibles de fusta han estat substituïdes per alumini blanc. La porta principal està situada en 
l’eix central de la façana, disposa d’un marc de fusta i les portes son de ferro i vidre. 
 
La coberta és plana i transitable, sobre la qual hi han dos, volums el badalot d’escala i una construcció 
annexa utilitzada com a trasters. Aquesta zona està envoltada per un muret perimetral. A la zona de 
façana principal hi ha un balustrada i a la zona posterior uns murets amb baranes de ferro. 
 
 
 

 

 

• Adjudicació de l’obra 

 La façana posterior de la finca va ser rehabilitada fa uns anys per l’estat el qual es trobava. Aquella 
obra la va executar Revodur S.L i tant la comunitat de propietaris,  l’administrador de la finca i  el tècnic 
van acabar contents amb el treball que havia realitzat l’empresa. 
Com que l’obra es va realitzar fa uns anys i en aquest temps els preus han variat, Revodur va haver de 
competir amb una empresa més. I encara que l’altre era més econòmica la comunitat va donar un vot 
de confiança a Revodur. 

• Descripció dels treballs a efectuar  

L’Arquitecte projectista que s’encarregava de les funcions de la Direcció Facultativa i  del Coordinador 
de Seguretat, va dissenyar el projecte a partir del qual el comercial de Revodur va crear el pressupost, 
el resum per capítols i partides indicant els preus, que es presenten a continuació: 
 
 

Fig. 7.2.1. Emplaçament. Font: maps.google.es (any 2015) 
 

Fig.7.2.2. Façana principal de la finca. Font: Revodur S.L  
Departament Comercial (any 2015) 
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Resum dels capítols 
 
FAÇANA PRINCIPAL................................................................................................................29.078,90 € 
 
1. Medis auxiliars.......................................................................................................................2.637,30 € 

1.1. Bastida tubular...............................................................................................................2.637,30 €   
                    

2. Enderrocs..............................................................................................................................2.232,74 € 
2.1. Repicat del revestiment a les esquerda..............................................................................71,25 € 
2.2. Repicat de revestiment no adherit al suport........................................................................57,00 € 
2.3. Repicat dels cantells de les lloses dels balcons................................................................602,10 €  
2.4. Repicat de la cornisa.........................................................................................................198,00 € 
2.5. Repicat del sostre dels voladís..........................................................................................670,32 € 
2.6. Extracció de paviment ......................................................................................................529,07 € 
2.7. Extracció del pescant........................................................................................................105,00 € 

 
3. Neteja....................................................................................................................................1.582,38 € 

3.1. Neteja de façana............................................................................................................1.582,32 € 
 

4. Treballs de paleta..................................................................................................................5.678,58 € 
4.1. Restauració de les esquerdes...........................................................................................372,75 € 
4.2. Restauració dels cantells de les lloses del voladís .......................................................2.885,06 € 
4.3. Substitució dels ancoratges de barana ............................................................................235,20 € 
4.4. Reparació de la ancoratges barana..................................................................................167,50 € 
4.5. Restauració dels sostres de voladís.................................................................................740,88 € 
4.6. Restauració de la base de impermeabilització de les lloses de vola ............................1.152,19 € 
4.7. Restauració de la zona adjacent del pescant....................................................................125,00 € 

 
5. Paviment...............................................................................................................................1.543,31 € 

5.1. Paviment de balcons .....................................................................................................1.543,31 € 
 

6. Impermeabilitzacions................................................................................................................764,21 € 
6.1. Impermeabilització de la llosa de balcons.......................................................................764,215 € 

 
7. Revestiments.........................................................................................................................4.271,43 € 

7.1. Pont d’adherència ............................................................................................................394,24 € 
7.2. Base armada revoco ........................................................................................................957.21 € 
7.3. Base revoco .....................................................................................................................859,44 € 
7.4. Revoco ..........................................................................................................................2.060,55 € 

 
8. Pintura.................................................................................................................................10.368,96 € 

8.1. Imprimació al parament de façana.................................................................................5.380,09 € 
8.2. Pintura de baranes.........................................................................................................1.215,50 € 
8.3. Escatat i pintat de balconera..........................................................................................1.790,00 € 
8.4. Escatat i pintat de persiana de llibret ............................................................................1.112,00 € 
8.5. Escatat i esmaltat de la porta principal.............................................................................585,00 € 
8.6. Pintat de la barana de balustrada.....................................................................................286,37 € 
8.7. Pintura anti-grafiti a façana ..............................................................................................840,00 € 

9. Opcionals............................................................................................................................19.873,80 € 
9.1. Enderroc de les lloses de balcons y realització d’una nova ........................................19.873,80 € 

 
COBERTA.................................................................................................................................14.334,76 € 
1. Enderrocs..............................................................................................................................2.144,13 € 

1.1. Extracció del paviment de peça ceràmica......................................................................1.742,23 € 
1.2. Extracció del mimbell perimetral de la peça ceràmica......................................................381,00 € 
1.3. Extracció del revestiment....................................................................................................20,90 € 

 
2. Impermeabilització..............................................................................................................10.846,94 € 

2.1. Impermeabilització y pavimentació de la coberta.........................................................10.577,82 € 
2.2. Impermeabilització ...........................................................................................................269,12 € 

 
3. Revestiments.........................................................................................................................1.343,69 € 

3.1. Mimbell perimetral ............................................................................................................882,72 € 
3.2. Rasilla amb goteró............................................................................................................280,00 € 
3.3. Reparació del revoc de morter a la esquerda existent........................................................63,15 € 
3.4. Reparació dels revestiment interiors...................................................................................63,15 € 
3.5. Reparació esquerda............................................................................................................54,67 € 

TOTAL DEL PRESSUPOST SENSE I.V.A................................................................................43.413,66€ 
 
Descripció dels treballs 
 
A continuació s’explicaran (amb el recolzament de fotografies del projecte1) les distintes operacions 
descrites al projecte i al pressupost: 
Al parament vertical de façana es va pressupostar el sanejat i pintat de la superfície, ja que hi havia 
fissures a les motllures ornamentals i el revestiment presentava bosses i despreniments. A la part 
superior de la façana, hi ha una esquerda produïda possiblement per l’oxidació i corrosió del pescant 
que es va contemplar extreure. 

 
 
Procés per a la reparació: 
- Picat del parament vertical de façana a les 
zones que presentessin un mal estat. 
- Cosit de l’esquerda amb grapes d’acer 
galvanitzat. 
- Reconstrucció amb morter de calç de les 
zones picades 
- Aplicació del revestiment de pintura,  
col·locant prèviament dues capes de vernís 
fixador. 
 
 
 

 

                                                
1 Plànols de la façana amb l’aixecament de les lesions, extrets de projecte, al annex 5. 

Fig.7. 2.3. Esquerda en la part superior de la façana. Font: 
Revodur S.L Departament Comercial (any 2015) 
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A les lloses de balcons es van pressupostar el picat i la reconstrucció del cantells. La reparació 
d’aquestes era necessària perquè en un dels casos ja havia hagut un despreniment del revestiment 
d’acabat, i hi havia perill de despreniment en les altres llosanes. Als sostres d’aquestes es va 
contemplar la mateixa solució, ja que en ells es marcava el recorregut de la bigueta interior. 
 

 
 
 
 
També es va pressupostar l’enderroc del paviments, realitzant la impermeabilització mitjançant un 
morter impermeabilitzant i col·locant de nou paviment de balcons, amb peces d’escopidors al llarg de 
tot el perímetre. 
Les baranes de ferro dels balcons es van pressupostar amb els treballs de substitució de els seus 
ancoratges al parament vertical i al cantell de les lloses de balcons a demés de tota la neteja i esmaltat 
de tota la superfície. 
Per a les balconeres i les persianes de llibret es van preveure treballs d’escatat i neteja de la superfície, 
i l’aplicació d’un esmalt per a fusteria exterior. 

A la coberta es va pressupostar l’enderroc del paviment existent, la impermeabilització amb làmines 
asfàltiques i el subministrament i col·locació d’un nou acabat. S’havien de realitzar aquests treballs, 
perquè el terrat produïa humitats per filtracions en els pisos inferiors. La coberta sobre els trasters, 
s’impermeabilitzarà amb cautxú líquid.  

 
 
 

• Seguiment de l’obra  

La meva primera visita a aquesta obra va ser en el segon mes de pràctiques a l’empresa. L’obra ja 
estava començada, no obstant, vaig poder presenciar la majoria de les feines pressupostades.  
Les visites d’obres es realitzaven cada dijous a les 9.30 del matí, amb l’encarregat de Revodur i 
l’Arquitecte projectista. De forma ocasional, venia algun membre de la comissió d’obres de la comunitat 
de  propietaris. Durant el transcurs de les obres van sorgir pocs problemes, i tots ells es van solucionar.  
 
Moment en el que vaig arribar: estat l’octubre del 2014 
 
Com he comentat abans, l’obra en el moment de la primera visita ja havia començat. La bastida estava 
ja instal·lada amb tots els elements de protecció necessaris, igual que les xarxes. S’havien començat 
amb els primers treballs al parament vertical de la façana i la balustrada, com el cosit de les esquerdes 
existents amb grapes prèviament passivades. A demés, es va procedir a la retirada del pescant degut 
al seu estat d’oxidació.  
 
 
 
 
 
 
 

Fig.7.2.4 i Fig. 7.2.5. Llosanes de balcons en façana principal. Font: Revodur S.L  
Departament Comercial (any 2015) 

Fig. 7.2.6. Fusteria de les balconeres en façana principal. Font: Revodur S.L  
Departament Comercial (any 2015) 

  

Fig.7. 2.7. Coberta plana de la finca. Font: Revodur S.L Departament Comercial (any 2015) 
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També es van picar els cantells dels sostres dels balcons, per buscar i comprovar l’estat de les 
biguetes de la llosa. Un cop descobertes i donat el seu mal estat, la direcció facultativa i l’encarregat de 
l’obra van prendre la decisió de realitzar l’enderroc de les lloses dels balcons.  
 

 
 
 
 
Al pressupost es va preveure aquesta partida afegint-la com un capítol opcional, però en cap moment 
la van contractar. Per aquest motiu es va haver de fer un annex del pressupost que contemplés els 
costos del material i mà d’obra que suposaria enderrocar i construir les noves llosanes. Així com, es 
van anul·lar aquelles partides que no es realitzarien com la restauració dels cantells de les lloses del 
voladís 
 

Al inici de l’obra, els treballs de coberta no estaven pressupostats ni contractats, per aquest motiu es va 
haver de fer un nou pressupost que tingués en compte els nous treballs a executar, i es va haver de 
negociar amb els propietaris de l’edifici perquè s’acceptessin abans la fase final de la façana principal. 
 
Visites periòdiques  
 

1. 23/10/2014: Durant la segona visita vaig poder comprovar com s’havia portat a cap l’enderroc 
de les lloses, picant tota la llosana fins arribar a la línea de façana, deixant així, les biguetes al 
descobert. Es va poder apreciar clarament el mal estat general d’aquestes com per exemple el 
seu greu estat de corrosió, la deformació del perfil y en alguns dels casos la falta de material a 
l’ànima de les biguetes. Al llarg d’aquesta visita van parlar de com seria l’armat i la composició 
de les noves lloses. 

 
 
 
 

2. 30/10/2014: A aquesta visita vaig veure com al parament vertical de façana ja s’havia realitzat 
la regularització amb morter de reparació, omplint aquelles zones de la planta segona que 
s’havien picat, deixant cobertes les grapes col·locades a les esquerdes. També vaig veure com 
començaven a col·locar les noves biguetes per a les lloses, prèvia passivació, a la paret de 
façana de planta principal i com s’extreien algunes les biguetes existents en mal estat. 

 
3. 6/11/2014: Durant aquesta visita vaig comprovar com s’havien col·locat els rodons d’acer de 

Ø16 mm a la part inferior de les balconeres, de les lloses dels balcons de la planta inferior. 
També es va preparar l'encadellat i l'armadura per començar a col·locar-los aquell mateix dia. 
La direcció facultativa i l’encarregat van comentar, juntament amb els treballadors, com es 
realitzaria l’encofrat, per tal de reproduir les motllures decoratives existents en els cantells dels 
sostres.  
 

4. 13/11/2014: En aquesta visita vaig tenir l’oportunitat de veure la realització del formigonat de la 
llosa dels balcons de la planta principal. A les plantes primera i segona s’havien col·locat les 

Fig.7. 2.8. Pescant de façana estret, es pot comprovar el seu elevat estat  
de corrosió en l’extrem de l’encastament. Font pròpia: 16/10/2014 

  

Fig. 7.2.9 i 7.2.10. Bigueta d’una de les llosanes de balcons i cosit d’esquerdes 
 amb grapes. Font pròpia: 16/10/2014  

Fig.7 2.11. Enderroc d’una de les llosanes, que deixa veure l’estat de les 
 biguetes interiors. Font pròpia: 23/10/2014 
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biguetes, amb  la prèvia passivació, que formaran part de l'armat de la llosa dels balcons. A la 
planta primera, també s’havien col·locat els rodons d’acer i s'estava fent l'encofrat de les lloses 
dels balcons, a la planta primera, de la mateixa manera que l’anterior. La direcció facultativa i 
l’encarregat van parlar d’omplir les esquerdes existents de les motllures originals dels brancals i 
les llindes amb morter de restauració, per mantenir- les. 

 
 
 

5. 20/11/2014: A aquesta visita com en les dues anteriors, vaig poder assistir al formigonat  la 
llosa dels balcons de la planta primera. A la segona planta, s’havien col·locat els rodons d’acer, 
l’encofrat i l’encadellat, i s’estava realitzant l’armat de la llosa, per desprès formigonar. 
L’arquitecte projectista, l’encarregat i el membre de la comissió d’obres que va ser present a la 
visita, van comentar els possibles treballs a complir a la coberta de l’edifici en relació al 
muntatge i desmuntatge de la bastida.  
 

6. 27/11/2014: Ja s'ha realitzat el formigonat de la llosa dels balcons de la planta principal, 
primera i segona. S'estan regularitzant les zones picades del parament vertical de façana, 
aplicant morter de calç base amb una malla de fibra, deixant-lo preparat per a rebre el 
revestiment. Aquest es realitzarà amb morter de calç tradicional, respectant l'especejament i la 
textura original existent en el parament. 
Es decideix procedir amb les juntes de dilatació des del separador cada tres metres 
aproximadament, i amb la col·locació del paviment segons marca l’escopidor. 

 
7. 4/12/2014: Aquest dia vaig poder veure com aplicaven el morter d’impermeabilització a la llosa 

de la planta principal, i com es començava a realitzar el paviment d’acabat. D’altre banda, ja 
s’havia regularitzat el sostre de les lloses de balcons amb morter de calç i una malla de fibra.  
Durant la visita es va decidir com es resoldrien els suports de barana al sostre, mitjançant un 
ancoratges amb junta de neoprè en els muntants de barana. També es col·locarien els suports 
sobre les peces d’escopidors separats entre si, a distàncies iguals. 
La direcció facultativa i l’encarregat acorden omplir amb morter les esquerdes existents a la 
zona de pedra natural de planta baixa, imitant la textura existent. Es finalitza el treball aplicant 
un hidrofugant en tota aquesta zona. 

 
 
 
 

 
8. 11/12/2014: Ja s'ha col·locat el paviment d'acabat, i s'ha realitzat la borada de la balconada de 

la tercera planta. S'està començant a col·locar el paviment a la segona planta. 
Encara no s'ha realitzat la mitja canya a la trobada de la impermeabilització de la llosa de balcó 
i el lliurament a la fusteria.  
S'estan començant a arrebossar els cantells del forjat de la llosa del balcó de la primera planta. 
Finalment, la direcció facultativa de l'obra informa que la propietat ha confirmat la realització 
dels treballs de coberta. Es decideix començar amb aquests treballs, un cop s'hagin finalitzat 
els de la façana principal, mantenint la bastida fins que aquesta sigui necessària. 

 
9. 18/12/2014: S’han realitzat les corresponents trobades entre la fusteria existent dels finestrals i 

el nou paviment dels balcons, mitjançant la regularització del desnivell que hi ha entre aquests 
amb morter M-80, la impermeabilització amb morter impermeabilitzant i l'acabat amb morter de 
restauració i la pintura del mateix color que la façana. També s'efectuen les mostres de colors a 
la façana, i es decideix la distribució d'aquests a la façana. 
Les peces massisses dels extrems de la balustrada, per la part de façana, s'han arrebossat 
amb morter de reconstrucció. S'arrebossa la part inferior de la llosa de la balconada de la 
primera planta. En el cantell del sostre d'aquesta llosa, també es reprodueix la motllura original. 

 

Fig.7. 2.12.Encadellat i armat col·locat en la nova llosana de balcó. Font pròpia: 13/11/2014 
  

Fig .7.2.13 i Fig. 7.2.14. Regularització del cantell i sostre amb morter i malla de fibra de vidre  
(esquerra) i formació de la motllura existent al cantell de la llosana. 

 Font pròpia: 04/12/2014 i 18/12/2014 
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10. 31/12/2014: A la balustrada de coberta s'ha reproduït el relleu original i es remata amb una 
última capa de pintura al parament de façana. Per la part inferior de l'edifici, es comença a 
col·locar els suports i les potes de la barana que aniran ancorades a la llosa de balcó. 
La direcció facultativa indica quin serà el procediment per arreglar la barana del vestíbul. 

 
11. 08/01/2015: S'ha aplicat la capa d'acabat de pintura a les motllures dels brancals i les llindes de 

les balconeres. S'encapçala la primera capa de pintura de les fusteries de fusta que es 
mantenen. S'han col·locat els suports i les potes de baranes, i s'ha començat a aplacar l'esmalt 
a la barana. La reparació puntual a la barana del vestíbul també està realitzada, seguint les 
indicacions de la direcció facultativa. Durant la setmana es col·locaran les noves fusteries. 
Finalment, amb relació als treballs de coberta, la direcció facultativa dona indicacions de com 
mantenir la bastida i les xarxes d'aquest. 

 

 
 

 
 

12. 15/01/2015: S'ha realitzat el treball de reconstrucció amb morter de ciment de la part inferior del 
parament de la planta baixa, i s'està aplicant la primera capa de pintura a aquesta planta i a 
l'entresòl. 
La pedra natural de la planta baixa, es tractarà de manera hidrofugant. La direcció facultativa 
dóna indicacions que a la zona reparada amb morter de ciment gris, el color d'aquest s'intenti 
dissimular. Així com en aplicar morter de reconstrucció amb un to més semblant a la pedra 
natural a les fissures existents. S'està la junta de dilatació en el paviment de la llosa dels 
balcons i ja s'ha aplicat el esmaltat en les baranes de planta segona, primera i principal. 
 

13. 21/01/2015: Es porta a cap el tractament hidrofugant a la pedra natural de la planta baixa. La 
zona reparada que va ser reparada amb morter de ciment gris, s'ha refet amb un morter que 
imita la pedra natural tal com es va indicar, però la tonalitat segueix sense ser l'adequada. Per 
tant, el tècnic dóna indicacions per a què aquesta reparació es dissimuli el màxim possible. 
Es corregeixen els últims treballs de pintura en planta baixa i planta entresòl i els repassos de 
la façana en general. Per últim, també s'ha retirat l'element ancorat al envà pluvial.   
 

 
 

 
Últimes visites 

 
14. 05/02/2015: S'emprenen els treballs de coberta amb el picat i l’extracció del paviment 

d’aquesta. Durant aquest procés, es va desprendre una part de la coberta al pis inferior. La 
zona afectada tenia filtracions i havia estat reparada provisionalment amb pintura de cautxú.  
 

Fig.7. 2.15. Pintura aplicada en el parament i les motllures de la façana principal.  
Font pròpia: 08/01/2015 

Fig. 7.2.18. i Fig. 7.2.19. Reconstrucció de la zona enfonsada en la coberta i esquerda en  
el parament horitzontal provocada per la absència de junta de dilatació. 

 Font: Encarregat de Revodur S.L 03/02/2015 

Fig.7. 2.16. i Fig. 7.2.17. Esmaltat de les reixes existents en planta baixa i realització de les juntes al 
paviment de les llosanes. Font pròpia: 15/01/2015 21/01/2015 
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15. 12/02/2015: El jornada s’enceta amb la col·locació de la capa d'impermeabilització. En el 
perímetre de coberta que pertany a la zona de façana posterior, s'han retirat els maons 
existents sota les baranes de forja, per poder assegurar una correcte i òptima 
impermeabilització amb la tela asfàltica. També s’instal·len les peces del trencaaigües. 
S’incorpora el paviment d'acabat, sobre una capa de material geotèxtil. Es decideix mantenir 
les juntes de dilatació marcades per les pendents de la coberta, que la divideixen i dos més de 
forma transversal a l'alçada dels paraments verticals de la caixa d'escala. 

 
 
 

16. 19/02/2015: Col·locació  de la capa d'acabat de la coberta i del minvell perimetral adequat. Es 
procedeix amb la borada del paviment. També s'executa la reparació de les dues esquerdes de 
la caixa d'escala mitjançant la malla de fibra de vidre. L'acabat de la paret es farà amb morter. 
S'ha realitzat la trobada de la tela asfàltica i l'acabat de paviment amb les portes del traster 
existents a coberta. No s'ha pogut contactar de moment amb els propietaris del traster i s'ha 
hagut de treballar des de l'exterior. Aquesta solució que es va acordar a l'anterior visita davant 
aquest cas. 

 
 
 

17. 26/02/2015: Al llarg de l’última visita a la finca, els treballs de coberta ja s’havien conclòs i 
només estava pendent la recollida del material sobrant i la neteja íntegre de la superfície on 
s’havia treballat tot i que la bastida encara no s’havia començat a desmuntar.. 

  
 

 

Fig. 7.2.20. Impermeabilització de la superfície de coberta. Font pròpia: 12/02/2015 
  

Fig. 7.2.21. Col·locació del paviment sobre una capa de geotèxtil. Font pròpia: 19/02/2015 

Fig. 7.2.22 Coberta finalitzada. Font pròpia: 26/02/2015 

Fig. 7.2.23 Façana principal desprès de la intervenció. Font pròpia: 5/03/2015 
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7.3 EDIFICI SITUAT AL CARRER NARCÍS MONTURIOL Nº 10 6-108 DE 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

 
Durant el temps de pràctiques es va fer el seguiment d’una obra on s’aplicava el sistema Sto Therm 
Classic, un Sistema d'Aïllament Tèrmic Exterior que es va emprar per aïllar totes les façanes, part dels 
patis de llums. A més, també es va dur a terme la reparació dels sostres dels balcons de façana, la 
substitució dels ancoratges de baranes a façana, el sanejat i pintat de la part dels patis que no 
s'aïllaven, i la impermeabilització i sanejat de la coberta.  

• Descripció de l’edifici abans de l’obra 

L’edificació plurifamiliar es troba situada al carrer Narcís Monturiol nº 106-108 de L’Hospitalet de 
Llobregat, província de Barcelona. Aquesta, va ser construïda a l’any 1969 segons el cadastre. L’edifici 
té una planta baixa, destinada a ús comercial, industrial o d’oficines, i 14 plantes pis, d’ús residencial, 
amb l’existència de 56 habitatges. La planta baixa ocupa la totalitat de la superfície de parcel·la, a 
diferència de les plantes pis que formen dues figures rectangulars unides entre si pel badalot de 
l’edifici.  
 

 
 
 
Les façanes sud i nord tenen una composició similar. Estan formades per uns paraments d’obra vista 
presa amb morter de ciment, per l’exterior, càmera d’aire i envà ceràmic, l’espessor aproximat és de 30 
cm. En les zones on hi ha finestres, hi ha un acabat de “gresite” i queden enfonsades respecte el pla 

principal del parament. Sobresortint del pla general de la façana, els pilars i sostres queden vistos, i 
estan acabats amb arrebossat i pintat.  
La façana nord té un pati obert entre els dos edificis, i la façana sud disposa de una gelosia ceràmica 
com a tancament del pati, els paraments dels quals es troben arrebossats i pintats. 
Les façanes est i oest, son similars a les de nord i sud, amb els voladissos dels balcons, protegits 
rodejant tot el perímetre per una barana d’acer pintat, les potes de les quals es troben encastades a 
l’interior del parament vertical i dels sostres. 
 
La coberta comunitària de l’edifici està formada per dos terrats accessibles des del badalot amb 
entrades independents. Els dos tenen un paviment de rajola ceràmica, amb junta de dilatació al centre 
de cadascun d’ells,  i es pressuposa que el sistema impermeabilitzant és una capa de tela asfàltica 
envellida pel pas del temps. A tot el perímetre i amb forma de barana, hi ha un muret d’espessor 
aproximat de 15cm, arrebossat i pintat per les dues cares. L’acabat del sostre del badalot, es suposa 
similar a la resta de les cobertes. 
A  la planta entresòl hi ha terrats, que ocupen l’espai existent sobre els locals de la planta baixa, d’ús 
privatiu, el seu sistema constructiu i d’acabat es similar al dels terrats comunitaris. 
 

 
 
 

Fig. 7.3.1. Emplaçament. Font: maps.google.es (any 2015) 
Fig.7.3 2. I Fig. 7.3.3. Façana sud i oest de la finca.  Font: Revodur S.L  

Departament Comercial (any 2015) 
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• Adjudicació de l’obra 

L’empresa Revodur, S.L va entrar en aquesta obra gràcies a l’administrador  de la finca, que va 
proposar diverses empreses a la comunitat de veïns. En el moment que l’empresa arriba, la comunitat 
de propietaris ja tenia assignat un tècnic per  desenvolupar el projecte, que ja tenia fets els 
amidaments. 
 
El primer pressupost que va presentar l’empresa, va se orientatiu perquè als amidaments de la 
memòria hi havia incoherències, ja que algunes mesures d’aquests no coincidien amb les del comercial 
de Revodur. Desprès però, la comunitat de propietaris va decidir aturar el procés de selecció, 
endarrerint  d’aquesta manera la contractació i les obres. 
 
Un any desprès, veient l’estat en el qual es trobava l’edifici, la finca decideix començar de nou, aquesta 
vegada amb un nou tècnic, el procés de selecció d’empreses. El nou tècnic va proposar a la comunitat 
aplicar un aïllament tèrmic exterior (S.A.T.E) de la casa STO i demanar les subvencions que oferia la 
IDAE (“Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía”). 
 
Finalment l’obra es adjudicada a Revodur, desprès d’haver fet unes modificacions als preus del 
pressupost. 
La IDAE, els i dona la subvenció perquè l’obra que es realitzarà a la finca compleix una sèrie de 
requisits, entre els quals està la tasca del desenvolupament de la totalitat de l’obra en el termini d’un 
any. 
 
Seguidament es presenten unes dades que han estat extretes del control de pressupostos del 
departament comercial de Revodur: 
 

1. Data de la visita per part del comercial: al març de 2012 
2. Nº del primer pressupost assignat per l’empresa: 12292 
3. Nº del pressupost acceptat:13539-3  
4. Data d’acceptació del pressupost: 19/12/2013 
5. Data prevista d’inici d’obra: Juny 2014 

• Descripció dels treballs a efectuar 

L’Arquitecte tècnic, projectista que realitzava les funcions de Direcció Facultativa i Coordinador de 
Seguretat, va realitzar el projecte a partir del qual el comercial de Revodur va realitzar el pressupost, el 
resum per capítols i partides indicant el preu, es presenta a continuació: 
 
Resum dels capítols 
 
1. FAÇANA SUD...................................................................................................................102.099,05 € 

1.1. Bastida tubular.............................................................................................................12.059,76 € 
1.2. Sanejat de pilars verticals..............................................................................................3.137,86 € 
1.3. Sanejat de forjats horitzontals........................................................................................2.093,00 € 
1.4. Picat del revestiment de muret de coberta, cosit de fissures i aplicació de morter de 

reparació...........................................................................................................................240.20 €  
1.5. Subministre i col·locació d’escopidors trencaaigües als ampits de finestres.................2.633,40 € 
1.6. Subministre i col·locació de peces de doble escopidor trencaaigües al mur de coronació de 

façana.............................................................................................................................1.041,75 € 

1.7. Subministre i col·locació de aïllament tèrmic de 40 mm, per la regularització de superfícies de 
façana...........................................................................................................................18.277,80 € 

1.8. Subministrament i col·locació de revestiment aïllament, Sto Therm Clàssic...............62.615,28 € 
 

2. FAÇANA OEST.................................................................................................................119.764,69 € 
2.1. Bastida tubular.............................................................................................................11.562,12 € 
2.2. Sanejat de pilars verticals..............................................................................................2.429,13 € 
2.3. Sanejat de forjats horitzontals........................................................................................1.146,31 € 
2.4. Picat del revestiment de muret de coberta, cosit de fissures i aplicació de morter de 

reparació...........................................................................................................................210,28 € 
2.5. Enderroc de paviments + làmines asfàltiques i col·locació de nou paviment de 

balcons...........................................................................................................................9.080,56 € 
2.6. Escopidors de balcons...................................................................................................5.962,32 € 
2.7. Picat +reparació + reconstrucció+ sistema antifissures de la façana sto en forjats de 

balcons.........................................................................................................................10.038,60 € 
2.8. Substitució de potes de barana......................................................................................6.624,00 € 
2.9. Pintat de baranes al esmalt sintètic................................................................................4.484,48 € 
2.10. Sanejat del sostre de balcons sistema antifissures Sto.......................................4.678,58 € 
2.11. Subministre i col·locació d’escopidors trencaaigües als ampits de 

finestres..........................................................................................................................3.822,00 € 
2.12. Subministre i col·locació de peces de doble escopidor trencaaigües al mur de coronació 

de façana...........................................................................................................................778,50 € 
2.13. Subministre i col·locació de aïllament tèrmic de 40 mm, per la regularització de 

superfícies de façana.....................................................................................................9.368,10 € 
2.14. Subministrament u col·locació de revestiment aïllament, Sto Therm 

Clàssic..........................................................................................................................49.579,71 € 
 
3. FAÇANA EST....................................................................................................................121.365,45 € 

3.1. Bastida tubular.............................................................................................................11.144,16 € 
3.2. Sanejat de pilars verticals..............................................................................................2.353,40 € 
3.3. Sanejat de forjats horitzontals........................................................................................1.146,31 € 
3.4. Picat del revestiment de muret de coberta, cosit de fissures i aplicació de morter de 

reparació...........................................................................................................................210,28 € 
3.5. Enderroc de paviments + làmines asfàltiques i col·locació de nou paviment de 

balcons.........................................................................................................................11.246,24 € 
3.6. Escopidors de balcons...................................................................................................5.707,52 € 
3.7. Picat +reparació + reconstrucció+ sistema antifissures de la façana sto en forjats de 

balcons...........................................................................................................................9.609,60 € 
3.8. Substitució de potes de barana......................................................................................6.624,00 € 
3.9. Pintat de baranes al esmalt sintètic................................................................................4.484,48 € 
3.10. Sanejat del sostre de balcons sistema antifissures Sto.......................................5.623,12 €  
3.11. Subministre i col·locació d’escopidors trencaaigües als ampits de finestres.......3.822,00 € 
3.12. Subministre i col·locació de peces de doble escopidor trencaaigües al mur de coronació 

de façana...........................................................................................................................778,50 € 
3.13. Subministre i col·locació de aïllament tèrmic de 40 mm, per la regularització de 

superfícies de façana.....................................................................................................9.368,10 € 
3.14. Subministrament i col·locació de revestiment aïllament, Sto Therm Clàssic.....49.247,74 € 
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4. FAÇANA SUD...................................................................................................................130.792,30 € 
4.1. Bastida tubular.............................................................................................................16.428,12 € 
4.2. Sanejat de pilars verticals..............................................................................................3.746,08 € 
4.3. Sanejat de forjats horitzontals........................................................................................3.121,03 € 
4.4. Picat del revestiment de muret de coberta, cosit de fissures i aplicació de morter de 

reparació...........................................................................................................................322,76 € 
4.5. Subministre i col·locació d’escopidors trencaaigües als ampits de finestres.................2.234,40 € 
4.6. Subministre i col·locació de peces de doble escopidor trencaaigües al mur de coronació de 

façana.............................................................................................................................1.194,75 € 
4.7. Subministre i col·locació d’estenedors de acer inox i cordes..............................................6.240 € 
4.8. Sanejat i pintat de paraments de caixa d’escala ...........................................................6.891,81 € 
4.9. Esmaltat de tubs de desguàs, subministre de gas i aigua.............................................1.056,00 € 
4.10. Neteja dels vidres de les obertures de il·luminació de paves......................................650 € 
4.11. Subministre i col·locació de aïllament tèrmic de 40 mm, per la regularització de 

superfícies de façana...................................................................................................16.066,50 € 
4.12. Subministrament u col·locació de revestiment aïllament, Sto Therm Clàssic....69.949,15 € 

 
5. COBERTES I TERRATS.....................................................................................................54.056,56 € 

5.1. Sanejat + Regularització + Aplicació de sistema antifissures Sto en cara interior murs de barana 
de terrat i terrats de PB................................................................................................11.700,36 € 

5.2. Impermeabilització de terrat amb poliuretà líquid............................................................1469,60 € 
5.3. Sanejat i pintat de paraments zona superior de caixa d’escala.....................................1.779,50 € 
5.4. Pintat de elements metàl·lics de coberta...............................................................................350 € 
5.5. Enderroc de paviment+làmina asfàltica+subministre i col·locació nou paviment (terrat 1º 

3ª)...................................................................................................................................2.208,05 € 
5.6. Subministre i col·locació peces de doble escopidor trencaaigües al perímetre del terrat de 

planta entresol...................................................................................................................587,25 € 
5.7. Enderroc de paviment+ làmina asfàltica+subministre i col·locació de nou paviment (terrat 

comunitari)....................................................................................................................35.961,80 € 
 

6. PATI DE LLUMS.................................................................................................................33.458,14 € 
6.1. Bastida penjada...............................................................................................................3200,00 € 
6.2. Sanejat i pintat de paraments vertical de pati de llums..................................................7.779,90 € 
6.3.  Sanejat i pintat de cantells de forjat del pati de llums...................................................1.610,00 € 
6.4. Jàsseres gelosia. Sanejat i pintat......................................................................................595,00 € 
6.5. Repàs i substitució de peces de gelosia........................................................................1.983,60 € 
6.6. Esmaltat de tubs de desguàs Subministre de gas i aigua......................................................780 € 
6.7. Subministre i col·locació peces de doble escopidor trencaaigües al mur de coronació de façana 

i sobre gelosia...................................................................................................................459,00 € 
6.8. Col·locació escopidors trencaaigües als cantells de forjats.............................................2.822,4 € 
6.9. Subministre i col·locació d’estenedors de acer inox i cordes..............................................6.240 € 
6.10. Neteja dels vidres de las obertures de il·luminació de paves......................................650 € 
6.11. Subministrament i col·locació de revestiment aïllant, Sto Therm clàssic.............7.338,24 € 

 
7. FAÇANA PLANTA BAIXA...................................................................................................19.905,30 € 

7.1. Bastida tubular...............................................................................................................1.922,75 € 
7.2. Sanejat + regularització +aplicació de sistema antifissures Sto en paraments de planta 

baixa...............................................................................................................................8.762,54 € 

7.3. Esmalt persianes locals..................................................................................................2.141,37 € 
7.4. Substitució de potes de barana......................................................................................2.272,00 € 
7.5. Pintat de baranes al esmalt sintètic................................................................................2.230,39 € 
7.6. Subministre i col·locació peces de doble escopidor al perímetre del terrat de planta 

entresol...........................................................................................................................2.576,25 € 
 

8. ALTRES TREBALLS.............................................................................................................2.352,57 € 
8.1. Sanejat i segellat de la junta de dilatació.......................................................................1.270,50 € 
8.2. Subministre i col·locació de perfil metàl·lic “L” de acer inox, de subjecció per el mur de mitgera, 

amb edifici del carrer Clotet............................................................................................1.082,25 € 
 

TOTAL DEL PRESSUPOST SENSE IVA...............................................................................583.794.24 € 
 
Descripció dels treballs pressupostats  
 
A continuació es farà una breu explicació, amb el recolzament de fotografies, de les operacions 
descrites al projecte2 i al pressupost: 
Al parament de les quatre façanes es va pressupostar fer el picat de l’estructura vertical i horitzontal 
que sobresurt sobre el pla de façana,  també zones en l’obra vista i el gresite existent sota les finestres, 
i la seva reconstrucció, acabant el treball amb l’aplicació del sistema de Sto Term Classic. S’havien de 
reparar aquestes parts a causa d’un perill de despreniment.  

 
Procés per a la reparació: 
- Picat de l’estructura vertical i horitzontal, en l’obra vista i el 
gresite que estigui en mal estat. 
- Neteja i passivat de l’armadura oxidada que ha provocat la 
lesió. 
- Reconstrucció amb morter de reparació de la zona repicada. 
- Col·locació del Sistema Sto Term Classic de diferent 
espessor per aconseguir un únic plànol de façana. 

 
 

 A les façanes oest i est, que en el parament de façana hi 
sobresurten els voladissos de balcons, es va pressupostar 
sanejar i aplicar un Sistema Sto Antifissures, als cantells de les 
lloses de balcons i al sostre d’aquests. 
Procés per a la reparació: 
- Picar les parts del morter que estiguessin disgregades, que 
marquessin el recorregut de l’armat interior o que deixessin 
veure una part d’aquest. 
 - Netejar el passivat de l’armadura oxidada que ha provocat la 
lesió. 
- Reconstrucció de les parts i aplicació del sistema anti-fissures  
amb morter amb una malla de fibra de vidre. 
 

                                                
2 Plànols de l’edificació i de la intervenció extrets de projecte, al annex 5. 

Fig. 7.3.4. Esquerda en l’estructura vertical. Font: 
Revodur S.L Departament Comercial  (any 2015) 

Fig.7. 3.5.Desprendiment de part de material del 
cantell, on s’ha col·locat una protecció. Font: Revodur 

S.L Departament Comercial (any 2015) 
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També es va pressupostar l’extracció del paviments existents, col·locar una capa d’impermeabilització 
mitjançant làmines asfàltiques i col·locació de nou paviment de balcons, amb peces d’escopidors en el 
perímetre exterior. 
 
Per a les baranes de ferro dels balcons es va pressupostar la substitució de els seus ancoratges al 
parament vertical i al cantell de les lloses de balcons, i neteja i esmaltat de tota la superfície. 
 
A la gelosia existent en el pati de la façana sud, en les jàsseres es va pressupostar sanejar i pintar, i fer 
un repàs i substitució d’aquelles peces que estiguessin trencades, i que causin perill de despreniment. 
Als patis es van pressupostar treballs de sanejat i pintat de la superfície, encara que hi haurà unes 
zones que es sanejaran i on es farà l’aplicació del sistema Sto Term Classic. 
 

 
 
Als patis també es van fer  previsions de col·locació d’estenedors d’acer inox i cordes, i fer un esmaltat 
dels tubs d’instal·lacions que passen per ell. 
El parament de planta baixa es va comptar fer un sanejat d’aquelles parts que estiguessin en mal estat 
i l’aplicació del Sistema Sto Antifissures com a acabat. A les persianes dels locals es va pressupostar 
un esmaltat. 

 
 
 
A la coberta, al muret de coronació i als terrats de planta baixa es va pressupostar fer un sanejat i 
l’aplicació del Sistema Sto Antifissures.  També es va contemplar l’enderroc del paviment, la 

impermeabilització de la superfície i el subministre i col·locació d’un nou paviment a la coberta i en un 
dels terrats. Al perímetre de coberta i del terrat de la planta entresol es va preveure la col·locació d’un 
doble escopidor trencaaigües. 

• Descripció del Sistema STO THERM CLASSIC 

El sistema Sto Therm Classic és un Sistema d'Aïllament Tèrmic Exterior (S.A.T.E.) que es va començar 
a desenvolupar i aplicar a Alemanya, per la casa STO. El sistema consisteix en aïllar la superfície d’un 
parament amb plaques de poliestirè expandit (EPS), per la seva cara exterior, revestit amb una capa 
d’acabat orgànic.  
 
Aquest sistema pot tenir diferents variacions segons la tipologia constructiva dels murs exteriors, el 
tipus de material aïllant que s’utilitzi i el tipus d’acabat que es vulgui. Durant el temps de pràctiques a 
l’empresa només he pogut veure una d’aquestes varietats, l’aïllament amb plaques de poliestirè 
expandit del tipus Neopor, acabat amb revoc orgànic Stolit K, que serà el sistema que explicaré en 
aquesta memòria. 
 
Explicació del sistema  
 
El sistema Sto Therm Classic consta en l’aplicació a tota la superfície del parament un material que 
aïlla tèrmicament, que va fixat química i mecànicament al suport, protegit enfront impactes amb un 
morter orgànic resistent sense ciment, que va armat amb una malla de fibra de vidre.  Per últim, la 
superfície es revesteix amb un producte orgànic i hidròfug que fa de capa d'acabat. 
Aquest sistema ofereix una solució per a tot tipus de geometria de façana mitjançant l'ús de cantoneres, 
utilitzant motllures especials per al sistema i resolent l'aïllament tèrmic de les llindes de finestres i 
finestrals. 

 
 
 
 

1. Adhesiu 
2. Placa Aïllant  
3. Morter Armat 
4. Malla de fibra de vidre 
5. Acabat amb revoc orgànic 

Fig. 7.3.6. Gelosia existent a la façana sud. Font: Revodur S.L Departament Comercial (any 2015) 

Fig.7.3.7. Esquerda existent en el muret de coronació del terrat. Font: Revodur S.L 
 Departament Comercial (any 2015) 

Fig. 7.3.8. Esquema de la composició del sistema.. Font: Guía d'aplicació Sto Therm Classic, Sto 
Ibérica, S.L. (any 2008) 
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Materials que el composen  
 
Adhesiu: s'aplica entre el suport i la placa d'aïllament tèrmic per tal d'unir-les.  
L’adhesiu que s’ha utilitzat en aquesta obra és un morter adhesiu, que uneix químicament i 
mecànicament dos components del sistema. El seu nom comercial és Sto ADH-B3, i conté silicat de 
calci, hidròxid de calci, acetat de diòxid de silici, carbonat de calci i additius. 

 
 
Aïllament: són plaques d'aïllament tèrmic de poliestirè expandit (EPS). Existeixen de diferents mesures 
i gruixos de secció, en funció de les necessitats. En aquest cas, les plaques són de NEOPOR. 

 
 
Fixacions al suport: són espigues de plàstic que tenen la funció d’unir mecànicament els panells 
aïllants a la superfície de la façana. Hi han de diferents llargàries i diàmetres en funció del gruix de la 
placa aïllant i de les característiques del parament. El seu nom comercial és Sto Schlagdübel T-UEZ. 

                                                
3 Fitxes tècniques dels materials descrits del sistema Sto Therm Classic, al annex 6.4. 

 
Morter d’armadura: es tracta de morter orgànic que s’utilitza per incorporar un teixit de fibra de vidre i 
crear una capa de protecció resistent i elàstica per a la placa d’aïllament d'EPS o Neopor. El morter és 
una massa de base aquosa que conté un aglutinat orgànic, substàncies minerals i additius; dispersió de 
polímer, carbonat càlcic, diòxid de silici, hidròxid d'alumini, talc, aigua, compostos alifàtics, èter glicòlic, 
conservants i additius. El nom comercial és Sto-Glasfasergewebe.   

 
 
Malla d’armadura: és la malla de fibra de vidre, que s'aplica juntament amb el morter per tal de formar 
la capa armada de protecció del sistema. El seu nom comercial és Sto-Glasfasergewebe. 
 
Capa d’acabat:  es tracta d’un revoc orgànic d'acabat de resina de silicona, que es troba disponible en 
diferents colors, és resistent a fons i algues, amb una gran difusió del vapor d'aigua. El seu nom 
comercial és Stolit K, i està composat per: dispersió de polímer, pigments blancs, pigments inorgànics, 
carbonat de calci, diòxid de silici, hidrat d'alumini, material de reblert amb silicat, aigua, compostos 
alifàtics, èter glicòlic, additius i antioxidants.  
 
Sobre el revestiment es pot aplicar una pintura, en el cas que es vulgui. Per fer-ho s’ha d’ emprar una 
pintura especial  comercialment anomenada StoLotusan, que garanteix l'adherència amb l’anterior 
capa de Stolit K, i que conserva les seves propietats resistents als fongs i a les algues  i de difusió del 
vapor d'aigua del sistema.  

 

Fig. 7.3.9. Sac d'adhesiu. Font pròpia: 01/10/2014 
  

Fig.7.3.10. Panells de Neopor i espigues d'ancoratge de panells. Font pròpia: 25/09/2014 
  

Fig.7.3.11. Cub de morter d'armat. Font pròpia: 26/11/2014 

Fig. 7.3.12. Cub de revoc orgànic. Font pròpia: 26/11/2014 
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Procés d'aplicació 
 
Preparació del suport 
Per poder realitzar la col·locació d’aquest sistema d'aïllament és necessària la utilització d’un sistema 
auxiliar com pot ser una bastida tubular o un pont penjat segons convingui. A més, la superfície del 
parament de façana ha de complir una sèrie requisits: 
 

• Si hi han eflorescències, aquestes s'han de raspallar. 
• Els fongs, algues i molsa, que hi hagin s'han de netejar i aplicar una capa imprimació. 
• Si la superfície té pols o brutícia, s'ha de netejar raspallant-la amb doll de vapor. 
• Ha d'estar lliure de grassa i oli, que s'ha de netejar amb doll de vapor amb detergent. 
• En el cas que la pintura existent es trobi en mal estat, aquesta s'ha de rascar. 
• Si el revestiment és fràgil i no té capacitat de sustentació, s'ha de picar i retirar completament. 
• En el cas que el revestiment presenti escrostonaments o bosses, aquestes s'han de picar i 

reparar amb morter de restauració. 
• Si el revestiment presenta irregularitats superiors a 2 cm, per a sistemes adherits i fixats amb 

espigues, com és el cas que s'explica, aquest s'ha d'anivellar amb morter de calç i ciment. 
• La superfície on s’aplica el sistema ha d’estar seca. 

 

Un cop es comprova que el parament compleix aquests requisits, s’ha de tenir en compte que la 
temperatura mínima d’aplicació és de 5º C i que, totes les portes, finestres i caixes de persianes hauran 
d’estar col·locats abans de l’aplicació del sistema. 

 

Fixació de l’aïllament 
Desprès de preparar el suport, es procedeix a fer la fixació dels panells, aplicant l’adhesiu sobre tota la 
superfície del panell i es col·loca sobre el suport. Les plaques d’aïllament s’han de situar de manera 
que no quedi cap separació entre ells, en el cas que això no sigui possible s’han d’omplir les “juntes” 
creades amb un altre material aïllant, com per exemple l’escuma de poliuretà. 
 

Espigues de fixació 
Un cop fixats els panells aïllants s’han de col·locar les espigues. La seva longitud i diàmetre variaran 
segons el suport i el gruix de les plaques aïllants, també de l’alçada a la que es col·loquen les plaques, 
ja que a més alçada, més càrrega de vent haurà de suportar.  

 
 
El procés per a col·locar-les és: 

• Foradar amb un trepant la placa de poliestirè expandit i el parament fins a una profunditat 
mínima de 4 cm dintre d’un suport adequat, que pugui suportar el sistema i la càrrega de vent 
un cop entri en ús.  

• Rebaixar el gruix de la placa al voltant del forat fins a 2 cm de profunditat, creant una 
circumferència de 7 cm de diàmetre per tal de que el cap de l'espiga quedi dins de la placa. 

• Introduir  l'espiga al forat com si fos un tac mecànic i clavar amb un martell el clau del plàstic per 
tal d'aconseguir la fixació mecànica de la placa 

• Col·locar una circumferència de poliestirè expandit sobre l'espiga per tal de tapar el cap de 
d’aquesta i aconseguir que la superfície quedi llisa. 

 
 
 
La distància de col·locació entre les espigues depèn del número de fixacions mecàniques que s’han de 
posar per metre quadrat en funció de les dimensions de les plaques, les característiques les suport i 
l’alçada de l’edifici. 
 
  

Fig. 7.3.14.Detall del sistema d’aïllament exterior, adherit i fixat amb espigues. Font: Guia d’aplicació  
Sto Therm Classic, Sto Ibérica, S.L. (any 2008) 

Fig. 7.3.16. Patró general de forats per a plaques d'EPS de 100x50cm. Font: Guía d'aplicació  
Sto Therm Classic, Sto Ibérica, S.L. (any 2008) 

  

Fig. 7.3.15. Imatge de l’espiga col·locada i del tap de poliestirè expandit ja posat. 
Font pròpia: 26/11/2014 
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Morter i malla d’armat 
Abans de realitzar la capa d’armat es fa una inspecció on es comprova que les plaques estan seques, 
que no existeixen forats entre elles i que formen una superfície plana. Si aquest últim requisit no es 
compleix s’haurien de raspallar les irregularitats de manera mecànica o manual. 
 
A continuació es realitza l’aplicació de la capa d’armat, usant el producte Sto Armat Classic (morter) 
amb una malla de fibra de vidre. Aquesta capa es pot col·locar de forma mecànica o manual amb una 
llana,  seguint el següent procés:  
 

• Aplicació de capa de 2,5 a 3 mm d’espessor de morter d’armadura. 
• Col·locació de la malla de fibra de vidre embeguda en el morter fresc, solapant els trams de 

malla 10 cm entre si. 
• Aplicació d'una última capa de morter d’armadura sobre la malla, regularitzant la superfície.  
• Aquesta capa armada tindrà un espessor aproximat de 4 a 6 mm, i es du a terme per trams 

sobre superfícies de 110 a 120 cm d’ample. 
 

 

Capa d'acabat 
Un cop seca la superfície es procedeix a fer l’aplicació de la capa d’acabat del sistema, que també es 
pot realitzar de forma mecànica o manual. El producte s’aplica de manera contínua per tota la 
superfície, és a dir, el pany de paret realitzat encara esta humit quan es comença a fer el següent. 
Aquest producte no es pot emprar amb vent fort o sota l’acció directa del Sol, ja que es podrien formar 
esquerdes capil·lars i sortints. L’espessor aproximat de la capa d’acabat és d’1 a 1’5mm. 

 
 
 
Elements i punts de trobada a resoldre  
 
Durant l’aplicació del sistema Sto Therm Classic es presenten alguns elements i punts de trobada que 
s’han de solucionar perquè el sistema pugui funcionar correctament. A continuació s’explicaran aquests 
elements i les peces específiques que s’utilitzen per resoldre’s. 
 
Sòcol: és l’arrencada del sistema per la part inferior. Consisteix en la col·locació d'un perfil d'alumini 
que recull totes les capes del sistema per la part de sota, formant un goteró. Aquest perfil metàl·lic 
inferior es troba a una distància mínima del sòl de 15 cm, hi està fixat al suport cada 30cm. Existeixen 
diferents varietats a banda del descrit, que és el que vaig poder veure col·locat.( Els altres casos estan 
descrits a la Guia d’aplicació Sto Therm Classic4.) 
 
 
 
 
 
 

                                                
4Guia d’aplicació Sto Therm Classic, Sto Ibérica, S.L , annex 6.1 Fig. 7.3.18.Capa d’armat. Font pròpia: 26/11/2014 

  

Fig. 7.3.19. Capa d’acabat. Font pròpia: 03/12/2014 
  

Fig.7 3.17. Taula sobre el número d'espigues per m2 en funció de l'alçada. Font: Guía d'aplicació  
Sto Therm Classic, Sto Ibérica, S.L. (any 2008) 
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Cantonades: en la trobada de dos paraments quan formen cantonades, s’han de col·locar uns perfils 
especials PVC de remat, que es posen en el moment d’aplicació de la capa d’armat, solapant-los amb 
la malla. 

 
 
 
Formació de goterons: a les llindes de finestres i a les parts de sota dels cantells a les lloses de 
balcons, és necessari crear un goteró. Aquest es fa utilitzant un perfil anti-goteig de PVC blanc amb 
malla integrada, que es col·loca amb la capa de morter d’armadura. Quan el sistema s’aplica a un dels 
cantells del sostre del balcó, no es posaria la placa aïllant, i s’aplicaria només la capa d’armat i la 
d’acabat. 
 

 
 

 
 
 
 
Trobada dels forats de la finestra amb l’escopidor. Normalment quan s’aplica aquest sistema, no es 
poden mantenir els escopidors originals, perquè l’espessor del parament canvia.  Aquests s’han 
d’extreure, s’ha de preparar la superfície aplicant la malla de fibra i s’ha de recobrir amb morter de 
ciment cola per poder col·locar el nou escopidor.  

 
 

Fig. 7.3.20. Detall de la col·locació de perfil de sòcol. 
Font: Guía d'aplicació Sto Therm Classic, Sto Ibérica, 

S.L. (any 2008) 

Fig. 7.3.22. Perfil de cantonera. Font pròpia: 26/11/2014 
  

Fig. 7.4.21 Imatge de perfil de sòcol. 
 Font pròpia: 26/11/2014 

Fig. 7.3.23. Detall de la col·locació de perfil de goteró. Font: Guía d'aplicació  
Sto Therm Classic, Sto Ibérica, S.L. (any 2008) 

Fig. 7.3.24.  Detall de la trobada del sistema d'aïllament amb fusteria de finestra  
i trobada del sistema amb escopidor a finestra (a dalt a la dreta).Font: Guía d'aplicació  

Sto Therm Classic, Sto Ibérica, S.L. (any 2008) 
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Trobada amb brancals i llindes de finestres del sistema d’aïllament amb les fusteries existents, es 
resolen aplicant una cinta segelladora de juntes autoadhesiva al cantell de la placa de poliestirè. 

 
 
 
Juntes de dilatació: les juntes de dilatació es solucionen deixant l'espai corresponent a la junta entre les 
plaques d’aïllament, omplint-les amb llana mineral, si l’espessor de la placa és de 100mm o superior, 
com a mesura de protecció al foc, i tapant-la amb un perfil especial o amb una cinta de segellat de 
juntes de dilatació.  

 
 
Fixació de components: En el cas que es vulgui col·locar algun tipus d’element al parament de façana, 
com estenedors, punts de llum, etc.,no es poden ancorar directament sobre el sistema, s’ha de fer un 
forat a la placa EPS, abans de col·locar la capa d’armat, i substituir el poliestirè extret per una placa 
especial de capacitat portant.  

•  Seguiment de l’obra  

La meva primera visita en aquesta obra va ser durant la segona setmana de pràctiques a l’empresa. 
L’obra ja estava començada, però vaig poder veure com es realitzaven molts dels treballs 
pressupostats. Les visites d’obres es realitzaven cada dimecres a les 9.00 del matí, amb l’encarregat 
de Revodur i l’Arquitecte projectista. De forma ocasional venia algun membre de la comissió d’obres de 
la comunitat de  propietaris o l’administrador de la finca per veure com anaven evolucionant les feines. 
Durant el transcurs de les obres van sorgir alguns problemes que es van anar solucionant a mesura 
que aquests es plantejaven.  
 
Moment en el que vaig arribar: estat de l’obra al setembre del 2014 
 
El 10 de setembre de 2014, vaig realitzar la primera visita a l’obra. Aquesta ja estava començada, i una 
de les fases estava gairebé acabada. A la façana nord i a la façana oest, estaven les bastides 
muntades amb totes les proteccions col·locades. A la façana nord s’estava realitzant la capa d’acabat 
amb pintura, i a la façana oest es duien a terme la passivació de les armadures existents als cantells 
del sostre, les lloses dels balcons i l’estructura vertical.  
 

 
 
 
 
Un dels terrats  ja estava pavimentat, i a l’altre, els reforços del mur de coronació perimetral estaven 
fets. Així com la capa d’impermeabilització, a més s’estava col·locant el geotèxtil. 

Fig. 7.3.25. Imatge de la col·locació de la cinta segelladora de les juntes al 
 cantell de la placa de poliestirè. Font pròpia: 26/11/2014 

Fig. 7.3.28. Armadura del cantell del sostre neta i passivada.  
Font pròpia: 10/09/2014 

  

Fig. 7.3.26. i 7.3.27. Detalls de juntes de dilatació amb perfil angular (esquerra) i  
amb cinta de segellat de juntes (dreta). Font: Guía d'aplicació  

Sto Therm Classic, Sto Ibérica, S.L. (any 2008) 
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Visites realitzades periòdicament  
 
25/09/2014: Aquest dia, vaig poder veure com es col·locava la capa de paviment del segon terrat. A 
més, a la façana oest s’estava realitzant la reconstrucció dels cantells dels sostres i la regularització de 
la superfície a les lloses de balcons d’algunes plantes. Les plantes superiors, ja s’havien 
impermeabilitzat. A la planta primera, ja s’havia col·locat l’aïllament tèrmic i la malla de fibra.  

 
 
 
 
1/10/2014: Al llarg d’aquesta visita, en un dels terrats, ja s’havia regularitzat i s’estava col·locant  la 
malla de fibra amb morter i els escopidors al muret de coronació, també s’estaven omplint les juntes de 
dilatació de coberta. Al parament de façana oest s’estava començant a col·locar l’aïllament amb el 
morter i les espigues de subjecció, en les plantes inferiors. Els ancoratges de baranes havien estat 
substituïts per uns de nous, s’havien tallat i retirat els vells, que es trobaven en mal estat. En les plantes 
superiors estaven començant a realitzar la pavimentació de les lloses de balcons.  
 
 
 

 
 
 

7/10/2014: En aquesta visita, l’encarregat, la direcció facultativa i l’administrador, amb un propietari de 
la finca, van repassar alguns punts conflictius de la façana. Tres propietaris de les vivendes que donen 
a aquesta façana no van voler retirar els tancaments d’alumini, que havien afegit amb posterioritat, i per 
aquest fet no s’havia pogut fer el correcte sanejament dels sostres els quals aquest tocava. Al final els 
propietaris es van fer responsables dels treballs no executats. 
15/10/2014:  A la façana nord s’estava realitzant  el desmuntatge de la bastida. A la façana oest, es va 
començar a instal·lar els escopidors de finestres, i es seguia realitzant la col·locació de l’aïllament 
tèrmic. Durant la visita es va fer el replanteig in-situ per poder fer el muntatge de la façana sud i una 
part del pati amb la bastida tubular. 
 
  

Fig.7.3.29. Operari preparant el morter i espessint-lo per posteriorment  
pavimentar. Font pròpia: 10/09/2014 

Fig.7.3.30. impermeabilització d’una de les lloses dels balcons. 
 Font pròpia: 25/09/2014 

  

Fig.7.3.31. i Fig.7.3.32. Nou ancoratge de la barana col·locat i realització de l’aplacat del  
parament de façana. Font pròpia:01/10/2014 

Fig.7.3.33. i Fig.7.3.34. Desmuntatge de la bastida de la façana nord i aïllament tèrmic fixat 
 amb les espigues. Font pròpia:15/10/2014 



Practicum Revodur S.L 

33 

22/10/2014: Ja s’havia acabat de realitzar el desmuntatge de la bastida a la façana nord, i es 
començava a muntar a la façana sud. A la superfície de la façana oest, ja s’havia instal·lat  l’aïllament i 
a les plantes superiors es començava a fer l’aplicació de la malla de fibra amb el morter. Durant la visita 
es van comprovar alguns paviments dels balcons, perquè l’especejament de les peces no era 
completament ortogonal, i algunes d’aquestes quedaven aixecades. Alguns d’aquests, es van tornar a 
pavimentar. 

 
 
 
 
5/11/2014: En aquesta visita vaig veure com la bastida de la façana sud ja estava muntada i s’havien 
començat a repicar l’estructura vertical i horitzontal de les plantes superiors. A la façana oest, ja s’havia 
acabat de fer l’aplicació de la malla de fibra amb morter. Es van repassar els paviments que s’havien 
refet, i es van comprovar planta per planta. També era necessari canviar unes peces de paviments de 
determinats balcons, el que va suposar un endarreriment  a l’hora de realitzar altres treballs. Al terrat 
una part del muret de coronació es va haver de enderrocar pel mal estat en el que es trobava.  
 
12/11/2014: A la façana oest es van refer els paviment dels balcons que la setmana anterior s’havien 
marcat. Amb l’arquitecte de forma in-situ, es va determinar com serien els ancoratges de les baranes 
amb el cantell de les lloses dels balcons. Al terrat es va refer la part del muret de coronació  
enderrocada, i es va regularitzar i col·locar malla a la resta. A la façana sud, començaven a passivar les 
armadures que quedaven al descobert després del repicat dels pilars, sostres i obra vista que es veia 
en mal estat.  
 
 
 
 

19/11/2014: Durant aquesta visita veig poder veure començaven a fer la reconstrucció  i regulació de 
les zones que s’havien repicat. En la visita es va determinar com es resoldria la trobada del parament 
vertical d’una part de la façana sud amb el paviment d’un dels terrats sobre la planta baixa, ja que per 
aquesta zona passen tubs d’instal·lacions. 
 

 
 
26/11/2014: Al primer plànol de la façana,a les plantes inferiors, es comença a col·locar l’aïllament 
tèrmic, amb les seves espigues i  la malla amb morter. 
 
3/12/2014: A la façana s’inicia  l’aplicació  al parament vertical de la capa de revestiment de pintura, 
seguint el plànol de colors i referències, que la direcció facultativa va aportar a l’obra. En el primer 
plànol de la façana, es comença amb la col·locació de la malla de fibra. A la gelosia, es col·loca per la 
part del pati una malla de protecció per poder realitzar els diferents treballs. 
 
24/12/2014:  S’executen els múltiples ancoratges de les baranes a les lloses dels balcons i es realitza 
la preparació d’aquestes per poder pintar-les. A la superfície del parament vertical de la façana sud, ja 
s’ha finalitzat la col·locació de l’aïllament tèrmic, amb les seves espigues, la malla amb el morter i els 
trencaaigües. En aquesta façana, també s’han començat a repicar l’interior de les peces de les 
gelosies, ja que la majoria d’aquestes estaven trencades. A la comunitat de propietaris se lis dóna una 
sèrie de solucions que es podrien fer a la gelosia, a banda de la pressupostada, es decideix finalment 
fer aquesta ja que redueix el temps de treball i és més econòmica. 
 
 
 
 
 
 

Fig.7.3.35. i Fig.7.3.36. Façana nord desmuntada i bastida de la façana sud.  
Font pròpia: 22/10/2014 05/11/2014 

Fig.7.3.37. Repicat de l’estructura vertical deixant vista l’armadura interior. 
Font pròpia: 12/11/2014 
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7/01/2015: Aquest dia vaig poder veure com s’estaven pintant les baranes a la façana oest. A la façana 
sud,  s’ha acabat amb el repicat de les peces de la gelosia, i s’ha muntat la bastida tubular al pati.  
 
14/01/2015: S’han tret les malles de la façana oest. A la façana sud, a la zona de la gelosia, es 
comença amb la regularització de la superfície, i el reforç d’aquelles peces que ho necessitin. Al pati, ja 
s’ha col·locat l’aïllament tèrmic a la zona que pertocava, i s’està començant a realitzar la malla. 
 

21/01/2015: En aquesta visita es va poder veure el desmuntatge de la bastida de la façana oest un cop 
acabats els treballs de pintura, i al mateix temps s’estava fent el muntatge de la bastida de la façana 
est. Al pati, juntament amb la bastida, s’ha instal·lat un pont penjant. També al pati, s’han començat a 
realitzar els treballs de sanejament dels paraments que no s’aïllaran tèrmicament.  

 
 
 
30/01/2015: La visita d’aquesta setmana es va realitzar el divendres al matí. A la façana sud i al pati 
s’estaven fent els treballs de pintura.  
 
4/02/2015: Ja s’havia executat el desmuntatge d’una part de la bastida tubular col·locada a la façana 
sud. Al pati, es fa una revisió dels treballs realitzats, i es planteja  com col·locar els estenedors en un 
dels paraments, perquè tots puguin tenir la mateixa mida, donat que l’espai no es ortogonal i es va 
reduint a causa de les instal·lacions d’aigua, al llarg de les plantes inferiors. En aquesta visita també es 
va veure com estaven començant a extreure els paviments dels balcons les últimes plantes de la  
façana est. 
 
11/02/2015: Aquest dia vaig tenir l’ocasió de veure com es començaven el repicat de l’arrebossat de la 
part exterior del muret de coronació i dels cantells dels sostres. Al treure aquesta capa de revestiment, 
es va poder apreciar l’estat de les armadures i dels ancoratges de la barana al sostre. Es va poder 
apreciar el mal estat general d’aquests, que anava des de la oxidació a corrosió i pèrdua de secció en 
alguns casos.  A les plantes superiors, que era on s’estava treballant, els ancoratges de les baranes al 
parament vertical ja s’havia realitzat. 
 
 

Fig.7.3.40. i Fig.7.3.41. Desmuntatge de la façana oest i aïllament tèrmic fixat al 
 parament del pati. Font pròpia: 24/12/2014 

 

Fig. 7.3.42 i Fig. 7.3.43. Reforç de la peça de gelosia i façana oest desmuntada.  
Font pròpia: 21/01/2015 

Fig.7.3.38. i Fig.7.3.39. Buidat l’interior de les peces de la gelosia i col·locació dels  
ancoratges de barana  al sostre. Font pròpia: 24/12/2014 
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Ultimes visites 
 
18/02/2015: Ja s’havia portat a cap el desmuntatge del pati, i la zona de la gelosia de la façana sud. 
L’altre part de la bastida, es deixarà muntada fins al final de la obra per poder mantenir els cartells 
publicitaris. Els treballs als cantells dels sostres de les llosanes dels balcons es realitzen de les plantes 
superiors a les inferiors. Així  doncs, a les plantes superiors, ja s’han reconstruït i regularitzat. A les 
plantes intermèdies  s’ha aplicat el producte per a la passivació de les armadures, i a les plantes 
inferiors, s’està fent una neteja de l’oxidació existent en aquestes. 

 
 
25/02/2015: En aquesta l’última visita a la finca, es continuaven amb els treballs als cantells dels 
sostres de les lloses dels balcons, preparant-ho tot per poder seguir amb la impermeabilització la 
següent setmana.  Durant la visita es va accedir a un dels locals de la planta baixa, que és el que te 
més superfície. Dins el local, s’observava una esquerda que s’havia de cosir, i es van poder col·locar 
uns puntals de reforç a la zona on descansava la bastida a la plata primera. Hi ha una zona dels baixos 
de la façana oest que només es pot accedir des de el local. Aquesta zona es va comprovar amb el 
pressupost dels treballs a emprendre. 
En el moment de l’última visita encara quedaven una sèrie de treballs pressupostats que no s’havien 
realitzat pel moment com: el repicat de l’estructura vertical, la seva regularització i l’aplicació de 
l’aïllament de la façana oest, així com la substitució de cinc baixants, les plantes baixes i les cobertes 
sobre els locals. 
 

7.4 EDIFICI SITUAT AL PASSEIG SANT GERVASI Nº 91 DE  BARCELONA 
 
Durant les pràctiques vaig dur a terme el seguiment d’una obra on s’estava treballant amb puntuals de 
reforç estructural als sostres d’alguns dels habitatges.. 

• Descripció de l’edifici abans de  l’obra 

Finca plurifamiliar situada al Passeig Sant Gervasi nº91 de Barcelona,  va ser construïda a l’any 1952 
segons el cadastre. L’edifici està constituït per la planta baixa i 7 plantes pis.  
 
 

 

Fig.7.3.44. i Fig.7.3.45. Pintura del pati acabada (esquerra). Part de la bastida de la  
façana sud desmuntada. Font pròpia: 04/02/2015 

Fig.7.3.46. Ancoratge de la barana existent a la façana est. Font pròpia: 18/02/2015 
  

Fig. 7.4.1. Emplaçament. Font: maps.google.es (any 2015) 
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• Descripció de l’estructura horitzontal de la vivenda  

La estructura horitzontal, sostres unidireccionals conformats per biguetes de formigó i revoltó ceràmic, 
amb llums de fins a 5 metres aproximadament. Inferiorment aquesta estructura queda oculta amb cel 
ras, a la majoria dels casos i superiorment està protegida amb una capa de compressió i el paviment de 
cada vivenda. 

• Descripció dels treballs a realitzar 

 
El comercial de Revodur va calcular el pressupost a partir del projecte que havia dissenyat l’arquitecte 
projectista, el resum dels capítol i les partides es el següent: 
 
Resum dels capítols 
 
1. REFORÇ ESTRUCTURAL VIVENDA 1º 4º..........................................................................3.366,00 € 

1.1. Treballs auxiliars al distribuïdor...........................................................................................95,00 €     
1.2. Sistema Substitució Funcional.......................................................................................2.985,00 € 
1.3. Falçs sostres i acabats......................................................................................................286,00 €           

 
2. REFORÇ ESTRUCTURAL VIVENDA 2º 4º..........................................................................3.044,00 € 

2.1. Treballs auxiliars al distribuïdor ........................................................................................310,00 €          
2.2. Sistema Substitució Funcional.......................................................................................1.859,00 € 
2.3. Falçs sostres i acabats........................................................................................................875,0 € 

 
3. GALERIA ATIC......................................................................................................................2.285,00 € 
 
TOTAL DEL PRESSUPOST SENSE I.V.A.................................................................................8.695,00 € 
 
Descripció dels treballs 
 
En aquesta obra es va pressupostar la col·locació d’un  tipus de sistema de reforç estructural de 
biguetes: el sistema Mecanoviga en “V”.  Les dades tècniques del sistema es poden veure al DIT que 
d’Institut  Eduardo Torroja els hi va concedir.   
 
Reforç del sistema  Mecanoviga en “V” 
 
Aquest sistema consisteix en la col·locació d'un perfil metàl·lic telescòpic en forma de “V” sota la 
bigueta afectada, creant un reforç estructural  que substitueix funcionalment de l'element a reforçar. 
El perfil de reforç consta de tres trams de xapa d'acer laminada en calent, conformada en fred per 
plegat i zincada, units entre ells mitjançant cargols d'alta resistència. La col·laboració entre l’element a 
reforçar i el perfil de reforç, s'aconsegueix mitjançant un morter especial sense retracció i auto-
anivellant, que s'aboca entre la bigueta i el perfil metàl·lic.  
Els càlculs per al dimensionament del reforç es fan sense tenir en compte la resistència de la bigueta 
original ni la resistència del morter, fet  que fa que el reforç pugui aguantar les càrregues en el cas de 
pèrdua total de resistència d'aquesta. La transmissió de càrregues a paret de càrrega o a jàssera 
resistent es fa mitjançant unes cartel·les, unides al suport amb tac químic o mecànic, i que és a on es 
recolzen els perfils de reforç. Es pot utilitzar aquest sistema per a reforçar biguetes de formigó, 
metàl·liques o de fusta.  

. 

 
 
 
Procés de col·locació 
 
Abans de realitzar el reforç estructural és important eliminar la causa del deteriorament l’element a 
reforçar, ja que es probable que es produeixin problemes amb el reforç en un futur sinó s’elimina. 
També s’hauria de realitzar un estudi previ, analitzant la situació de l'element a reforçar i l’element 
portant, per tal d'assegurar-se que el sistema “MVV” és el més adient. S’ha de tenir en compte que el 
sistema no corregeix la fletxa de la bigueta original i que la col·locació d’aquest reforç, degut al seu pes 
propi, incrementa la càrrega de l’element portant. El procés de muntatge del sistema és el següent: 
 

1. La preparació de la superfície de treball, abans de la col·locació del perfil de reforç, s'han de 
picar les parts deteriorades de la bigueta, en el cas que sigui de formigó i raspallar i netejar bé 
l'òxid de les barres d'armat, o de la bigueta sencera si aquesta és metàl·lica.  
 

2. Un cop preparada la bigueta a reforçar es col·loquen les cartel·les. Abans de col·locar-les en 
una paret de càrrega, s’ha de preparar la superfície de la zona de recolzament, picant la capa 
de revestiment, i sanejat en cas necessari, de la zona on es vagi a posar la cartel·la i revestir-la 
amb morter de reparació per donar-li una base a la fixació d'aquesta.  En el cas que l’element 
portant sigui una jàssera d'acer, s'ha de netejar i raspallar aquesta. Desprès es realitzen els 
forats a l’element resistent, amb un trepant especial segons la superfície. En el cas que es 
vulgui fer la unió a paret amb tac químic, s'haurà de netejar de pols el forat per tal de garantir 
l'adherència. Si la fixació es du a terme sobre una paret de maó foradat, s'ha d'utilitzar el tac 
químic amb camisa. Per últim, es col·loca la cartel·la, amb cargols d'alta resistència 
independentment del suport. Es poden fer unions amb tac mecànic o químic, emprant resines 
epoxi. 

Fig. 7.4.2. Detalls de diferents tipus de reforç amb Mecanoviga “MVV” ja acabats. 
Font: DITE Mecanoviga “MVV” i "MVH" expedit per l'Institut Eduardo Torroja 
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3. Es cargolen perfils dels extrems, que es recolzen sobre les cartel·les, però sense acabar de 
roscar els cargols, permetent el moviment del perfil per tal d'ajustar-lo més tard. La col·locació 
del perfil central es realitza per sota, cargolant-los als extrems. Un cop col·locat l’últim perfil es 
cargolen totes les unions completament. Per a realitzar aquesta operació és recomanable 
utilitzar puntals per aguantar els perfils en la seva posició.   
 

4. Abans d'omplir el reforç amb el morter s'han de segellar amb silicona tots els forats dels perfils 
per impedir el degoteig, ja que es tracta d'un morter de consistència molt líquida. L’ompliment 
del perfil és a través d’una bomba. El morter per omplir el perfil es subministra en sacs ja 
preparats que s'han de barrejar amb la quantitat d’aigua indicada a les instruccions del fabricant, 
de forma in-situ.  
 

 
 
 

Per últim s’ha de tenir en compte que, per tal de complir amb la normativa contra incendis, s'ha de 
protegir el reforç amb elements adequats.  
 
 
 
 

 

• Seguiment de l’obra  

La primera visita a la finca va ser a mitjans del segon mes a l’empresa. El tècnic ja havia visitat i 
informat als comercials dels treballs a executar. Per aquest motiu quan van arribar a les dues vivendes 
on s’havien de dur a terme el reforç, les cales ja estaven fetes i les biguetes a tractar estaven a la vista. 
Seguint les indicacions del tècnic, es van realitzar els amidaments necessaris per poder fer el 
pressupost.  
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 7.4.3. Perfil ja recolzat sobre la cartel·la.  
Font pròpia: 13/11/2014 

  

Fig. 7.4.4. Trams del reforç ja col·locats i cargolats, també està fet el retacat.  
Font pròpia: 13/11/2014 

  

Fig. 7.4.5. Especejament del perfil de reforç. Font: DITE  Mecanoviga  
“MVV” i “MVH” expedit per l'Institut Eduardo Torroja  

Fig. 7.4.6. Imatge de una de les cales realitzades.  
Font pròpia: 16/10/2014 
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Fig. 7.4.8.Imatge d’un dels trams de reforç ja col·locat.  
Font pròpia: 13/11/2014 

  

 
 
 
La següent visita es va fer un cop el pressupost presentat per l’empresa va estar aprovat. Durant la 
visita vaig poder veure com preparaven les bigues, extraient el cel ras en alguns casos, per començar 
amb el reforç de les bigues de la vivenda 1º 4º i 2º 4º, que es localitzaven a la zona de cuina, bany i 
menjador, seguint els passos que s’han explicat anteriorment. 
A l’ultima visita a la finca, el sistema de substitució funcional ja estava col·locat a les dues plantes, i 
s’estaven preparant per fer els treballs d’acabats i de la instal·lació del falç sostre.  

 
 
 
 

7.5 EDIFICI SITUAT AL CARRER VENTURA PLAJA Nº 30 DE  BARCELONA 
 
Durant les pràctiques vaig dur a terme el seguiment d’una obra on hi havien planejats treballs puntuals 
de reforç estructural d’un local. A l’edificació també s’havien proposat fer treballs de manteniment de 
l’envolvent però pel moment només es van contractar aquests per la seva urgència. 

• Descripció de l’edifici abans de l’obra 

Edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al Carrer Ventura Plaja nº30 de Barcelona, i la seva construcció 
data de l’any 1969 segons el cadastre. L’edifici està compost de planta baixa, d’ ús comercial i les 6 
plantes pis, d’ús residencial. 

 

 
 
 

• Descripció de l’estructura horitzontal de la vivenda  

 
La estructura horitzontal, composta per sostres unidireccionals conformant biguetes ceràmiques 
armades i revoltó ceràmic, amb llums de fins a 6,15 metres. Inferiorment estan enguixats o ocults amb 
cel ras i superiorment estan protegits amb paviment de diferents tipus en funció de cada entitat. 

• Descripció dels treballs a realitzar  

L’Arquitecte projectista que realitzava les funcions de Direcció Facultativa i Coordinador de Seguretat, 
va elaborar el projecte a partir del qual es va fer el  pressupost, que es presenta a continuació. 
 
Resum dels capítols 
 
1. REFORÇ SOSTRE PLANTA BAIXA 

1.1. Treballs previs.....................................................................................................................90,00 € 
1.2. Repicat del revestiment inferior de la bigueta...................................................................259,20 € 
1.3. Tractament de les armadures de les biguetes..................................................................291,60 € 
1.4. Subministre i col·locació de biga mecanoviga mvh20 6000...........................................2.268,00 € 
1.5. Subministre i col·locació de biga mecanoviga mvh20 6000..............................................492,00 € 
1.6. Protecció de la estructura amb morter de perlita vermiculita............................................758,16 € 
1.7. Cel ras 12,5mm.................................................................................................................947,70 € 
1.8. Cel ras ei-120 de protecció contra-incendis  (partida opcional, no suma al pressupost)1421,55 € 
1.9. Pintat de paraments horitzontals.......................................................................................210,60 € 
1.10. Pintat de paraments verticals..................................................................................270,00 € 
1.11. Modificació dels punts de llum .................................................................................80,00 € 

Fig. 7.5.1. Emplaçament. Font: maps.google.es (any 2015) 
  

Fig. 7.4.7. Imatge de la bigueta danyada. 
 Font pròpia: 16/10/2014 
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TOTAL DEL PRESSUPOST SENSE I.V.A.................................................................................5.667,26 € 
 
Descripció dels treballs 
 
En aquesta obra es va pressupostar la col•locació d’un  tipus de sistema de reforç estructural de 
biguetes:  Mecanoviga en "H". 
 
Reforç amb Mecanoviga en “H” 
 
Aquest reforç és similar al de la Mecanoviga en forma de “V”, són perfils metàl·lics telescòpics que junts 
formen una biga en forma de “H”, que es col·loca a sota de la bigueta a reforçar per realitzar la 
substitució funcional.  
 
En aquest cas, el perfil de reforç està format per sis xapes d'acer en comptes de tres. Aquestes xapes 
s'uneixen entre sí mitjançant cargols, fent tres trams en forma d’ “H” que,  al mateix temps s'uneixen 
formant la biga de reforç. Els materials del sistema són idèntics als MVV. Les xapes també són d’acer 
laminat en calent, conformades en fred per plegat i zincades, unides entre elles mitjançant cargols 
d’alta resistència. De la mateixa manera que la MVV, al càlcul del reforç no es té en compte la capacitat 
resistent de l’element a reforçar. 
La col·laboració entre l'element a reforçar i el reforç es fa mitjançant un morter especial sense retracció, 
similar que al sistema Mecanoviga en forma de “V”, però la consistència d’aquest no es líquida, ja que 
el morter s’utilitza per retacar l'espai entre la bigueta i el perfil de reforç. Es pot utilitzar aquest sistema 
per a realitzar els mateixos tipus de reforços que el MVV, però s’ha de tenir en compte que amb el MVH 
es perd més alçada lliure. 

 
Procés de col·locació 
 
Abans de fer el reforç s’han de tenir en compte les mateixes consideracions que amb el sistema 
Mecanoviga en “V”,  l’eliminació de la causa del deteriorament de la bigueta original, la comprovació de 
la resistència del suport i el control de la fletxa de l'element a reforçar. El procés de muntatge del 
sistema és el següent: 
 

1. La preparació de la superfície de treball és igual que amb la Mecanoviga en “V”, és a dir, s’ha 
de picar de la bigueta i fer un raspallat de les armadures d'acer. En aquest cas, desprès de la 
neteja de les barres d’armat, aquestes s’han de passivar, ja que el morter de retacat no 
garanteix la protecció contra la corrosió. 

 
 
 

2. Un cop preparada la bigueta a reforçar es col·loquen les cartel·les de la mateixa manera que la 
MVV. Abans de col·locar-les, s’ha de preparar la superfície de la zona de recolzament, picant la 
capa de revestiment, i sanejat en cas necessari, de la zona on es vagi a posar la cartel·la i 
revestir-la amb morter de reparació per donar-li una base a la fixació d'aquesta. Desprès es 
forada l’element resistent, amb un trepant especial segons la superfície. Per últim, es realitza la 
col·locació de la cartel·la, amb cargols d'alta resistència independentment del suport.  
 

 

Fig. 7.5.2. Detalls de diferents tipus de reforç amb Mecanoviga “MVV” ja acabats. 
Font: DITE Mecanoviga “MVV” i "MVH" expedit per l'Institut Eduardo Torroja 

Fig. 7.5.3. Aplicació del passivant sobre les armadures.  
Font pròpia:19/09/2014 

Fig. 7.5.4. Trams del reforç  un cop col·locat la cartel·la amb els cargols d’alta resistència. 
Font pròpia: 26/02/2014 
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3. Es fa la unió de les xapes per formar les “H” mitjançant dos cargols, situats a un dels extrems 
del perfil, el que es recolza sobre la cartel·la.  Es col·loquen els perfils dels extrems i el central, 
de la mateixa forma que amb la Mecanoviga en forma de V. 
 

4. L’espai que queda entre la bigueta i el reforç es fa manualment mitjançant el morter especial 
sense retracció. 

 
De la mateixa forma que amb la MVV, s’ha de tenir en compte que per complir la normativa contra 
incendis, s'ha de protegir el reforç amb elements adequats.  
 

 
 

• Seguiment de l’obra  

La primera visita va ser durant l’últim mes de pràctiques a l’empresa. La visita es va realitzar amb 
l’arquitecte tècnic i l’encarregat que duria l’obra. Al sostre de planta baixa es podien veure les cales, 
determinant així on s’havia de efectuar el reforç.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A la següent visita es va poder veure com havien col·locat una de les bigues i com preparaven la 
superfície per col·locar les següents. En total es feia un reforç de quatre bigues. Durant aquesta visita 
es va realitzar una cala més.  
 

 
 
En el moment que vaig acabar les pràctiques encara no s’havien finalitzat tots els treballs 
pressupostats, amb previsió de executar-los durant la primera setmana de març. 
 

8. INFORME DE LA RESPONSABLE DEL P.F.G  

Fig. 7.5.5. Especejament del perfil de reforç. Font: DITE Mecanoviga  
“MVV” i “MVH” expedit per l'Institut Eduardo Torroja  

Fig. 7.5.6. i Fig. 7.5.7. Cales realitzades al sostre del local, en una d’elles es pot comprovar l’estat de la 
bigueta existent.  Font: Revodur S.L Departament Comercial (any 2015) 

 

Fig. 7.5.4. Imatge d’un dels trams de reforç ja col·locat. 
 Font pròpia: 27/02/2014 
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9. ANÀLISIS CRÍTIC I PROPOSTES DE MILLORA 
 
Durant els sis mesos de pràctiques, vaig ser testimoni de diferents problemes i situacions que es van 
anar presentant en el dia a dia de l’empresa com per exemple, durant el procés d’elaboració d’un 
pressupost o també al llarg de les distintes execucions i visites d’obres. Per a mi, haver tingut l’ocasió 
de veure quines són les possibles causes dels problemes viscuts in-situ, i com aquestes es poden 
solucionar o resoldre de manera molt diversa, és segons el meu parer la forma d’experimentar-ho  més 
enriquidora possible. El fet de viure tota la cadena evolutiva que pot tenir un problema qualsevol en 
l’àmbit pressupostari i constructiu, en el meu cas, és sens dubte una font de coneixement que el grau 
no et pot aportar i que a demés, et pot esser molt útil per encarar i afrontar amb més creativitat un 
problema en el futur.   
 
Seguidament es descriuran alguns d’aquests problemes en funció de la seva procedència, problemes 
interns o externs, explicant algunes de les causes que els provoquen i donant la meva opinió sobre 
com es podrien solucionar o tractar. 

• Problemes Externs 

La propietat.   Principalment els propietaris de les finques a rehabilitar són comunitats de veïns, els 
quals els interessa que l’obra es faci de la millor manera al menor preu possible. Aquest fet, juntament 
amb la falta generalitzada de coneixements sobre l’àmbit de la construcció per part dels clients, fa que 
sempre hi hagi una voluntat d’aconseguir el preu més baix però, en canvi, no hi ha un interès per les 
prestacions i qualitats que l’empresa pugui aportar a la rehabilitació demandada. A demés, aquest 
significa un fet perjudicial per a l'empresa constructora en el sentit que els hi obliga a reduir i ajustar 
molt els costos, fent que es tinguin pocs beneficis. Per tant, aquest no només és un problema focalitzat 
a l’empresa on jo hi he estat, sinó que, de manera genèrica també ho és en el sector constructiu i de la 
rehabilitació. Des d’aquest punt de vista,  el sector es veu perjudicat a causa de la precarietat que 
presenten molts edificis on normalment es fan les feines d’obra imprescindibles i on aquests edificis 
s’haurien de rehabilitar de manera urgent per a una qüestió estricte de seguretat. 
  
Durant el procés d’execució de l’obra, els problemes solen estar relacionats amb la col·laboració  entre 
les parts de la mateixa empresa. Perquè una obra es dugi a terme de forma satisfactòria, és essencial 
una col·laboració entre les parts. El fet que els propietaris dels immobles no retirin els seus elements 
individuals que puguin molestar per fer el treball, o que no permetin l’accés a es zones de treball 
necessàries, crea un ambient negatiu entre la empresa i la comunitat, que sovint fa que els treballs no 
es realitzin segons la forma i el temps previst.  
De vegades, aquesta falta de col·laboració està causada   per una falta d’interès per part d’alguns dels 
veïns, que no es preocupen de l’obra pensant que no és el seu problema demostrant poca sensibilitat 
en front la comunitat de propietària. 
Altres vegades, el problema esta relacionat el poc coneixement del món de la rehabilitació i de la 
construcció en general, que fa que alguns veïns es molestin per coses que són normals en aquests 
tipus de treballs, com que es generi pols, soroll, que es posi una bastida que molesta al par dels 
vianants i, sobretot, als responsables dels locals comercials afectats, etc. 
 
Els tècnics . Existeix una falta de previsió per part d’alguns tècnics a l’hora de dissenyar el projecte de 
rehabilitació. En moltes ocasions durant el període de l'obra apareixen treballs extres que els tècnics no 
va contemplar en el seu moment i que per el propi desenvolupament de l’obra o per demanda de la 
comunitat de propietaris, s’han de du a terme.   
El principal objectiu i interès per part d’un tècnic és la correcta execució de l’obra i la màxim acotació 
d’aquesta al projecte, per tal de satisfer el client. A conseqüència, es en aquest instant quan sorgeix el 
problema, ja que s’origina un increment en el preu per l’ empresa que el client  a vegades no vol assolir.   
Aquets treballs poden ser, per exemple, la impermeabilització d’una coberta i terrat al considerar-ho 
necessari, treballs de pintura o esmaltat no contemplats, ancorar els cables d’instal·lacions a la façana, 
la retirada de tendals i aparells d’aire condicionat,etc. 

Molts dels citats són treballs extres, que també poden estar causats per vicis ocults impossibles o amb 
molta dificultat per detectar-los abans del començament de l’obra, en canvi, és necessari solucionar-
los. Un altre problema molt freqüent és l'aparició d'un error als amidaments,  ja que si aquests no són 
estrictament exactes generen desviacions que apareixen durant el procés d’execució i que afecten al 
import de les certificacions. Això provoca que la constructora no es comprometi a fer més metres dels 
pressupostats i per tant, que es pugui arribar a la paralització de l'obra. A demés, aquest error també 
pot perjudicar a la propietat si es realitzen menys metres dels pressupostats, sent aquest cop la 
comunitat qui no voldrà pagar més metres dels ja executats. 
 
Els problemes externs, des del meu punt de vist, són els més complexos de solucionar perquè no 
depenen d’una actitud pròpia de l’empresa sinó que depèn d’altres agents externs a aquesta. Tot i això, 
per tal de solucionar els problemes descrits, crec que es podrien activar algunes accions que servissin 
de model a seguir com; fomentar i ajudar als veïns a prendre consciència, que els treballs ben realitzats 
tenen un cost i que si apareixen treballs necessaris no pressupostats s'ha de fer un annex per tal que la 
constructora pugui cobrar-los, etc. També seria de gran ajuda, un esforç per part del veïnat, comunitat 
o client a entendre que la cadena de processos pròpia d’una obra gener una sèrie de possibles 
molèsties,  a vagades inevitables sobretot durant el seu transcurs. 
 
Per la seva banda, tant per part del tècnic com de la constructora, crec que fora bo l’intent i estudi de 
l’anticipació de molts problemes sorgits durant l’execució, creant la previsió corresponent evitant així 
l’aparició d’aquestes feines extres en la mesura del possible. La constructora en aquests casos ha de 
tractar i solucionar aquests problemes amb molt de tacte, sense renunciar als seus interessos, però 
cedint en alguns casos per tal d’aconseguir l’harmonia necessària entre les parts involucrades. Per 
últim, també ha de generar les menors molèsties possibles com a senyal de respecte les peticions dels 
veïns. 

• Problemes Interns 

Els principals en aquest sector són la falta de comunicació entre els diferents departaments, entre el 
propi personal i la gerència, i també l’aparició d’alguns problemes d'organització, que fan que la feina 
no es desenvolupi de forma correcta, creant un ambient negatiu. 
  
Falta de comunicació.  Al llarga de la meva estada a l’empresa vaig presenciar alguns problemes de 
comunicació entre els departaments, especialment entre les dues oficines. Aquests, ocasionaven la no 
realització d’algunes tasques al temps adequat o d’una manera errònia, afectant a la productivitat de 
l’empresa. També vaig poder comprovar que algunes vegades, el gerent de l’empresa no transmet  les 
ordres pertinents i corresponents als seus empleats. 
 
Falta d’organització. Aquest problema està causat per l’escassa claredat en l’assignació d’alguna de 
les funcions dels empleats i dels departaments, provocant que no hi hagi una línia diàfana a seguir dins 
de l’empresa, fent que cada empleat faci el que cregui convenient de la manera que consideri millor. 
Els membres del personal, en ocasions no acataven les funcions i responsabilitats que li pertocaven en 
la seva totalitat i no seguien els procediments marcats per gerència alhora de fer algunes de les seves 
tasques. Això provocava que altres empleats haguessin d’acomplir les tasques que els seus companys 
no assumien. En el procés d’execució, aquest problema provoca que el transcurs de l’obra no sigui 
l’adequat, anant a un ritme inadequat originant noves molèsties al client. 
 
Encara que aquests problemes no eren la tònica de funcionament de l’empresa, i que el personal de 
manera general desenvolupava les seves tasques correctament, aquests s’originaven de forma puntual 
i acaben afectant d’una forma negativa al funcionament diari. Segons el meu criteri, aquests problemes 
es podrien resoldre, amb una bona organització de la gerència, delimitant les funcions de cada 
departament i de cada treballador, aconseguint així la major productivitat i un ambient més positiu per 
desenvolupar la feina a fer. Crec, que una bona organització i comunicació de manera interna a 
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l’empresa, també és responsabilitat de cada empleat, facilitant el feedback tant amb el personal propi 
com amb els col·laboradors i clients. 
 
De forma generalitzada, moltes de les empreses constructores, realitzen una incorrecta execució, per la 
falta de coneixements tècnics  i especialització per part dels operaris, fent  imprescindible en molts 
casos l'actuació perpetua d’un tècnic. 
De vegades, també s’intenta fer una retallada dels costos, motivades per una gran rebaixa del 
pressupost durant el procés d’adjudicació de l’obra, fent que l’empresa perdi el seu marge i hagi 
d’intentar guanyar diners, utilitzant materials més barats que els demanats pel tècnic o no executant els 
treballs de la forma correcta per tal d'estalviar temps dels operaris i  del propi material. 
 
Per tal d’evitar aquest problema tan estès i comú en aquest sector, és important que hi hagi una 
voluntat per part del constructor de realitzar les feines correctament atenent a les peticions dels tècnics 
i de la comunitat. Per aquest motiu és molt important que la Direcció Facultativa de l'obra asseguri la 
correcta execució dels treballs, i que la constructora tingui intenti evitar obres amb poc marge de 
benefici, obligant a aquestes a retallar en despeses per tal de no perdre diners.  
 

10. CONCLUSIONS  
 
En el present projecte he intentat explicar quina a sigut la meva experiència de manera detallada, del 
treball dut a terme al llarg dels 6 mesos de pràctiques. Aquestes m’han introduït de forma professional 
en el sector, i m’han permès conèixer vivament la forma de treball d’una empresa constructora, i més 
concretament, molts aspectes i tècniques que el món de la rehabilitació presenta. A demés, i de 
manera molt positiva, el fet d’experimentar-ho en una ciutat com Barcelona amb el llarg recorregut 
històric i la riquesa arquitectònica que aquesta presenta, em suposa un increment de motivació per 
continuar descobrint el gran ventall d’oportunitats que ens brinda la ciutat, en aquest cas referint-me a 
la rehabilitació del seu patrimoni i de la seva fisonomia tan característica.    
 
Quan vaig començar les pràctiques i segons el meu entendre, el sector de la rehabilitació era un camp 
on actualment i dins del marc socioeconòmic actual del nostres país, hi ha unes perspectives reals de 
treball, en comparació amb altres ramificacions i àmbits del mateix sector de la construcció. Aquestes 
pràctiques m’han permès aprendre, un factor molt important que és el de l’experiència. Al viure dia rere 
dia, el transcurs que qualsevol procés administratiu o tècnic pugui tenir i poder observar de primera mà, 
les conseqüències que comporta i els corresponents avantatges i dificultats que es presenten, et 
permet tenir una visió completament nova i distinta fins ara desconeguda per a mi.    
 
Per tant, considero que haver fet aquesta modalitat de projecte ha sigut una experiència molt 
enriquidora que m’ha permès conèixer amb més precisió sobre els amidaments, les tasques 
comercials, la direcció de les obres, consolidant conceptes teòrics que havia après durant la carrera i el 
D.A.C. Crec que és excepcional, poder extreure un mateix, de manera in-situ a l’obra o a l’oficina les 
teves pròpies conclusions, influït per les vivències dels professors exposada a classe o l’exposició de 
múltiples i variats temaris presentats al grau.  
 
A demés, durant aquest període de pràctiques he extret diferents reflexions sobre el sector al que 
estem exposats i que hi formem part. 
 
Primerament, un dels problemes principals amb el que es troben els professionals del sector i 
específicament les constructores, és el promotor. En una obra de rehabilitació no només es tracta amb 
l’edifici, sinó que s’acostuma a treballar amb un conjunt de clients o una comunitat de veïns, formada 

per persones molt heterogènies entre si i amb opinions i actituds dissemblants respecte el treball 
realitzat. Normalment aquestes, no solen presentar gaire coneixement sobre el sector, en canvi, i 
només quan és estrictament necessari, s’aprova la rehabilitació o renovació d’alguna de les parts o de 
la seva total de l’edifici, esperant gastar la menor quantitat possible de diners amb la previsió de fer un 
màxim de tasques de vagades impossible d’encaixar amb la relació oferta-demanda de l’empresa. 
Aquest fet tant rellevant, fa que els professionals del sector estiguin en una posició molt complexa.  
 
Aquest posicionament dels propietaris provoca en molts casos un inexistent manteniment a les finques. 
Un manteniment preventiu suposa una despesa anual per a la comunitat, però és una inversió a futur. 
Quan es realitza una inspecció tècnica d’un edifici, si es detecten processos patològics greus, s’han de 
reparar les causes i les lesions, a més de la complexitat de la seves deteccions i això suposa un 
increment econòmic respecte al manteniment preventiu de la finca.  
 
Actualment, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat, s’està intentant aconseguir  una millora 
energètica dels edificis, per a la reducció de l’impacta ambiental que aquest presenten en gran mesura. 
Poc a poc s’està intentant potenciar aquesta millora amb noves normatives i ajudes a la rehabilitació 
energètica.  
 
Per últim i a nivell personal, penso que l’avinentesa que m’ha brindat Revodur S.L ha representat un 
considerable i valuós pas a la encara breu trajectòria que tinc en aquest sector però que a servit per  
complementar la meva formació teòrica, i emprendre la meva carrera professional. D’altre banda, 
també considero que la meva estada a l’empresa ha estat positiva per a ells, ja que a més de realitzar i 
col·laborar amb diferents tasques durant les pràctiques, he pogut fer les meves pròpies aportacions 
tècniques participant en alguns casos amb una visió diferent, ja que a l’empresa no disposaven de cap 
tècnic.  
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RESUM 
 
 
Els annexes d’aquesta memòria de pràctiques estan destinats a aclarir algunes parts del 
treball, servint també com ampliació d'uns altres. 
 
A continuació s'adjunta la traducció al català dels primers apartats del treball. Amb relació 
aquest també s’adjunten uns fulls d'exemple amb les cartes de presentació que utilitza 
Revodur S.L  i exemples de caràtules, fulls de condicions generals, com a suport d’allò explicat 
als citats apartats. 
 
Seguidament en relació amb l’apartat 7 s’adjunten els pressupostos i plànols, així com 
documentació explicativa del sistema d’aïllament aplicat, que aclareixen i amplien la informació 
donada. 
 
Finalment s'inclouen els documents de certificació atorgats als sistemes constructius D.I.T.E.  
que estan referenciats a la memòria i que serveixen també com a ampliació de les dades 
donades en aquesta. 
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1. TRADUCCIÓ 

A continuació es presenta la traducció del 30% del treball en anglès per tal de
requeriments de tercera llengua

1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest treball de fi de grau és una memòria sobre les pràctiques q
l’empresa de rehabilitació de façanes Revodur, S.L. Les pràctiques es van dur a terme en el període 
comprès entre el 01/09/2014 i el 27/02/2015, treballant al Departament Comercial i al Departament 
d’Execució d’obres de l’empresa, on he pogut observar i an
departaments i les seves funcions corresponents en els processos propis de la rehabilitació de cada 
obra. 
 
A començaments de l’any passat vaig decidir estudiar el D.A.C en rehabilitació degut a l’interès
sempre m’han causat les múltiples i diverses tècniques emprades en la
edificis i les seves parts. A demés, aquesta és la raó principal per la qual vull dedicar
professionalment a treballar en aquest sector. 
Amb les diferents assignatures del D.A.C i el projecte final de la rehabilitació d’un Condicionament 
situat a Terrassa, vaig tenir l’oportunitat d’anar adquirint nous coneixements de manera més específica, 
els quals no vaig tenir l’ocasió d’aprendre’
 
En el moment que vaig haver de decidir
considerar que el fet de poder adquirir experiència durant sis mesos en una empresa seria una 
oportunitat per conèixer en p
més específicament en el sector de la rehabilitació. 
Per tant, vaig optar per la opció del practicum, opció que em permetia realitzar els propòsits explicats 
abans. 

TRADUCCIÓ AL CATALÀ DELS APARTATS 1, 

A continuació es presenta la traducció del 30% del treball en anglès per tal de
ments de tercera llengua. 

Aquest treball de fi de grau és una memòria sobre les pràctiques que he realitzat com a becària a
l’empresa de rehabilitació de façanes Revodur, S.L. Les pràctiques es van dur a terme en el període 
comprès entre el 01/09/2014 i el 27/02/2015, treballant al Departament Comercial i al Departament 
d’Execució d’obres de l’empresa, on he pogut observar i analitzar el funcionament de cadascun
departaments i les seves funcions corresponents en els processos propis de la rehabilitació de cada 

A començaments de l’any passat vaig decidir estudiar el D.A.C en rehabilitació degut a l’interès
últiples i diverses tècniques emprades en la rehabilitació i conservació dels 

edificis i les seves parts. A demés, aquesta és la raó principal per la qual vull dedicar
professionalment a treballar en aquest sector.  

diferents assignatures del D.A.C i el projecte final de la rehabilitació d’un Condicionament 
situat a Terrassa, vaig tenir l’oportunitat d’anar adquirint nous coneixements de manera més específica, 
els quals no vaig tenir l’ocasió d’aprendre’ls de manera tan concreta al llarg de 

En el moment que vaig haver de decidir-me entre un projecte final de grau o un practicum, vaig 
considerar que el fet de poder adquirir experiència durant sis mesos en una empresa seria una 
oportunitat per conèixer en primera persona com és en realitat el món de la construcció en general i 
més específicament en el sector de la rehabilitació.  
Per tant, vaig optar per la opció del practicum, opció que em permetia realitzar els propòsits explicats 

AL CATALÀ DELS APARTATS 1, 2, 3, 4, 5 i 6  

A continuació es presenta la traducció del 30% del treball en anglès per tal de complir amb els 

ue he realitzat com a becària a 
l’empresa de rehabilitació de façanes Revodur, S.L. Les pràctiques es van dur a terme en el període 
comprès entre el 01/09/2014 i el 27/02/2015, treballant al Departament Comercial i al Departament 

itzar el funcionament de cadascun dels 
departaments i les seves funcions corresponents en els processos propis de la rehabilitació de cada 

A començaments de l’any passat vaig decidir estudiar el D.A.C en rehabilitació degut a l’interès que 
rehabilitació i conservació dels 

edificis i les seves parts. A demés, aquesta és la raó principal per la qual vull dedicar-me 

diferents assignatures del D.A.C i el projecte final de la rehabilitació d’un Condicionament 
situat a Terrassa, vaig tenir l’oportunitat d’anar adquirint nous coneixements de manera més específica, 

tan concreta al llarg de la carrera. 

me entre un projecte final de grau o un practicum, vaig 
considerar que el fet de poder adquirir experiència durant sis mesos en una empresa seria una 

rimera persona com és en realitat el món de la construcció en general i 

Per tant, vaig optar per la opció del practicum, opció que em permetia realitzar els propòsits explicats 

 
 
Seguidament, es
que realitzen i la seva organització i estructura.

2. DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
 
Revodur, S.L. és una empresa que es dedica a la rehabilitació integral d’edificis existent
societat limitada que va ser constituïda al 1995 per tres socis, dels quals actualment només es manté 
un d’ells que és el propietari i gerent de l’empresa.

2.1 Tipus d'obres que realitza l'empresa
 
L’empresa es dedica a la rehabilitació integral dels

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

2.2 Localització de les obres que realitza l'empresa
 
La principal zona on l’empresa Revodur
encara que també han realitzat projectes a altres províncies i fora de Catalunya. 
presenta una gràfica que mostra les ciutats on normalment actua l’empresa, indicant amb el tant
cent el número d’obres que es van contractar en cada una de les ciutats indicades durant l’any 2014.

Seguidament, es farà una descripció general de l’empresa, la localització de l’empresa
que realitzen i la seva organització i estructura. 

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA  

Revodur, S.L. és una empresa que es dedica a la rehabilitació integral d’edificis existent
societat limitada que va ser constituïda al 1995 per tres socis, dels quals actualment només es manté 
un d’ells que és el propietari i gerent de l’empresa. 

Tipus d'obres que realitza l'empresa  

L’empresa es dedica a la rehabilitació integral dels 
 Manteniment en general  
 Restauració de l’envolvent: façanes, cobertes, celoberts i envans pluvials
 Aplicacions d’aïllament tèrmic 
 Substitució de baixants 
 Sistemes de reforç estructural  
 Impermeabilitzacions 
 Reformes interiors 

 

Localització de les obres que realitza l'empresa

La principal zona on l’empresa Revodur, S.L centra la seva activitat, és la província de Barcelona 
encara que també han realitzat projectes a altres províncies i fora de Catalunya. 
presenta una gràfica que mostra les ciutats on normalment actua l’empresa, indicant amb el tant
cent el número d’obres que es van contractar en cada una de les ciutats indicades durant l’any 2014.
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rà una descripció general de l’empresa, la localització de l’empresa, el tipus d’obres 

Revodur, S.L. és una empresa que es dedica a la rehabilitació integral d’edificis existents. És una 
societat limitada que va ser constituïda al 1995 per tres socis, dels quals actualment només es manté 

 

 edificis: 

Restauració de l’envolvent: façanes, cobertes, celoberts i envans pluvials 

 

Localització de les obres que realitza l'empresa  

, S.L centra la seva activitat, és la província de Barcelona 
encara que també han realitzat projectes a altres províncies i fora de Catalunya.  A continuació es 
presenta una gràfica que mostra les ciutats on normalment actua l’empresa, indicant amb el tant
cent el número d’obres que es van contractar en cada una de les ciutats indicades durant l’any 2014.
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el tipus d’obres 

s. És una 
societat limitada que va ser constituïda al 1995 per tres socis, dels quals actualment només es manté 

, S.L centra la seva activitat, és la província de Barcelona 
A continuació es 

presenta una gràfica que mostra les ciutats on normalment actua l’empresa, indicant amb el tant per 
cent el número d’obres que es van contractar en cada una de les ciutats indicades durant l’any 2014. 

Dades per a la realització de la gràfica: 



 

2.3 Certificacions de l’empresa 
 
Com a empresa de rehabilitació, Revodur, S.L ha de tenir una sèrie de certificacions obligatòries:
 

- Registre d’Empreses Acreditades (REA): 
la construcció. 

- Classificació empresarial: 
presentar en el cas de signar contractes d’un import superior als 500.000 

-  Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA): 
que realitzin treballs als quals es manipulin elements que continguin partícules d’amiant.

- El certificat d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries.
- El certificat d’estar al corrent de pagament amb la Tresoreria General de la Seguretat
- El certificat de l’Assegurança de Responsabilitat C ivil: 

una Pòlissa de l’Assegurança de Responsabilitat Civil.
- Inscripció a la Fundació Privada per a la Ordenació  del Sector de la Construcció de 

Catalunya (CO NSTA): 
fidelització del seu personal, la prevenció de riscos i l’atenció diligent de tot tipus de queixa o 
reclamació duta a terme pel client.

-  Inscripció a la Comissió de Rehabilitació y Ma
entitat que dona suport a les empreses adherides, que es dediquen a la rehabilitació d’edificis 
existents a Catalunya. 
 

A demés, també posseeix tres certificats UNE
 
-  UNE-EN ISO 9001 en Sistemes de Gestió de Qualitat, acreditada per AENOR.
-  UNE-EN ISO 14001 en Sistema de Gestió Ambiental, acreditada per AENOR.
- OHSAS 18001 en Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball, acreditada per AENOR.

 
L’empresa Revodur és aplicadora oficial de diferents sistemes d’aïllament tèrmic, així com de sistemes 
de reforç estructural, fet que l’ajuda a diferenciar

11%
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Fig. 2.2. Gràfica de distribució geogràfica d'obres. 

Certificacions de l’empresa  

Com a empresa de rehabilitació, Revodur, S.L ha de tenir una sèrie de certificacions obligatòries:

Registre d’Empreses Acreditades (REA): certificació obligatòria per a tota empresa del sector de 

Classificació empresarial: document acreditatiu sobre la capacitat de l’empresa que s’ha de 
presentar en el cas de signar contractes d’un import superior als 500.000 
Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA): acreditació obligatòria en cas d’emprese
que realitzin treballs als quals es manipulin elements que continguin partícules d’amiant.
El certificat d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries.
El certificat d’estar al corrent de pagament amb la Tresoreria General de la Seguretat
El certificat de l’Assegurança de Responsabilitat C ivil: acredita que l’empresa té contractada 
una Pòlissa de l’Assegurança de Responsabilitat Civil. 
Inscripció a la Fundació Privada per a la Ordenació  del Sector de la Construcció de 

NSTA): acredita el compromís de les empreses inscrites amb la formació i 
fidelització del seu personal, la prevenció de riscos i l’atenció diligent de tot tipus de queixa o 
reclamació duta a terme pel client. 
Inscripció a la Comissió de Rehabilitació y Ma nteniment d’edificis de Catalunya (RiMe): 
entitat que dona suport a les empreses adherides, que es dediquen a la rehabilitació d’edificis 

A demés, també posseeix tres certificats UNE-EN ISO 9001, que son cerificacions voluntàries:

en Sistemes de Gestió de Qualitat, acreditada per AENOR.
en Sistema de Gestió Ambiental, acreditada per AENOR.

en Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball, acreditada per AENOR.

és aplicadora oficial de diferents sistemes d’aïllament tèrmic, així com de sistemes 
de reforç estructural, fet que l’ajuda a diferenciar-se d’altres empreses del sector.
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Com a empresa de rehabilitació, Revodur, S.L ha de tenir una sèrie de certificacions obligatòries: 

certificació obligatòria per a tota empresa del sector de 

document acreditatiu sobre la capacitat de l’empresa que s’ha de 
presentar en el cas de signar contractes d’un import superior als 500.000 €. 

acreditació obligatòria en cas d’empreses 
que realitzin treballs als quals es manipulin elements que continguin partícules d’amiant. 
El certificat d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries. 
El certificat d’estar al corrent de pagament amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

acredita que l’empresa té contractada 

Inscripció a la Fundació Privada per a la Ordenació  del Sector de la Construcció de 
acredita el compromís de les empreses inscrites amb la formació i 

fidelització del seu personal, la prevenció de riscos i l’atenció diligent de tot tipus de queixa o 

nteniment d’edificis de Catalunya (RiMe): 
entitat que dona suport a les empreses adherides, que es dediquen a la rehabilitació d’edificis 

EN ISO 9001, que son cerificacions voluntàries: 

en Sistemes de Gestió de Qualitat, acreditada per AENOR. 
en Sistema de Gestió Ambiental, acreditada per AENOR. 

en Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball, acreditada per AENOR. 

és aplicadora oficial de diferents sistemes d’aïllament tèrmic, així com de sistemes 
se d’altres empreses del sector. 

 Aquests sistemes són:
 
- El Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior (S.A.T.E.). de la ca
- El S.A.T.E. de la casa PAREX, 
- El sistema d’aïllament tèrmic per injecció a cambra d’aire de la casa D.G.I. 
- Els reforços estructurals de: 

2.4 Recursos 

 
En l’actualitat l’empresa disposa d’una plantilla reduïda de 30 treballadors, que segons les seves 
funcions es divideixen en
 

- 
- 
- 
- 

- 
- 

- 

2.5 Recursos Materials 

L’oficina principal es situa al c/Verge de Montserrat nº 16 de Cornellà de Llobregat, en aquesta oficina 
es desenvolupen les tasques del Departament  d’Administració, de Comptabilitat, Prevenció de Riscos 
Laborals i d' Execució d’Obres.
 

 
 
L’empresa disposa d’una altre oficina, situada al mateix carrer, concretament al nº10
Aquesta oficina disposa de dos espais, la planta inferior que és on es realitzen les tasques del 
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Dades per a la realització de la gràfica: Revodur, S.L.- 
 

Aquests sistemes són: 

El Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior (S.A.T.E.). de la ca
El S.A.T.E. de la casa PAREX, Sistema Coteterm.
El sistema d’aïllament tèrmic per injecció a cambra d’aire de la casa D.G.I. 
Els reforços estructurals de: MECANOVIGA, NOU/BAU, COINTECS i HERMS

Recursos Humans 

En l’actualitat l’empresa disposa d’una plantilla reduïda de 30 treballadors, que segons les seves 
funcions es divideixen en:  

 Departament d'Administració: 1 persona, propietària i gerent de l’empresa.
 Administratius: 2 persones, que donen suport 
 Departament Comercial: 4 comercials i 1 secretaria comercial.
 Departament de Prevenció de Riscos Laborals/ Comptabilitat: 1 persona, que és la Tècnic en 

Prevenció de Riscos Laborals i que a més a més realitza les tasqu
gerència. 

 Departament de Logística: 2 transportistes. 
 Encarregats d’obra: 2 persones, que es distribueixen les obres en funció de la disponibilitat i 

zona geogràfica. 
 Personal en obra: 18 operaris 

Recursos Materials  

na principal es situa al c/Verge de Montserrat nº 16 de Cornellà de Llobregat, en aquesta oficina 
es desenvolupen les tasques del Departament  d’Administració, de Comptabilitat, Prevenció de Riscos 
Laborals i d' Execució d’Obres. 

L’empresa disposa d’una altre oficina, situada al mateix carrer, concretament al nº10
Aquesta oficina disposa de dos espais, la planta inferior que és on es realitzen les tasques del 

Fig. 2.3. Imatge de l’oficina principal de  Revodur, S.L.
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El Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior (S.A.T.E.). de la casa STO, Sto Therm Classic. 
Sistema Coteterm.  

El sistema d’aïllament tèrmic per injecció a cambra d’aire de la casa D.G.I. Sistema Thermabead.
MECANOVIGA, NOU/BAU, COINTECS i HERMS . 

En l’actualitat l’empresa disposa d’una plantilla reduïda de 30 treballadors, que segons les seves 

Departament d'Administració: 1 persona, propietària i gerent de l’empresa. 
Administratius: 2 persones, que donen suport als diferents departaments d'aquesta. 
Departament Comercial: 4 comercials i 1 secretaria comercial. 
Departament de Prevenció de Riscos Laborals/ Comptabilitat: 1 persona, que és la Tècnic en 
Prevenció de Riscos Laborals i que a més a més realitza les tasques de comptabilitat i suport de 

 
Encarregats d’obra: 2 persones, que es distribueixen les obres en funció de la disponibilitat i 

na principal es situa al c/Verge de Montserrat nº 16 de Cornellà de Llobregat, en aquesta oficina 
es desenvolupen les tasques del Departament  d’Administració, de Comptabilitat, Prevenció de Riscos 

 

L’empresa disposa d’una altre oficina, situada al mateix carrer, concretament al nº10-12 als baixos. 
Aquesta oficina disposa de dos espais, la planta inferior que és on es realitzen les tasques del 

Revodur, S.L.- Font pròpia 13/02/2015 
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Sistema Thermabead.  

En l’actualitat l’empresa disposa d’una plantilla reduïda de 30 treballadors, que segons les seves 

Departament de Prevenció de Riscos Laborals/ Comptabilitat: 1 persona, que és la Tècnic en 
es de comptabilitat i suport de 

Encarregats d’obra: 2 persones, que es distribueixen les obres en funció de la disponibilitat i 

na principal es situa al c/Verge de Montserrat nº 16 de Cornellà de Llobregat, en aquesta oficina 
es desenvolupen les tasques del Departament  d’Administració, de Comptabilitat, Prevenció de Riscos 

12 als baixos. 
Aquesta oficina disposa de dos espais, la planta inferior que és on es realitzen les tasques del 



 Practicum Revodur,S.L.- Annex 

4 
 

Departament Comercial, i la planta superior que s’utilitza com a sala de reunions. En aquesta oficina es 
on  vaig estar durant els sis mesos de pràctiques.  
 
L’empresa també té a la seva disposició tres magatzems que tenen diferents funcions. El principal està 
situat al c/ Salamina  de l’Hospitalet de Llobregat, i és on guarden les bastides tubulars que l’empresa 
utilitza. A més a més, en aquest espai s’emmagatzema el material de les comandes abans d’anar a 
l’obra i el material sobrant de les obres finalitzades. En el magatzem c/ Corominas, nº 19-23, també al 
mateix municipi, es on els troben els sacs per a la separació i reciclatge de residus abans de portar-los 
a un abocador autoritzat. En moments determinats també es guarden materials sobrants de les obres. 
L’altre magatzem, el més petit, es localitza al c/Verge de Montserrat nº28, de Cornellà de Llobregat, 
situat a prop de l’oficina principal, i s’utilitza com a espai addicional per guardar bastides tubulars o 
algun material i com a garatge d’alguns vehicles d’empresa, segons les necessitats dels treballadors. 
  
Els vehicles d’empresa que utilitza el personal per poder realitzar les diferents visites a clients, 
seguiments d’obres i transportar el material, es el següent: 
 

- 4 turismes: utilitzats part del personal comercial i pel personal administratiu. 
- 2 furgonetes petites. 
- 2 furgonetes de transport: de major grandària que les utilitzades pels encarregats, i 

ocasionalment per els transportistes. 
- 2 motocicletes: una que acostuma a utilitzar dos comercial. 
- 1 furgoneta: destinada a la injecció del sistema d’aïllament tèrmic Thermabead. 
- 1 camió: utilitzat pels transportistes. 

2.6 Evolució econòmica de l’empresa 

 
Seguidament es mostra l’evolució econòmica de l’empresa entre els anys 2005 i 2014, mitjançant dues 
gràfiques. Una d’elles compara el número de pressupostos realitzats i els acceptats, i en l’altre es 
presenta la evolució en quan a volum de negoci contractat. 
 
Numero d’obres contractades en els últims 10 anys: 

 

ANY 2005:  70 

ANY 2006:  78 

ANY 2007:  70 

ANY 2008:  78 

ANY 2009:  73 

ANY 2010:  89 

ANY 2011:  96 

ANY 2012:  109 

ANY 2013:  200 

ANY 2014:  209 

 
 
 
 

Volum de negoci contractat en els últims 10 anys: 
 

ANY 2005:  3.252.357,18 € 

ANY 2006:  4.753.426,05 € 

ANY 2007:  3.624.729,19 € 

ANY 2008:  4.030.047,43 € 

ANY 2009:  2.727.695,88 € 

ANY 2010:  4.119.613,65 € 

ANY 2011:  4.015.164,39 € 

ANY 2012:  4.079.766,39 € 

ANY 2013:  2.647.917,60 € 

ANY 2014:  3.625.506,05 € 

 

 
 
Les gràfiques mostren que malgrat la crisis econòmica actual, l’empresa ha pogut mantenir el seu 
volum de negoci durant els últims 10 anys de forma més o menys estable, exceptuant l’increment 
notable al 2006, i dues baixades, una l’any 2009, que va ser quan van començar a notar la crisis i una 
altre l’any 2013. 
 
Observant la gràfica s’observa que el número de contractacions de l’empresa va ser estable fins a l’any 
2010, a partir d’aquest moment comença a pujar. Això es degut a una estratègia comercial que es 
haver d’aplicar a causa de la crisis econòmica. S’intenta aconseguir un benefici similar al d’abans de la 
crisi, amb la contractació d’una major quantitat d’obres, encara que siguin més petites, perquè les grans 
obres ja no s’adjudiquen. 
 
Aquesta estratègia va funcionar durant els anys 2010, 2011 i 2012, durant els quals es va mantenir el 
volum de negoci contractat. No obstant, a l’any 2013 va baixar d’una forma notable, encara que és un 
dels anys que més obres van contractar.  Per aquest motiu l’empresa va buscar una nova forma 
d’augmentar els ingressos, i durant els 2014  ha hagut noves incorporacions de personal al 
departament comercial. 
 

3. DEPARTAMENT COMERCIAL 

Descripció del departament i el seu funcionament 

 
El Departament Comercial està format per quatre comercials i una secretaria de comercials, i l’oficina 
està situada a banda de la resta de despertaments, com s’ha citat anteriorment. L’objectiu principal del 
departament és fer la captació de clients i mantindre un contacte constant amb ells fins que l’obra hagi 
estat adjudicada i contractada. En aquesta oficina és realitzen i s’arxiven els pressupostos de l’empresa 
i a més a més,  es du a terme una gestió de control d’aquests. 
 
El personal del departament té a la seva disposició un telèfon mòbil, un fix i una direcció de correu 
electrònic, per poder atendre i gestionar les trucades i correus electrònics, provinents de clients, 
tècnics, administradors o personal d’altres departaments de l’empresa. 
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Fig. 2.4 i Fig. 2.5. Gràfiques d’evolució entre els anys 2005 i 2014. Dades per a la realització de la gràfica: 
Revodur, S.L.-Departament Comercial (any 2015) 
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Secretaria comercial  
 
La secretaria comercial realitza els treballs d'administració a dintre del Departament Comercial, atén el 
telèfon general de l'oficina  i el correu electrònic del departament, gestionant les trucades i els correus 
rebuts a l'atenció del departament i derivant-los als comercials o a personal d’altres departaments. 
També ajuda als comercials a realitzar els pressupostos, sent personal de suport per a qualsevol 
problema que els hi pugui sorgir.  
 
Una de les funcions principals que fa la secretaria comercial, és portar el control dels pressupostos que 
es confeccionen al departament, arxivant el pressupost i la documentació annexa relacionada amb 
cada pressupost. Aquest control es realitza en format físic amb l’arxiu dels pressupostos, i en format 
digital amb uns documents d'excel anuals on s'apunten una sèrie de dades de cada pressupost 
realitzat, hagi estat acceptat o no. Les dades són les següents: 
 

 
 
 

 
 
1. La data de la trucada per part del client per demanar el pressupost. 
2. El carrer, número i població on està situada la finca a pressupostar (afegint un pis concret en el 

cas de que els treballs es facin en un pis particular). 
3. El contacte a la finca i les seves dades de contacte. 
4. El comercial que farà la visita i el pressupost. 
5. La data de la primera visita a la finca. 
6. El número del pressupost realitzat. 
7. La data d'entrega del pressupost al client, incloent el termini d'entrega, per tal de poder 

controlar el temps que es triga en entregar cada pressupost. 
8. El tècnic que constitueixi la Direcció Facultativa de l'obra, en cas d’existir. 
9. L'administrador de finques, en el cas d'existir. 
10.  La font per la que el client s'ha posat en contacte amb Revodur, si es coneix.  
11. Si s'ha acceptat el pressupost i la data. 

 
12. Si s'ha signat el contracte i la data de la signatura. 
13. El número del pressupost definitiu que s'ha acceptat . 
14. Les possibles observacions que es puguin fer. 

 
Una altre tasca important de la secretaria comercial és portar el seguiment d'obres  que han estat 
contractades. Aquest control només es fa en format digital, també en documents d’excel classificats per 

anys. La informació que s’inclou en aquest full sobre cada obra és la següent: 
 

 
 
 
 

1. La data en la que es va contractar l'obra. 
2. La situació de l'obra. 
3. El número del pressupost acceptat. 
4. Si es tracta d'un annex a un altre pressupost. 
5. Una breu descripció dels treballs a realitzar, indicant la zona on s’actua. 
6. El import de cada obra, el total de les obres contractades durant aquell any i el total contractat 

per cada comercial, indicant també quines obres ha contractat cada un per separat. 
7. La data d'inici de l'obra. 
8. El comercial responsable de la contractació. 
9. El tècnic encarregat del projecte i la Direcció Facultativa de l'obra, en el cas d'existir. 
10. L'administrador de la finca, en el cas d'existir. 

 
La secretaria comercial, s’encarrega de passar aquest control d’obres contractades al Departament de 
Comptabilitat, per tal de que pugi realitzar el control de comptabilitat de l’empresa afegint informació 
més detallada com l’execució de les obres i els pagaments certificats. 
 
 

Fig. 3.1. Imatge parcial del full d'excel del  control de pressupostos. Font: Revodur, S.L. 
 - Departament Comercial (any 2015) 

Fig. 3.2. Imatge parcial del full d'excel del seguiment de les obres  Font: Revodur, S.L.  

- Departament Comercial (any 2015) 
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4. PROCÉS DE CONTRACTACIÓ D’UNA OBRA 
 
En el següent apartat de forma general s’exposarà el procés de contractació d’una obra des del primer 
contacte amb el client fins a la signatura de les obres. Les tasques que es descriuran són efectuades 
pels comercials. 
 
Captació de clients 
 
La captació de clients, bàsicament es realitza de dues formes, la primera mitjançant la publicitat atraient 
els potencials clients perquè coneguin i es posin en contacte amb l’empresa o mitjançant contactes. 
 
A continuació es descriuran aquestes maneres d'aconseguir feines per l'empresa: 
 

- Publicitat de l’empresa: 
 Les trucades dels clients poden venir per mitjà de diverses fonts a través de les quals el client ha 
conegut l'empresa i s'ha interessat per ella, aquestes fonts poden ser: 
 

1. La web de Revodur: la pàgina web de l'empresa permet omplir un formulari per tal de contactar 
l’empresa o demanar informació sobre aquesta. També es troba indicat el telèfon i situació de 
l’oficina principal. 

 
 
 

 
2. Cartes entregades per comercials: cartes de presentació1, amb dades de contacte del comercial 

i informació de l’empresa. 
 

3. Cartells publicitaris que es col·loquen a les bastides durant el temps de duració de les obres  i 
vehicles rotulats amb les dades de contacte de l’oficina principal.  

 
 
                                                
1 Full d’exemple carta de presentació al annex 3. 

 
 
 

4. Fires professionals que organitzen periòdicament els Ajuntaments d'algunes ciutats: en 
aquestes fires les empreses poden muntar estants promocionals per donar a conèixer els seus 
productes i la seva activitat. Les fires normalment s’organitzen en cap de setmana perquè hi 
hagi més visitants. 

 
 
 

- Mitjançant contactes: 
 
Aquesta forma de captació de clients es basa en l’existència d’una persona de contacte que formi part 
de la comunitat o que sigui de la seva confiança, pot ser algú que conegui l’empresa o un col·laborador 
habitual. L’empresa Revodur entra a concurs per a l’adjudicació de l’obra de la finca, perquè aquesta 
persona la proposa i li proporciona informació sobre el procés de selecció per part de la comunitat, 
convertint-se en confident de l’empresa i fent-la més competitiva. Aquesta persona de contacte pot ser 

Fig. 4.1.  Captura del formulari de la web que permet sol·licitar informació on-line. 
 Font: www.revodur.com (any 2015) 

Fig. 4.2.  Element publicitari en una de les obres amb col·locació de S.A.T.E Font: Revodur, S.L.  
- Departament Comercial (any 2015) 

Fig. 4.3. Imatge d'una de les fires que va fer Revodur per presentar el sistema Thermabead. Font: 
Revodur, S.L. - Departament Comercial (any 2015) 
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algun veí de la comunitat, l’administrador  de la finca, el tècnic contractat per la comunitat o una altre 
empresa. 
 
El veí que pertany a la propietat, pot conèixer l’empresa perquè ha tingut tracte amb ella o per una 
tercera persona, i l’interessa que Revodur sigui qui realitzi l’obra en la seva finca, ja que sap com 
treballen. 
Els administradors de la finques, sempre intenten treballar amb empreses que coneixen, així doncs 
poden proposar a Revodur perquè faci les obres, però normalment també donaran diferents noms 
d’altres empreses, perquè les comunitats de propietaris acostumen a demanar diversos pressupostos 
per poder comparar i escollir. Per tant, l’empresa haurà de competir amb altres, a no ser que 
l’administrador tingui un interès especial en que sigui Revodur qui realitzi l’obra, i intenti afavorir-la. Una 
de les feines de comercial, és mantindre les relacions amb els administrador de finques amb qui han 
treballat i establir nous contactes. 
Revodur, acostuma a treballar amb alguns Arquitectes i Arquitectes Tècnics, que encara que no formen 
part de la plantilla,  han establit una relació professional de col·laboració, beneficiosa per tots dos. 
Quan el comercial de l’empresa contacta amb una comunitat que no ha contractat cap tècnic, aquest 
sol recomanar a algun d’aquests tècnics, ja que si finalment la finca decideix contractar al tècnic 
proposat, Revodur tindrà algú que l’intenti afavorir. També pot succeir a la inversa, i que sigui el tècnic 
qui recomani a l’empresa. Una altre avantatge de treballar amb un tècnic conegut és que es facilita la 
feina durant l’execució de l’obra, ja que les dues parts saben com treballa l’altre, i el tècnic por anar 
més tranquil durant aquesta fase. 
Quan el contacte dintre de la comunitat és una altre empresa, pot ser perquè aquesta subcontracti els 
serveis en els quals es necessari un certificat d’aplicador oficial com l’aplicació d’aïllament tèrmic o 
reforç estructural. En aquests casos la competència és menor i l’adjudicació de l’obra és més senzilla. 
També es pot tractar de la mateixa empresa que ha patentat els productes, que ho vulgui promocionar 
al públic i per tant contracta altres empreses per aplicar els seus propis productes, per aquest motiu 
Revodur pot entrat en un concurs gràcies a una altre empresa. 
 
Realització dels amidaments 
 
Una vegada el client es posa en contacte amb el comercial, aquest s’encarrega de quedar amb ell per 
fer l‘amidament a la finca.  Ocasionalment, es realitzen diverses visites, ja que com l’empresa a de 
competir amb altres, abans que l’empresa sigui seleccionada per la comunitat de propietaris es fan 
modificacions del que s’ha pressupostat inicialment. 
 
Els comercials són els encarregats de realitzar els amidaments, i ho fan de la manera més acurada 
possible per tenir les dades reals, i evitar les desviacions entre el que està pressupostat y el que 
s’executa a l’obra posteriorment. Encara que hi hagin amidaments realitzats per un tècnic, es realitza 
igualment la visita i els amidaments per tal de comprovar que no hi hagin errors en aquest. Durant la 
visita es fan fotografies per poder documentar allò que s’ha observat i, en cas que es consideri 
necessari incloure-les en el pressupost.  
 
Els amidaments i anotacions que es fan de la finca, queden descrits en unes llibretes que duen els 
comercials que després passen a net a la oficina, indicant a més a més: la direcció de la finca a 
pressupostar; les dades del client, administrador i tècnic, en cas que es consideri necessari;  els títols 
dels capítols i partides que es vulguin incloure al pressupost, ordenades i les mesures associades a les 
partides. 

Aquests apunts i fotografies són la referència que utilitzen els comercials i la secretaria de comercial 
per fer el pressupost definitiu. Si la finca a pressupostar disposa d’un I.T.E, d’un  informe o d’un 
projecte tècnic, aquests també s’utilitzen com a referència per a realitzar el pressupost. 
 
Realització del pressupost 
 
Els pressupostos comencen sempre amb una caràtula que cada comercial fa segons el seu criteri. La 
caràtula és un document  Word que conté unes dades generals, i normalment adjunta una nota sobre el 
finançament de l’obra. Revodur ofereix el finançament de les obres fins a quatre anys per a cada veí, 
en les comunitats de propietaris, a través d'una entitat bancària. Hi ha una plantilla de caràtula feta per 
cada comercial on es troba la informació general que es posa a cada pressupost. Les dades generals 
que contenen totes les caràtules són: 
 

- El número de pressupost a l'arxiu de Revodur. Aquest número comença amb l'any en el que 
s'ha fet el pressupost i acaba amb el número, ordenat cronològicament segons el moment de la 
realització d'aquest.  

- La persona que sol·licita el pressupost com a representant de la comunitat de propietaris o com 
a  particular. 

- Les dades del comercial: nom, telèfon de contacte directe i correu electrònic. 
- Les dades de l'empresa: telèfons d'atenció al client, correu electrònic general i  pàgina web. 
- La data i el lloc de realització del pressupost. 
- Les dades del client: comunitat de propietaris o particular, la direcció amb carrer, número i 

escala, la localitat i província. 
 
A continuació de la caràtula, es fa el pressupost utilitzant el programa informàtic Presto. Per realitzar-lo 
es disposa d’una base de dades amb les partides més utilitzades separades per capítols que es va 
actualitzant periòdicament a mesura que es creen noves partides per a feines que no es realitzaven 
originalment. Les dades que conté el pressupost són les següents: 

 Fig. 4.4  Imatge parcial  d’un pressupost en Presto. Font: Revodur, S.L. 
- Departament Comercial (any 2015) 
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- Un encapçalament amb el nom de l’empresa, número de pressupost, la direcció de la finca i la 
localitat. 

- Capítols numerats agrupant les zones d'actuació sobre l'edifici, incloent el total del seu preu. 
- Subcapítols, en cas que es considerin necessaris, també amb un total del seu import. 
- Les partides d'obra numerades i agrupades en capítol corresponent, indicant en cadascuna 

d’elles: l'amidament indicant les unitats, la descripció dels treballs i els materials a utilitzar, el 
preu total i unitari de cada partida i fotografies si es considera necessari. 

- El preu total del pressupost amb i sense IVA. 
- I de manera opcional: resum per capítols, amb les partides i els seus preus totals, i les notes 

que es considerin aclarir el pressupost. 
 

En el cas que es faci el pressupost partint del projecte d’un tècnic, el que es fa es pressupostar copiant 
directament allò que es descriu a la memòria. A part del Presto, també s’utilitzen altres programes per 
fer els pressupostos, com l’Exel o el Word, segons les necessitats del comercial en el moment de fer el 
pressupost.  
 
Després del pressupost s’inclouen les condicions generals2 de l'obra facilitades per Revodur, que 
generalment sempre son les mateixes: 
 

- Garanties: s'ofereixen les garanties mínimes exigides per la Llei de la Ordenació de la Edificació 
(L.O.E.) per a tots els treballs. 

- Finançament: a través d'una entitat bancària l'empresa ofereix el finançament personalitzat per 
a cada veí de la totalitat de el import de l'obra, a pagar mensualment durant fins a un termini de 
4 anys. 

- Exclusions: Revodur s'encarrega de la obtenció del permisos, llicències, visats, etc. sempre i 
quan la comunitat ho demani amb la suficient antelació i es faci càrrec del cost. S'aplica l'IVA 
vigent en el moment d'emetre la factura. Tot allò que no estigui considerat al pressupost no es 
considerarà a l'obra. 

- Formes de pagament: es paga d'un 5 a un 10% de la totalitat del pressupost al moment de 
signar el contracte i la resta en certificacions a final de mes durant l'obra. Es respecten els 
pressupostos durant 6 mesos des de la seva entrega. 

- Responsabilitat: Revodur assumeix la seva responsabilitat civil segons dicta la L.O.E. disposant 
d'una Pòlissa de Responsabilitat Civil de 600.000 €. Els desperfectes derivats d'una mala 
execució o per defectes dels materials es realitzen gratuïtament dintre del període de garantia. 

- Contracte: s'informa de que en el cas d'acceptar el pressupost s'haurà de signar un contracte de 
treball acordat entre la comunitat i l'empresa. 

- Comunitat: s'informa de que la comunitat de propietaris s'ha de comprometre a subministrar 
aigua corrent i electricitat per tal de realitzar els treballs i que la retirada d'elements privatius que 
puguin ocasionar molèsties durant el transcurs de les obres corre a càrrec dels propietaris. 

 
Un cop el pressupost està finalitzat i s’ha d’enquadernar per entregar en format paper, o s’ha d’enviar 
per correu electrònic,  s’adjunta el currículum d’obres de Revodur, que a més  d’algunes de les obres 
realitzades durant els últims anys conté la següent documentació: 
 

- Els certificats emesos per Aenor de les tres ISO's. 
- El certificat d'estar al corrent de pagament de la Seguretat Social. 

                                                
2 Fulls d’exemple de la caràtula i condicions generals al annex 4. 

- El certificat d'estar al corrent amb les obligacions de l'Agència Tributària.- 
- El certificat de la Pòlissa de Responsabilitat Civil, incloent un rebut del pagament de la pòlissa. 
- El certificat conforme l'empresa està inscrita al Registre d'Empreses Acreditades del sector de la 

construcció a Catalunya. 
- El certificat d'inscripció al Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant. 
- Algunes de les obres realitzades per Revodur (separades per població, per si s'ha aplicat un 

S.A.T.E., un aïllament per injecció a cambra o sense aïllament) i el volum de contractacions 
fetes per l'empresa durant els últims 10 anys representat amb un gràfic de barres. 

 
Finalment s’afegeix també la informació que el comercial consideri necessària segons els treballs a fer 
a la finca, com propaganda sobre l’empresa, fitxes tècniques de materials, certificats d’aplicadors, etc. 
 
En el cas que existeixin modificacions dels pressupostos, el procediment de realització del pressupost 
és el mateix però en comptes de donar un número de pressupost nou, se li dóna el mateix que a 
l’original amb un guió al darrere. D’aquesta manera quan s’arxiven, l’original i la seva modificació 
queden junts. Pel que fa als pressupostos annexes, se’ls hi dona número seguint l’ordre cronològic, ja 
que es considera un pressupost independent. 
 
Procés d’adjudicació de l’obra 
 
Desprès de la captació del client, l’empresa normalment ha de competir amb altres empreses del 
mateix sector que també opten a l’adjudicació de l’obra a realitzar. Quan existeix dintre de la comunitat 
alguna persona de contacte, ja sigui propietari, administrador o tècnic, aquest juga un paper important 
per aconseguir l’adjudicació. 
És en aquest moment quan es comencen a negociar els treballs que s’han de realitzar i els preus 
d’aquests, per ajustar-se a les necessitats i demandes del consumidor. Per tal de aconseguir 
l’adjudicació de l’obra, a l’hora de realitzar el pressupost definitiu es duen a terme una sèrie de eines 
que es descriuran a continuació. 
 

- Realització de les visites a la finca. Durant el procés d’adjudicació es fan diverses visites a la 
finca per tal de saber el seu estat, comprovar amidaments o resoldre dubtes en la planificació  
d’algun dels treballs. En funció del motiu de la visita, aquestes les du a terme només el 
comercial o pot ser acompanyat per el tècnic o representant de la comunitat. 
 

- Reunions amb les persones que hi participen en el procés.  S’efectuen nombroses reunions  per 
resoldre qüestions que sorgeixen en el moment de realitzar el pressupost, amb el tècnic, 
administrador, representant de la comunitat o veí.  Algunes d’aquestes s’organitzen durant les 
reunions de la comunitat de propietaris, perquè el comercial pugui explicar allò que s’està 
pressupostant, negociar-ho i resoldre els dubtes que puguin haver-hi per part de la comunitat. 

  
- Modificació de preus. Quan Revodur ha de competir amb una gran quantitat d’empreses, es 

important ajustar els preus el màxim possible per poder ser més competitius, tenint sempre en 
compte que la feina ha executar té un cost i, si es baixen massa els preus, poden aparèixer 
múltiples problemes i l’empresa pot perdre diners.  

 
- Modificacions als treballs pressupostats.  A vegades el pressupost original ha de canviar per 

diversos motius com poden ser, la contractació de la figura d’un tècnic per part del client,  la 
decisió de canviar els treballs a fer pel seu cost, afegir o substituir treballs opcionals al 
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pressupost definitiu o que els amidaments fets pels tècnics no coincideixin amb els dels 
comercials. 
 

En funció dels factors que intervenen, el temps de duració del procés d’adjudicació de l’obra és 
variable. Algun d’aquest factors, són els següents: 
 

1. Motiu per fer l’obra. De vegades, la comunitat ha de fer obres en la edificació per un 
requeriment de l’ajuntament o per un I.T.E, que delimita el temps d’actuació. 
 

2. Tipus d’obra. Depenent la zona y els treballs a executar en la finca. 
 

3. Discrepàncies dintre de la comunitat.  Dintre de la comunitat poden haver-hi conflictes 
interns entre els mateixos veïns cosa que dificulta la pressa de decisions. 

 
4. Falta de diners. És un dels problemes més comuns, fet que obliga a aplaçar la contractació y 

realització dels treballs fins a la recaptació una part o la totalitat dels diners necessaris. 
 

Una vegada s’hagin realitzat tots els canvis convenients al pressupost, i si el client queda totalment 
convençut, l’obra és adjudicada a Revodur, S.L. 
 
Signatura del contracte 
 
És aleshores quan el comercial comença a negociar el contracte amb els representants de les 
comunitats de propietaris i l’administrador en cas d’existir. Es duen a terme nombroses reunions, on es 
discuteixen les clàusules del contracte, en funció dels interessos de les dues parts.  
 
Quan s’arriba a l’acord, el Departament de Comptabilitat i Administració redacta el document i es signa 
el contracte. Els contractes compten amb diverses clàusules que es redacten amb la conformitat de les 
parts, que generalment són: 
 

1. Les dades legals de les parts que intervenen: nom complert, DNI, domicili, etc. 
2. Una referència al pressupost. 
3. Els treballs a realitzar descrits de forma general. 
4. El import total de l'obra i la forma de pagament. 
5. Les garanties. 
6. Les obligacions del contractista i de la propietat. 
7. Les penalitzacions en cas d’incompliment de les clàusules. 
8. Les causes de resolució del contracte i els drets de les parts en aquest cas. 

 
A més de les clàusules, als contractes s'inclou una còpia del pressupost signat a totes les seves 
pàgines, com estableix la política de Revodur, per tal d'indicar la conformitat del client,  així com un 
apartat al qual el representant de la propietat declara: 
 

1. Que no actua com a empresari o professional. 
2. Que la comunitat que representa està formada per habitatges d'ús particular. 
3. Que l'edifici està acabat o rehabilitat fa més de 2 anys. 

 

També s'inclou una nota amb l'IVA que s'imposa al cost de l'obra en funció de la legalitat vigent al 
moment de la signatura del contracte. El contracte se signa a totes les pàgines pels representants del 
contractista i de la comunitat i s'entrega una còpia a cadascú. 
A més del propi contracte, Revodur realitza una fitxa de dades del contracte per tal de tenir-lo resumit i 
arxivat: 

1. El número del pressupost acceptat. 
2.  El import contractat. 
3. El comercial. 
4. La direcció de l'obra. 
5. La localitat on està situada l'obra. 
6. El nom del president de la comunitat amb les seves dades. 
7. L'administrador de la finca (en cas d'existir) i les seves dades. 
8. El tècnic que portarà l'obra i les seves dades, especificant qui l'ha contractat. 
9. La data prevista per al començament de l'obra. 
10. El tipus d'IVA aplicat. 
11. Les notes que els comercials indiquin. 
12. Observacions importants sobre l'obra o la comunitat de propietaris 

 
Després, conjuntament amb el Departament d’Execució d’Obres, el client i la Direcció Facultativa que 
aquest hagi contractat, es determina una data d’inici de l’obra. Normalment en aquest moment el 
comercial deixa de tractar amb el client, ja que l’obra passa a ser responsabilitat de l’encarregat 
assignat des del Departament d’Execució. El pagament de les certificacions d’obra, les porta el 
Departament de Comptabilitat, per aquest motiu el client tracta directament amb aquest i el comercial 
no intervé en aquest tema. 
 
No obstant, el comercial fa un seguiment de les obres mitjançant reunions periòdiques amb 
l’encarregat. En aquestes, es comenta l’estat de l’obra, els treballs que es van realitzant i les possibles 
incidències que puguin fer necessària l’actuació del comercial, per tal de valorar les desviacions 
econòmiques que no estaven previstes. Aquestes valoracions econòmiques que el comercial ha de dur 
a terme poden sorgir per diversos factors, com una ampliació del pressupost motivada per l'aparició de 
vicis ocults, la valoració de treballs complementaris demanats pel client o oferts per part de la mateixa 
empresa per suplir un problema sorgit a l’obra, etc. En tots els casos el client i la direcció facultativa 
han d’acceptar la realització dels nous treballs.  

5. DEPARTAMET D’EXECUCIO D’OBRES 

En aquest apartat descriuré l’organització del departament, focalitzat en la feina dels encarregats d'obra  
que és el que he viscut de més a prop durant el període de pràctiques. 

 
Descripció del departament  
 
El Departament d'Execució d'obres està constituït per tres encarregats (un d’ells és propietari de 
l’empresa) i els operaris, que conformen el personal a l’obra. El control general de les obres i dels 
treballadors, es du a terme des de l’oficina principal, per part del gerent de l’empresa i la Tècnica de 
Prevenció de Risc Laborals. 
 

Una vegada s’ha realitzat la contractació d’una obra, és quan comença el treball del departament 
d’execució, i quan l’encarregat assignat al seguiment d’una obra passa a ser el representat de 
l’empresa, davant el client.  També és en aquest moment, quan es realitza la assignació del personal 
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disponible, per part de l’oficina i dels encarregats, i en cas de necessitat es subcontracta a un industrial 
o autònom per realitzar una part o la totalitat de l’obra. 
 
L’empresa subcontracta de forma regular alguns dels treballs pressupostats com, el muntatge i 
desmuntatge de bastides, els treballs de pintura, instal·lacions, etc. El personal propi de l’empresa, 
realitza principalment tasques de paleta, i tenen personal especialitzat en col·locació d’aïllaments 
tèrmics, reforços estructurals i treballs amb fibrociment. 
 
La funció principal de l’encarregat de l’obra es fer el seguiment d’aquesta, dirigint-la i organitzant els 
treballs pressupostats, planificant el temps de realització de cadascun d’ells. Les visites de seguiment, 
es realitzen habitualment un cop a la setmana amb la Direcció Facultativa i en algunes ocasions amb la 
comissió d’obres. En aquestes visites es veu l’estat de l’obra, es comproven els treballs realitzats, 
s’organitzen les tasques que s’han de fer, i es donen indicacions de com solucionar qualsevol 
problema. Els encarregats, normalment, estan en contacte continuo amb els treballadors de l’obra. 
També s’ocupen de transmetre les comandes de materials i de gestió de residus a l’oficina principal, on 
donen les indicacions de transport de materials i recollida de residus als transportistes. De vegades, els 
encarregats  han de recollir i transportar algun material dels magatzems de l’empresa, donada la 
càrrega de treball del Departament de Logística.  
 
Al finalitzar l’obra, i fins que la garantía donada per l’empresa Revodur hagi acabat, el comercial té una 
responsabilitat sobre aquesta. En el cas que  hi hagi algun problema després de haver certificat el final 
de l’obra, el client es posa en contacte amb el comercial i l’encarregat, per valorar les possibles causes 
i solucions, coordinant una actuació juntament amb els altres departaments. Si els treballs que es 
realitzen son repassos que s’han de dur a terme per una mala execució, els costos d’aquests els 
assumeix Revodur, si el desperfecte sorgit és aliè als treballs fets s’hauran de valorar a part. 
 

6. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS REALITZATS EN LES PRÀCT IQUES 
 
Durant la meva estada a Revodur vaig passar gran part del temps a l'oficina del Departament 
Comercial i vaig visitar algunes finques amb els comercials de l'empresa. La feina que realitzava en 
aquest departament era de suport, ajudant als comercials i a la secretària comercial en el que 
necessitessin, tant al despatx com a les visites de les diferents finques. A continuació exposaré els 
treballs realitzats en cadascun dels dos casos. 

6.1  Treballs a l'oficina 
 
Les meves tasques a l'oficina de comercials consistien en : 
  

1. Realització dels pressupostos partint dels apunts que em passaven els comercials, utilitzant la 
base de dades de l'empresa o bé creant noves partides. 

2. Ajudar als comercials a fer el càlcul dels preus d'algunes partides. 
3. Ajudar a demanar preus als industrials per a realització dels diferents treballs dintre de l’obra 
4. Analitzar els projectes de rehabilitació, informes o I.T.E.'s elaborats per un tècnic i fer els 

pressupostos a partir d'aquests, adaptant-los a la forma de presentació de Revodur. 
5. Ajudes d'administratiu agafant el telèfon, trucant a clients, ajudant a arxivar o a fer el control de 

pressupostos i imprimir i enquadernar els pressupostos. 

6.2 Treballs durant les visites amb els comercials 
 
Durant les visites a les diferents finques la meva funció principal era de suport : 
 

1. Ajudes als comercials alhora de mesurar els diferents elements a pressupostar de la finca. 
2. Realització de croquis d'algunes parts per facilitar la feina d'amidaments. 
3. Recolzar als comercials a les reunions i negociacions amb veïns, tècnics i administradors. 
4. Acompanyar als comercials a l'entrega de pressupostos i fer una explicació d'aquests als 

clients. 
5. Ajudar als comercials a verificar els amidaments realitzats per un tècnic sobre una finca, 

comparant el que s’indica a la memòria amb les mesures que preníem nosaltres. 
6. Detectar processos patològics en el cas de que no es disposés de cap memòria o informe 

realitzat per un tècnic competent. 
 

En  cap moment vaig tenir la responsabilitat d’anar a la finca a realitzar els amidaments jo sola, ni ser jo 
qui tractés amb els clients directament. 

6.3 Treballs al Departament d’Execució d’Obres 
 
Les meves tasques al Departament d'Execució d'Obres, es tractaven d’acompanyar als encarregats 
d'obra de l'empresa a algunes de les visites. Normalment es fixava un dia i una hora per  la visita, que 
generalment coincidia amb la que feia el tècnic a l’obra. Les visites depenien de la disponibilitat dels 
encarregats, per tant hi ha ocasions en les que no vaig realitzar-ne cap. 
A vegades, es realitzaven visites sense una planificació prèvia, acompanyant a l'encarregat quan a ell li 
anava bé en funció dels seus horaris i es feien visites puntuals a diferents obres. 
La meva funció a l’obra sempre era d’observadora, em dedicava a fer fotografies i a prendre apunts de 
les decisions que es prenien en obra o d’algun determinat treball. Les meves aportacions eren poques, 
ja que sempre anava acompanyada de l'encarregat i era ell qui portava tot el seguiment. Tot i així vaig 
fer alguna observació de caire tècnic en veure algun error d'execució o en donar la meva opinió sobre 
la manera de solucionar algun problema constructiu que es presentés, encara que sempre prevalien 
l'opinió de l'encarregat i sobretot del tècnic de l'obra. 
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2. ORGANIGRAMA DE L’EMPRESA REVODUR S. L. 

  

Fig. 2.1. Imatge de l’organigrama de l’empresa. Font: Departament Administració Revodur S.L (any 2015) 
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3. CARTA DE PRESENTACIÓ 

En aquests annexa s'adjunta un model de carta de presentació que utilitzen els comercials per a 
entregar als presidents de les comunitats de propietaris. 
  



                                                                ATT.: DEL PRESIDENT O SECRETARI
                                                                   DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIS

Sr. President:

REVODUR, S.L., com a empresa especialitzada en la rehabilitació integral d�edificis
(Façanes, Celoberts, Cobertes, Vestíbuls, etc.) i amb resultats contrastats, li ofereix
la seva experiència, en assessorament i solucions a  les patologies més comunes: 

� Revocos amb morters:
�Convencionals a la çals
�Predosificados
�Monocapas

� Sistemes de reforç estructural:
�Mecanoviga
�Nou/Bau
�Cointecs
�Herms, etc.

� Aïllaments tèrmics: 
�Aplicadors oficials STO
�Aplicadors oficials PAREX

� Aplicació de pintures:
�Plàstiques
�Pliolite
�Veladures al silicat
�Esmalts, cautxús, etc.

� Solucions d�humitats i filtracions:
� Teles asfàltiques
�Cautxús amb fibra de vidre
�Poliuretà Líquid
� Intercalant aïllaments térmics

� Instal·lacions:
�Aigua, llum
�Sortides de fum
�Baixants
�Manipulació de fibrociment. 
� (Inscripció REA)

� Altres treballs:
�Claraboies
�Envàns pluvials
�Neteja de comunitats amb                     

manteniment general.
� Inspeccions Tècniques d� Edificis

         (ITE)

Realitzem:    Inspeccions Tècniques d�Edificis       (ITE)

La conservació o manteniment del bon estat de la seva finca suposa una prolongació
y millora de la vida del seu edifici. Donat més valor als seus habitatges.

Posem a la seva  disposició el nostre Servei Tècnic, que  els atendrà, facilitant-los  un
pressupost de les deficiències observades amb les solucions més adequades,  sense
cap tipus de compromís per a Vostès.

En cas  que  en aquests moments no hagin de realitzar cap treball de rehabilitació,
agrairíem  conservi  aquesta  carta  per  si  en  un  futur  necessités  dels  nostres
serveis.

Li saluda atentament:

REVODUR, S.L.
Tel. 93 377 77 09
www.revodur.com   
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4. CARÀTULA + CONDICIONS GENERALS DE REVODUR, S.L. 

Per tal d'esclarir la informació donada a l'apartat 4 de la memòria, s'adjunten un model típic de caràtula 
i un de condicions generals que afegeix Revodur als seus pressupostos. 
  



                                                                                                 ER-0090/2012            GA-2012/0030            SST-0019/2012 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST: 15045 

 
 
 

A continuació els presentem el pressupost sol·licitat pel Sr................., en 
representació de la Comunitat de Propietaris. 
 
Aquest pressupost ha estat confeccionat una vegada realitzada la visita a la finca i 
atès les peticions que ens han estat sol·licitades. 
 
Esperem que el pressupost sigui del seu grat. 
 
Qualsevol dubte o modificació es posin en contacte amb: 
 
 
Sr.  Jose Antonio Vazquez   
 
 
- Revodur, S.L.: 93 377 77 09 93 377 25 38 
 
- A través de la nostra pàgina Web: www.revodur.com 
 
- Email: info@revodur.com 
 
 
 
 

Cornellà de Llobregat a 27 de gener del 2015 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
COMUNITAT DE PROPIETARIS 
C/  
 
BARCELONA 

http://www.revodur.com/
mailto:info@revodur.com


 
REVODUR S. L. TEL/FAX  93 377 77 09      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN CAS QUE ALGUN PROPIETARI DE LA COMUNITAT 
ESTIGUÉS INTERESSAT EN FORMULES DE 
FINANÇAMENT, ELS INFORMEM QUE PODEM OFERIR 
UNA SOLUCIÓ INDIVIDUAL PER A CADA UN DELS VEÏNS, 
A ABONAR EN CÒMODES TERMINIS DE FINS 4 ANYS 



 
REVODUR S. L. TEL/FAX  93 377 77 09      

 

 
 

CONDICIONS GENERALS 
1-. GARANTIES 
Revodur S.L. garanteix l'obra a realitzar segons pressupost 15045 de data 27 de gener 
del 2015, al c/ Barcelona, per un període de fins a 10 anys, segons els treballs, a partir de la 
data de finalització de l'obra, en compliment de totes les garanties establertes en la Llei de 
l'Ordenació de l'Edificació (L.O.E.) 
 
2. FINANÇAMENT 
Els informem que REVODUR ofereix finançament a tots els seus clients del 100% de 
l'import de les obres, o s'ofereix per estudiar la millor solució personalitzada a cada 
propietari, per al pagament ajornat de les obres de rehabilitació en còmodes  terminis en 
funció de les necessitats de cada client en particular.  
No dubti a consultar-nos el FINANÇAMENT de les seves obres. 
 
3-. EXCLUSIONS 
Serà a compte de l'empresa constructora l'obtenció dels permisos corresponents, llicències, 
visats, etc., davant l'autoritat competent, sempre que sigui comunicat a l'empresa per escrit i 
amb suficient anterioritat a l'inici de les obres, sent a càrrec de la comunitat de propietaris els 
costos de tals tràmits, així com les taxes, impostos i visats tècnics que tals reportin. 
L'I.V. A. s'aplicarà el vigent en emetre la factura. 
Totes aquelles parts de la façana o obres de l'edifici, que no estiguin estipulades al 
pressupost, no seran considerades en l'obra. 
No estan contemplades les taxes de reciclatge de fibrociment,  contenidors ni transports a 
abocadors especials, excepte en els casos que ho indiqui expressament el pressupost. 
 
4-. FORMES DE PAGAMENT 
5-10% a la signatura del contracte. 
Resta per certificacions a final de mes durant l'obra. 
El pressupost serà respectat durant 6 mesos, a partir de la data de lliurament, encara que 
sempre serà aconsellable consultar amb l'empresa. 
La signatura del contracte és condició indispensable per a la reserva de data d'inici d'obra. 
 
5-. RESPONSABILITAT 
La constructora assumeix la responsabilitat civil per danys causats a persones o béns per 
motiu de l'obra o pels actes dels seus operaris en la seva execució. L'empresa disposa d'una 
pòlissa de Responsabilitat Civil d'un import màxim assegurat de 600.000 €. Els desperfectes 
ocasionats en la façana seran esmenats de manera gratuïta en la mesura en què les causes 
dels mateixos siguin degudes a defectes de material o d'aplicació. 
 
6-. CONTRACTE 
En cas de ser acceptat el pressupost es formalitzarà un contracte de treball, especificant 
acords i formes de pagament acordades entre la comunitat i l'empresa. 
 
7-. COMUNITAT 
La comunitat es compromet a subministrar aigua corrent i electricitat. 
En cas que el pressupost sigui acceptat deurà la comunitat o propietari signar totes les fulles 
del pressupost. 
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5. PRESSUPOSTOS I PLÀNOLS DE LES OBRES EXPLICADES 

S'adjunten els pressupostos de les obres estudiades a la memòria, ordenats segons la seva aparició en 
aquesta. També s'adjunta, darrere de cada pressupost, la documentació gràfica estreta del projecte de 
rehabilitació de cada edifici estudiat. 
  



COMUNITAT DE PROPIETARIS Passeig Comte de Vilardaga, nº 8  (Sant Feliu de Llobregat)

Amidaments
Cod. Ud Resum Unitats Llarg Alt Ample Parcial Quant. Preu Subtotal

NOTA:
DOCUMENTACIÓ PREVIA AL INICI DE LES 
OBRES INCLOSA EN EL TOTAL DEL 
PRESSUPOST

Redacció, per part del contractista , del Pla de
Seguretat i Salut en l'obra, i posada en pràctica en
l'obra de totes les mesures de prevenció de riscos
i seguretat previstos, i els que durant l'execució de
les obres es considerin necessaris, per a posterior
aprovació del pla per la direcció técnica. Tot
d'acord amb el previst en el Reial decret
1627/1997, sobre seguretat i salut en les obres de
construcció.
Posterior obertura del centre de treball a les
oficines de  treball de la Generalitat de Catalunya.
Una còpia del pla de seguretat romamdrà a la finca
durant les obres, segons normatives del
departament de treball de la Generalitat.

La empresa constructora designarà un Recurs
Preventiu, per aquesta obra, amb la formació en
materia de seguretat adequada i experiencia
probada. Aquesta comunicació es presentarà al
Director Tècnic, previament al inici de les obres.

F1 FAÇANA PRINCIPAL
F101 m2 BASTIDA TUBULAR HOMOLOGADA

Muntatge de bastida tubular homologada per la
execució de les obres de rehabilitació de la façana
davantera d'aquest pressupost, per el periode
necessari per la finalització d'aquestes. 

Es muntaran xarxes mosquiteres en tota la
superfície de la bastida per la seva banda exterior,
per evitar la proliferació de pols de les obres, i una
plataforma contínua i lones a la part baixa, per
protegir als vianants. 

La bastida estarà ancorada amb fixacions
mecàniques, en un nombre no inferior a una fixació
cada 12 m2 de façana o fracció. El muntatge es
realitzarà, amb la bastida totalment anivellada i
aplomada i amb totes les mesures de seguretat
aplicables.

Queda inclosa la redacció per part del contractista
del Pla de Muntatge, Manteniment i Desmuntatge
de la bastida, que serà lliurada al coordinador de
seguretat, previament al muntatge d'aquesta.

S'haurà d'incloure tamble la contractació de una
pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil. En
aquesta partida s'inclou també els transports, el
manteniment i el desmuntatge.

Façana principal 1 12,30 17,90 0,00 220,17

Àtic 1 12,00 2,50 0,00 30,00

F101 250,17 11,80 2.952,01

F102 ml ENDERROC DEL REVESTIMENT DELS 
CANTELLS DE FORJAT EN ZONA DE 
BALCONS

Picat del 100% del arrebossat dels cantells de
forjat, fins arribar a la estructura. Desoxidació de
les armadures existents, amb mitjants manuals i/o
mecànics, segons el cas, fins la total eliminació de
les restes d'óxid, deixant-les preparades per la
posterior aplicació de un inhibidor de corrosió.
S'inclou la carrega i transport de runa i residus a
abocador autorizat.

Forjat entresòl 1 12,30 0,00 0,00 12,30

2 0,35 0,00 0,00 0,70

Forjat planta primera 1 12,30 0,00 0,00 12,30

Forjats balcons 6 3,10 0,00 0,00 18,60

F102 43,90 17,00 746,30

F103 ml RECONSTRUCCIÓ DELS CANTELLS DE 
FORJAT

Aplicació sobre les armadures existents i
previament desoxidades de revestiment
anticorrosiu a base de ciment i resines epoxi
modificades Sikatop - Armatec 110 Epocem, fent
també les funcions de pont de unió entre les
armadures i el nou morter o formigó. 

Aplicació de morter tixotrópic de dos
componentsPropam Repar 40 de la marca
Propamsa, a base de ciment, resines sintétiques,
fum de sílice i reforzat amb fibres de poliamida.

S'inclou el aristat i formació de cantells en el forjat
deixant la superficie d'aquest preparada per la
colocació del revestiment d'acabat. En aquesta
capa, s'incloura la colocació de una capa de fibra
de poliester (Mallatex).

Forjat entresòl 1 12,30 0,00 0,00 12,30

2 0,35 0,00 0,00 0,70

Forjat planta primera 1 12,30 0,00 0,00 12,30

Forjats balcons 6 3,10 0,00 0,00 18,60

F103 43,90 18,00 790,20

F104 ml REVESTIMENT AMB MORTER MONOCAPA 
DELS CANTELLS DELS FORJATS

Aplicació de revestiment monocapa, acabat raspat, 
color a escollir en obra per la DF, de la marca
PROPAMSA, per revestiment de façanes. El
revestiment disposarà de una capa de fibra de
poliester Mallatex, en tota la seva superficie.

Es realitzarà un acabat en forma d'escopidor a la
part inferior del forjat. Queda inclosa la colocación
de cantoneras amb animà de acer i acabat plàstic
y junquillos.

Forjat entresòl 1 12,30 0,00 0,00 12,30

2 0,35 0,00 0,00 0,70

Forjat planta primera 1 12,30 0,00 0,00 12,30

Forjats balcons 6 3,10 0,00 0,00 18,60

F104 43,90 27,70 1.216,03

F105 ml ESCOPIDORS TRENCAÏGUES ALS CANTELLS 
DE FORJATS I BALCONS

Repicat i extracció de les actuals peces de rajola
de escopidor en cantells de forjats, amb tall de
radial del paviment existent. Queda inclòs la
evacuació i transport de runa generada a abocador
controlat.

Formació de escopidor a base de col·locació de
peça ceràmica tipus semigres model monserrat o
similar, de la amplada necessaria en cada cas
amb goteró, pres amb morter mixt enriquit amb
Sika-latex.

Forjat entresòl 1 12,30 0,00 0,00 12,30

2 0,35 0,00 0,00 0,70

Forjat planta primera 1 12,30 0,00 0,00 12,30

Forjats balcons 6 3,10 0,00 0,00 18,60

F105 43,90 39,20 1.720,88

F106 ml SUBSTITUCIÓ DE BARANES METÀL·LIQUES 
DE BALCONS I TERRATS.

Substitució de baranes de balcó per unes de ferro
per pintar de 110 cm d'alçada, formades per un
passamà superior de 40x10mm, passamà inferior
de 30x10mm i barrots quadrats de 12 mm, cada
11 cm. La fixació de les baranes es realitzarà amb
placa superficial de ancoratge, i fixació al parament
amb cargol d'acer inox de 100 mm de longitud.
Inclou la colocació de una capa de neopre de
5mm, entre la placa de ancoratge i el parament.

FAÇANA PRINCIPAL

Baranes Planta baixa 1 5,20 0,00 0,00 5,20

1 0,91 0,00 0,00 0,91

Baranes Entresol 1 13,00 0,00 0,00 13,00

Baranes Balcons Planta Tipus 8 3,30 0,00 0,00 26,40

Baranes planta àtic 1 11,95 0,00 0,00 11,95

0,6 4,30 0,00 0,00 2,58

Reixa finestra planta baixa 1,15 1,88 0,00 0,00 2,16

F106 62,20 138,00 8.583,60

F107 ml RETIRADA DEL PASSAMÀ EXISTENT I 
COLOCACIÓ DE BARANES (30 cm)



Substitució de baranes de 30 cm d'alçada,
formades per un passamà superior de 40x10mm,
passamà inferior de 30x10mm i barrots quadrats
de 12 mm, cada 11 cm. La fixació de les baranes
es realitzarà amb placa superficial de ancoratge, i
fixació al parament amb cargol d'acer inox de 100
mm de longitud. Inclou la colocació de una capa de
neopre de 5mm, entre la placa de ancoratge i el
parament.

Finestres plantes pis 8 1,87 0,00 0,00 14,96

F107 14,96 85,00 1.271,60

F108 ml PINTAT DE BARANES (30 cm)

Preparació de les baranes noves, amb el lijat de la
seva superficie i eliminació de les restes de oxid i
greixos que puguin apareixer. Aplicació de una
capa de protecció anticorrosiva, a base de mini de
zinc. Posteriorment s'aplicaràn dues mans de
pintura d'esmalt de poliuretà, de color a escollir per
la DF.

Finestres plantes pis 8 1,87 0,00 0,00 14,96

F108 14,96 10,00 149,60

F109 ml PINTAT DE BARANES (1,00 mts)

Preparació de les baranes actuals, amb el lijat de
la seva superficie i eliminació de les restes de oxid
que puguin apareixer. Aplicació de una capa de
protecció anticorrosiva, a base de mini de zinc.
Posteriorment s'aplicaràn dues mans de pintura
d'esmalt de poliuretà, de color a escollir per la DF.

Baranes Planta baixa 1 5,20 0,00 0,00 5,20

1 0,91 0,00 0,00 0,91

Baranes Entresol 1 13,00 0,00 0,00 13,00

Baranes Balcons Planta Tipus 8 3,30 0,00 0,00 26,40

Baranes planta àtic 1 11,95 0,00 0,00 11,95

0,6 4,30 0,00 0,00 2,58

Reixa finestra planta baixa 1,15 1,88 0,00 0,00 2,16

F109 62,20 31,50 1.959,30

F110 m2 SANEJAT DE REVESTIMENT I PINTAT DE 
SOSTRES

Comprobació de l'estat superficial dels paraments
dels sostres dels balcons. 
Els revestiments que tinguin qualsevol tipus de
manca de adherència, fissures, despreniments, etc
es picaràn fins arribar a la base de supost, amb
mitjants mecànics i/o manuals. 

Les superficies picades es reconstruiran amb la
aplicació de morter de reparació sense retracció,
procurant igualar la textura existent. En cas de no
poder aconseguir una textura similar, a criteri de la
DF, es podrà ordenar la aplicació de una pintura
rugosa a tota la superficie, per disimular les parts
reparades.

Inclou el cosit de fissures, en cas d'apareixer, amb
la colocació de malla de fibra de poliester
(mallatex) o grapas de varilla de acer inox en
forma de U, previa pasivación anticorrosiva, a
decisió de la DF. Neteja general de la superficie,
deixant-la preparada per la aplicació de la pintura.

Aplicació de dues mans de pintura plástica per
exteriors. Queda inclosa la aplicació previa de una
capa de imprimació de vernis fixador. La tonalitat
s'escollirà en obra per la DF.

Sostre planta baixa 1 12,22 0,35 0,00 4,28

Sostre planta entresòl 1 12,22 1,35 0,00 16,50

Sostres plantes pis 8 3,08 1,25 0,00 30,80

Sostre cornisa àtic 1 12,22 0,30 0,00 3,67

F110 55,25 19,20 1.060,80

F111 ml PICAT DE REVESTIMET + COLOCACIO DE 
MONOCAPA A LES JASSERES

Picat del 100% del arrebossat actual de les
Jasseres, fins arribar a la base ferma eliminant
totalment el revestiment actual, granulite, etc, amb
mitjans manuals i/o mecànics. Inclosa la carrega i
transport de runa i residus a abocador autorizat.

Neteja de les armadures o elements metàl·lics que
apareguin, amb mitjants mecànics o manuals, fins
a la total eliminació de qualsevol resta d'òxid.

Aplicació de revestiment monocapa, en acabat
raspat, de color a escollir per la DF, de la marca
Propamsa.

El revestiment monocapa, disposarà de una capa
de fibra de poliester tipus Mallatex, a la primera
capa, al 100% de la superficie a tractar. En casos
que el parament estigui molt malmés, a criteri de la
DF, es colocara una segona capa de fibra de
poliester.

La aplicació del revestiment monocapa inclou, la
formació de cantos i aristes, amb cantoneres de
ànima de acer i acabat plàstis i la colocació de
junquillos per la formació juntes de treball. 

5 1,35 0,00 0,00 6,75

F111 6,75 95,20 642,60

F112 ml PICAT DE REVESTIMENT + COLOCACIÓ DE 
MONOCAPA A LES CORNISES

Picat del 100% del arrebossat actual de les
cornises, fins arribar a la base ferma eliminant
totalment el revestiment actual, granulite, etc, amb
mitjans manuals i/o mecànics. Inclosa la carrega i
transport de runa i residus a abocador autorizat.

Aplicació de revestiment monocapa, en acabat
raspat, de color a escollir per la DF, de la marca
Propamsa.

El revestiment monocapa, disposarà de una capa
de fibra de poliester tipus Mallatex, a la primera
capa, al 100% de la superficie a tractar. En casos
que el parament estigui molt malmés, a criteri de la
DF, es colocara una segona capa de fibra de
poliester.

La aplicació del revestiment monocapa inclou, la
formació de cantos i aristes, amb cantoneres de
ànima de acer i acabat plàstis i la colocació de
junquillos per la formació juntes de treball. 

Planta quarta 1 12,22 0,00 0,00 12,22

Planta àtic 1 12,22 0,00 0,00 12,22

F112 24,44 63,00 1.539,72

F113 ml ESCOPIDORS TRENCAÏGUES A CORNISA

Tall de les peces perimetrals de l'extrem del
voladis amb radial. Queda inclosa la carrega i
transport de runa a abocador autorizat. 
Formació d'escopidor a base de col·locació de
peça ceràmica tipus semigres model monserrat o
similar, de 20 cm d'amplada amb goteró a un
costat, pres amb morter mixt enriquit amb Sika-
latex.

El goteró haura de fer la seva funció, evitant que a
les juntes es trenqui la seva funció. Les juntes
entre peces seràn al menys de 7 mm i es boraràn
amb material per borada per exteriors i junta
ample. La junta entre el escopidor, en cada canvi
de direcció i com a màxim cada 3 mts, es
realitzarà una junta de dilatació, que es reomplirà
amb massila de poliuretà Sikaflex Pro 2 HP. 

Planta quarta 1 12,22 0,00 0,00 12,22

Planta àtic 1 12,22 0,00 0,00 12,22

F113 24,44 39,20 958,05

F114 ml ESCOPIDORS TRENCAÏGUES A MUR DE 
CORONACIO

Repicat i extracció de les actuals peces de rajola
de coronació dels murs de coronació de façana.
Queda inclòs la evacuació i transport de runa
generada a abocador controlat. 

Formació de escopidor a base de col·locació de
peça ceràmica tipus semigres model monserrat o
similar, de la amplada necessaria en cada cas
amb doble goteró, pres amb morter mixt enriquit
amb Sika-latex. 

Coronació de façana principal 1 12,22 0,00 0,00 12,22

Coronació de façana en planta àtic 1 12,22 0,00 0,00 12,22

Baranes laterals terrat planta àtic 2 4,30 0,00 0,00 8,60

F114 33,04 44,80 1.480,19



F115 ml ESCUPIDORS TRENCAÏGUES DE FINESTRES

Repicat i extracció de les actuals peces de
finestres. Queda inclòs el transport de runa
generada a abocador controlat.

Formació de escopidor a base de col·locació de
peça ceràmica tipus semigres model monserrat o
similar, de 20x20 o 30x30 cm, segons amplada de
parament, amb goteró en un cantó, pres amb
morter mixt enriquit amb Sika-latex. 

Finestres plantes pis 8 1,87 0,00 0,00 14,96

F115 14,96 39,20 586,43

F116 m2 NETEJA i HIDROFUGAT DE OBRA VISTA

Neteja del parament de obra vista amb mitjans
manuals o mecànics (sistema de raig d'aigua a
pressió) utilitzant màquina KARCHER, amb
pressió controlada.

Hidrofugat del parament amb mitjans manuals,
tractament de protecció antihumitat sobre les
zones de obra vista, amb Sika Guard 700 S

Planta entresòl 2 1,02 2,48 0,00 5,06

2 1,62 2,48 0,00 8,04

1 1,40 2,48 0,00 3,47

Planta tipus 8 2,01 2,48 0,00 39,88

8 2,08 2,48 0,00 41,27

Dintells balconeres planta tipus 8 1,90 0,36 0,00 5,47

Pilars de façana 2 0,30 11,12 0,00 6,67

2 0,15 11,12 0,00 3,34

Baranes laterals terrat planta àtic 2 4,30 1,00 0,00 8,60

Obra vista murs planta baixa 4 3,00 1,00 0,00 12,00

3 3,00 1,30 0,00 11,70

1 1,31 1,23 1,00 1,61

1 1,20 1,56 2,00 3,74

1 2,10 1,32 3,00 8,32

1 1,30 1,53 4,00 7,96

F116 167,13 21,00 3.509,73

F117 m2 ENDERROC DE REVESTIMENT ACTUAL + 
REVESTIMENT AMB MORTER MONOCAPA

Picat del 100% del arrebossat actual de façana,
fins arribar a la base ferma del tancament eliminant
totalment el revestiment actual, granulite, etc, amb
mitjans manuals i/o mecànics. Inclosa la carrega i
transport de runa i residus a abocador autorizat.

Les esquerdes i/o fissures que puguin apareixer
als tancaments, es graparan amb grapes de varilla
d'acer inoxidable de 8 mm de diàmetre, en forma
de "U", colocades al interior del parament,
perpendicularment a la fissura, preses amb morter
de reparació sense retracció i colocades una cada
30 cm.

Aplicació de revestiment monocapa, en acabat
raspat, de color a escollir per la DF, de la marca
Propamsa.

El revestiment monocapa, disposarà de una capa
de fibra de poliester tipus Mallatex, a la primera
capa, al 100% de la superficie a tractar. En casos
que el parament estigui molt malmés, a criteri de la
DF, es colocara una segona capa de fibra de
poliester.

La aplicació del revestiment monocapa inclou, la
formació de cantos i aristes, amb cantoneres de
ànima de acer i acabat plàstis i la colocació de
junquillos per la formació juntes de treball. 

Frontal façana 1 5,20 11,12 0,00 57,82

Façana àtic 1 12,22 2,48 0,00 30,31

F117 88,13 65,00 5.728,45

F118 ml PINTAT DE TUB DE GAS

Preparació de la instal·lació amb la neteja de la
seva superficie i eliminació de les restes de oxid
que puguin apareixer. Aplicació de una capa de
imprimació. Posteriorment s'aplicaràn dues mans
de pintura d'esmalt de poliuretà, de color normatiu
a instal·lacions de gas.

1 38,40 0,00 0,00 38,40

F118 38,40 5,00 192,00

F119 ml REPARACIÓ FILADA MUR DE COBERTA

Enderroc de una filada de obra vista de gero de
10, de la barana lateral de la coberta de la planta
àtic, per eliminar una fissura existent. Suministre i
colocació de unes peces de gero de 10 cm de
cantell, similars a les actuals, amb morter M-7,5.
(S'indica a la comunitat, que es notara la diferencia
de color i textura, degut a la antiguitat de les peces
originals i a la degradació d'aquestes, respecte a
les noves peces colocades. 

1 4,30 0,00 0,00 4,30

F119 4,30 56,00 240,80

F120 ml PINTAT DE CAIXES DE PERSIANA

Pintat de pedres de caixes de persiana, amb dos
mans de pintura a base de resines de pliolite, previ
sanejat de les parts tencades o fissurades amb
morters de reparació de color blanc. Tonalitat a
escollir per la Direcció Facultativa

Planta entresol 4 1,90 0,00 0,00 7,60

F120 7,60 21,00 159,60

F121 ml SANEJAT I SEGELLAT DE LA JUNTA DE 
DILATACIÓ

Repicat i neteja de la junta de dilatació vertical
existent amb la finca colindant.
Subministre de cordó de poliuretano
Posterior masillat amb SIKAFLEX-11 FC, masilla-
pegament elastoméric, de gran adherència, que
polimeritza més rápidament per acció de la humitat
ambient, previa protecció dels laterals amb cinta
adhesiva.

Façana 2 20,50 0,00 0,00 41,00

Àtic 2 3,90 0,00 0,00 7,80

F121 48,80 23,50 1.146,80

F122 m2 PINTAT DE PERSIANES DELS LOCALS DE 
PLANTA BAIXA

Preparació de les persianes, amb el lijat de la seva
superficie i eliminació de les restes de antigues
pinturas, vernisos i greixos. Aplicació de una capa
de imprimació antioxidant a base de mini de plom i
dues mans de pintura d'esmalt de poliuretà, de
color a escollir per la DF.

1 0,00 2,32 2,59 6,01

F122 6,01 30,00 180,30

TOTAL CAPITOL FAÇANA DAVANTERA F1 36.814,99

F2 FAÇANA POSTERIOR
F201 m2 BASTIDA TUBULAR HOMOLOGADA

Muntatge de bastida tubular homologada per la
execució de les obres de rehabilitació de la façana
davantera d'aquest pressupost, per el periode
necessari per la finalització d'aquestes. 

Es muntaran xarxes mosquiteres en tota la
superfície de la bastida per la seva banda exterior,
per evitar la proliferació de pols de les obres, i una
plataforma contínua i lones a la part baixa, per
protegir als vianants. 

La bastida estarà ancorada amb fixacions
mecàniques, en un nombre no inferior a una fixació
cada 12 m2 de façana o fracció. El muntatge es
realitzarà, amb la bastida totalment anivellada i
aplomada i amb totes les mesures de seguretat
aplicables.

Queda inclosa la redacció per part del contractista
del Pla de Muntatge, Manteniment i Desmuntatge
de la bastida, que serà lliurada al coordinador de
seguretat, previament al muntatge d'aquesta.

S'haurà d'incloure tamble la contractació de una
pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil. En
aquesta partida s'inclou també els transports, el
manteniment i el desmuntatge.

Façana posterior 1 12,30 17,75 0,00 218,33

Àtic 1 12,30 2,50 0,00 30,75

F201 249,08 11,80 2.939,14



F202 ml ENDERROC DEL REVESTIMENT DELS 
CANTELLS DE FORJAT EN ZONA DE 
BALCONS

Picat del 100% del arrebossat dels cantells de
forjat, fins arribar a la estructura. Desoxidació de
les armadures existents, amb mitjants manuals i/o
mecànics, segons el cas, fins la total eliminació de
les restes d'óxid, deixant-les preparades per la
posterior aplicació de un inhibidor de corrosió.
S'inclou la carrega i transport de runa i residus a
abocador autorizat.

Balcons 10 3,05 0,00 0,00 30,50

F202 30,50 17,00 518,50

F203 ml RECONSTRUCCIÓ DELS CANTELLS DE 
FORJAT

Aplicació sobre les armadures existents i
previament desoxidades de revestiment
anticorrosiu a base de ciment i resines epoxi
modificades Sikatop - Armatec 110 Epocem, fent
també les funcions de pont de unió entre les
armadures i el nou morter o formigó. 

Aplicació de morter tixotrópic de dos
componentsPropam Repar 40 de la marca
Propamsa, a base de ciment, resines sintétiques,
fum de sílice i reforzat amb fibres de poliamida.

S'inclou el aristat i formació de cantells en el forjat
deixant la superficie d'aquest preparada per la
colocació del revestiment d'acabat. En aquesta
capa, s'incloura la colocació de una capa de fibra
de poliester (Mallatex).

Balcons 10 3,05 0,00 0,00 30,50

F203 30,50 18,00 549,00

F204 ml REVESTIMENT AMB MORTER MONOCAPA 
DELS CANTELLS DELS FORJATS

Aplicació de revestiment monocapa, acabat raspat, 
color a escollir en obra per la DF, de la marca
PROPAMSA, per revestiment de façanes. El
revestiment disposarà de una capa de fibra de
poliester Mallatex, en tota la seva superficie.

Es realitzarà un acabat en forma d'escopidor a la
part inferior del forjat. Queda inclosa la colocación
de cantoneras amb animà de acer i acabat plàstic
y junquillos.

Balcons 10 3,05 0,00 0,00 30,50

F204 30,50 27,70 844,85

F205 ml ESCOPIDORS TRENCAÏGUES ALS CANTELLS 
DE FORJATS I BALCONS

Repicat i extracció de les actuals peces de rajola
de escopidor en cantells de forjats, amb tall de
radial del paviment existent. Queda inclòs la
evacuació i transport de runa generada a abocador
controlat.

Formació de escopidor a base de col·locació de
peça ceràmica tipus semigres model monserrat o
similar, de la amplada necessaria en cada cas
amb goteró, pres amb morter mixt enriquit amb
Sika-latex.

Balcons 10 3,05 0,00 0,00 30,50

F205 30,50 39,20 1.195,60

F206 ml SUBSTITUCIÓ DE BARANES METÀL·LIQUES 
DE BALCONS I TERRATS.

Substitució de baranes de balcó per unes de ferro
per pintar de 110 cm d'alçada, formades per un
passamà superior de 40x10mm, passamà inferior
de 30x10mm i barrots quadrats de 12 mm, cada
11 cm. La fixació de les baranes es realitzarà amb
placa superficial de ancoratge, i fixació al parament
amb cargol d'acer inox de 100 mm de longitud.
Inclou la colocació de una capa de neopre de
5mm, entre la placa de ancoratge i el parament.

FAÇANA POSTERIOR

Plantes Pis 10 3,17 0,00 0,00 31,70

Planta àtic 1 12,30 0,00 0,00 12,30

F206 44,00 138,00 6.072,00

F207 ml RETIRADA DEL PASSAMÀ EXISTENT I 
COLOCACIÓ DE BARANES (30 cm)

Substitució de baranes de 30 cm d'alçada,
formades per un passamà superior de 40x10mm,
passamà inferior de 30x10mm i barrots quadrats
de 12 mm, cada 11 cm. La fixació de les baranes
es realitzarà amb placa superficial de ancoratge, i
fixació al parament amb cargol d'acer inox de 100
mm de longitud. Inclou la colocació de una capa de
neopre de 5mm, entre la placa de ancoratge i el
parament.

10 1,87 0,00 0,00 18,70

F207 18,70 85,00 1.589,50

F208 ml PINTAT DE BARANES  (30 cm)

Preparació de les baranes noves, amb el lijat de la
seva superficie i eliminació de les restes de oxid i
greixos que puguin apareixer. Aplicació de una
capa de protecció anticorrosiva, a base de mini de
zinc. Posteriorment s'aplicaràn dues mans de
pintura d'esmalt de poliuretà, de color a escollir per
la DF.

10 1,87 0,00 0,00 18,70

F208 18,70 10,00 187,00

F209 ml PINTAT DE BARANES (1,00 mts)

Preparació de les baranes actuals, amb el lijat de
la seva superficie i eliminació de les restes de oxid
que puguin apareixer. Aplicació de una capa de
protecció anticorrosiva, a base de mini de zinc.
Posteriorment s'aplicaràn dues mans de pintura
d'esmalt de poliuretà, de color a escollir per la DF.

Plantes Pis 10 3,17 0,00 0,00 31,70

Planta àtic 1 12,30 0,00 0,00 12,30

F209 44,00 31,50 1.386,00

F210 m2 SANEJAT DE REVESTIMENT I PINTAT DE 
SOSTRES

Comprobació de l'estat superficial dels paraments
dels sostres dels balcons. 
Els revestiments que tinguin qualsevol tipus de
manca de adherència, fissures, despreniments, etc
es picaràn fins arribar a la base de supost, amb
mitjants mecànics i/o manuals. 

Les superficies picades es reconstruiran amb la
aplicació de morter de reparació sense retracció,
procurant igualar la textura existent. En cas de no
poder aconseguir una textura similar, a criteri de la
DF, es podrà ordenar la aplicació de una pintura
rugosa a tota la superficie, per disimular les parts
reparades.

Inclou el cosit de fissures, en cas d'apareixer, amb
la colocació de malla de fibra de poliester
(mallatex) o grapas de varilla de acer inox en
forma de U, previa pasivación anticorrosiva, a
decisió de la DF. Neteja general de la superficie,
deixant-la preparada per la aplicació de la pintura.

Aplicació de dues mans de pintura plástica per
exteriors. Queda inclosa la aplicació previa de una
capa de imprimació de vernis fixador. La tonalitat
s'escollirà en obra per la DF.

Sostres balcons 12 3,03 0,90 0,00 32,72

F210 32,72 19,20 628,22

F211 ml PICAT DE REVESTIMENT + COLOCACIÓ DE 
MONOCAPA A LES CORNISES

Picat del 100% del arrebossat actual de les
cornises, fins arribar a la base ferma eliminant
totalment el revestiment actual, granulite, etc, amb
mitjans manuals i/o mecànics. Inclosa la carrega i
transport de runa i residus a abocador autorizat.

Aplicació de revestiment monocapa, en acabat
raspat, de color a escollir per la DF, de la marca
Propamsa.



El revestiment monocapa, disposarà de una capa
de fibra de poliester tipus Mallatex, a la primera
capa, al 100% de la superficie a tractar. En casos
que el parament estigui molt malmés, a criteri de la
DF, es colocara una segona capa de fibra de
poliester.

La aplicació del revestiment monocapa inclou, la
formació de cantos i aristes, amb cantoneres de
ànima de acer i acabat plàstis i la colocació de
junquillos per la formació juntes de treball. 

Planta entresòl 1 5,86 0,00 0,00 5,86

Planta quarta 1 12,30 0,00 0,00 12,30

Planta àtic 1 12,30 0,00 0,00 12,30

F211 30,46 63,00 1.918,98

F212 ml ESCOPIDORS TRENCAÏGUES A CORNISA

Tall de les peces perimetrals de l'extrem del
voladis amb radial. Queda inclosa la carrega i
transport de runa a abocador autorizat. 
Formació d'escopidor a base de col·locació de
peça ceràmica tipus semigres model monserrat o
similar, de 20 cm d'amplada amb goteró a un
costat, pres amb morter mixt enriquit amb Sika-
latex.

El goteró haura de fer la seva funció, evitant que a
les juntes es trenqui la seva funció. Les juntes
entre peces seràn al menys de 7 mm i es boraràn
amb material per borada per exteriors i junta
ample. La junta entre el escopidor, en cada canvi
de direcció i com a màxim cada 3 mts, es
realitzarà una junta de dilatació, que es reomplirà
amb massila de poliuretà Sikaflex Pro 2 HP. 

Planta entresòl 1 5,86 0,00 0,00 5,86

Planta quarta 1 12,30 0,00 0,00 12,30

Planta àtic 1 12,30 0,00 0,00 12,30

F212 30,46 39,20 1.194,03

F213 ml ESCOPIDORS TRENCAÏGUES A MUR DE 
CORONACIO

Repicat i extracció de les actuals peces de rajola
de coronació dels murs de coronació de façana.
Queda inclòs la evacuació i transport de runa
generada a abocador controlat. 

Formació de escopidor a base de col·locació de
peça ceràmica tipus semigres model monserrat o
similar, de la amplada necessaria en cada cas
amb doble goteró, pres amb morter mixt enriquit
amb Sika-latex. 

Murs laterals terrat àtic 3 1,05 0,00 0,00 3,15

F213 3,15 44,80 141,12

F214 ml ESCUPIDORS TRENCAÏGUES DE FINESTRES

Repicat i extracció de les actuals peces de
finestres. Queda inclòs el transport de runa
generada a abocador controlat.

Formació de escopidor a base de col·locació de
peça ceràmica tipus semigres model monserrat o
similar, de 20x20 o 30x30 cm, segons amplada de
parament, amb goteró en un cantó, pres amb
morter mixt enriquit amb Sika-latex. 

Finestres planta baixa 2 1,87 0,00 0,00 3,74

Finestres planta tipus 10 1,87 0,00 0,00 18,70

Finestres àtic 2 1,87 0,00 0,00 3,74

F214 26,18 39,20 1.026,26

F215 m2 ENDERROC DE REVESTIMENT ACTUAL + 
REVESTIMENT AMB MORTER MONOCAPA

Picat del 100% del arrebossat actual de façana,
fins arribar a la base ferma del tancament eliminant
totalment el revestiment actual, granulite, etc, amb
mitjans manuals i/o mecànics. Inclosa la carrega i
transport de runa i residus a abocador autorizat.

Les esquerdes i/o fissures que puguin apareixer
als tancaments, es graparan amb grapes de varilla
d'acer inoxidable de 8 mm de diàmetre, en forma
de "U", colocades al interior del parament,
perpendicularment a la fissura, preses amb morter
de reparació sense retracció i colocades una cada
30 cm.

Aplicació de revestiment monocapa, en acabat
raspat, de color a escollir per la DF, de la marca
Propamsa.

El revestiment monocapa, disposarà de una capa
de fibra de poliester tipus Mallatex, a la primera
capa, al 100% de la superficie a tractar. En casos
que el parament estigui molt malmés, a criteri de la
DF, es colocara una segona capa de fibra de
poliester.

La aplicació del revestiment monocapa inclou, la
formació de cantos i aristes, amb cantoneres de
ànima de acer i acabat plàstis i la colocació de
junquillos per la formació juntes de treball. 

Parament general de façana 1 5,86 16,48 0,00 96,57

Interior de balcons 12 4,90 2,50 0,00 147,00

Atic 1 12,30 2,68 0,00 32,96

F215 276,53 65,00 17.974,45

TOTAL CAPITOL FAÇANA POSTERIOR F2 38.164,65

C1 COBERTES
C101 m2 IMPERMEABILITZACIÓ DE TERRATS

Picat de l'actual paviment fins a la base del mateix.
Evacuació i transport de runes a abocador
autoritzat.

Col·locació de una capa de tela asfàltica tipus LBM
40 P. Fabricat segons norma UNE 104-242, amb
un pes mig de 4 Kg/m2, i un espessor de 4 mm,
solapades 10 cms com a mínim i soldades entre sí
a foc, formant una sola peça de toda la superficie a
impermeabilitzar. incloent la formació de mimbells,
amb la colocació d'aquesta a l'interior de una rasa
executada a una 15 cm d'alçada a les parets
perimetrals.

S'inclou una imprimació asfáltica previa a tota la
superficie i perímetres.Protecció de les telas amb
un teixit anti punxant de geotextil de 150 gr/m2,
tipus DANOFELT PY 150 o equivalent, solapats 10
cm.

Subministre i col·locació de un nou paviment de
protecció, amb gres antilliscant tipus Montserrat de
30x30, fixat amb morter M-40, a toc de maceta i
junta de 7 mm i posterior rejuntat amb borada
flexible expecial per exteriors, de color gris fosc.
Incloses la formació de juntes de dilatació i
colocació de proteccions en els mimbells.

Terrat àtic 3ª 1 12,00 0,00 4,00 48,00

Terrat àtics 1ª i 2ª 1 12,00 0,00 1,05 12,60

C101 60,60 117,60 7.126,56

C102 m2 PINTAT DE CANALONS OCULTS DE COBERTA 
INCLINADA

Neteja de l'interior dels canalons ocults de coberta
i protecció d'aquests, amb tres mans de pintura de
cautxu i dues capes de fibra de vidre.

Façana principal 1 12,30 0,00 0,00 12,30

Façana posterior 1 12,30 0,00 0,00 12,30

C102 24,60 30,00 738,00

TOTAL CAPITOL COBERTES C1 7.864,56

RESUM DEL PRESSUPOST

TOTAL CAPITOL FAÇANA DAVANTERA F1 36.814,99

TOTAL CAPITOL FAÇANA POSTERIOR F2 38.164,65

TOTAL CAPITOL COBERTES C1 7.864,56

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 82.844,20



LLUIS SALSAS BORRAS

A  R  Q  U  I  T  E  C  T  O

codigo uni descripción largo ancho alto parcial
Total 

medición
Precio 

unitario
Total

1.1.0 MEDIOS AUXILIARES

1.1.1 m² ANDAMIO TUBULAR.
Suministro, transporte, montaje y

desmontaje, incluyendo el alquiler

diario, de andamio tubular

homologado, según normativa de

andamios del ayuntamiento de

Barcelona, dejando un paso para

peatones y para peatones con

mobilidad reducida, habilitado por

dentro del mismo de ancho mínimo

90 cm. Teniendo en cuenta que la

fachada posee elementos salientes

destinados a losas de balcón, desde

la planta principal hasta la planta

bajocubierta.

11,8 17,88 210,98

210,98 210,98 12,50 2.637,30 €       

1.2.0 DERRIBOS

1.2.1 m REPICADO DE REVESTIMIENTO EN GRIETAS.
Picado del revestimiento de fachada

de mortero de cal con medios

manuales, siguiendo la dirección de

la grieta abarcando un ancho de,

como mínimo 20 cm. Realización de

roza en forma de V sobre la grieta y

de rozas perpendiculares a la grita

cada 25 cm para posterior colocación

de grapa metálica. Se incluye la

formación de taladros para albergar

dichas grapas.Y carga de runa sobre

saca o contenedor y transporte a

vertedero.

Grietas en plano de fachada 15 15,00

15,00 15,00 4,75 71,25 €            

MEDICIONES

PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN DE FACHADA PRINCIPAL EN CALLE ANGEL GUIMERÀ, 36 DE
BARCELONA

I. FACHADA PRINCIPAL

c/ J.S. BACH, 9 BAJOS – 08021 BARCELONA

TEL.: 93 201 26 31

E MAIL:  lluis-salsas@coac.es

LLUIS SALSAS BORRAS

A  R  Q  U  I  T  E  C  T  O

codigo uni descripción largo ancho alto parcial
Total 

medición
Precio 

unitario
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1.2.2 m² REPICADO DE REVESTIMIENTO NO ADERIDO AL SOPORTE
Repicado del revestimiento de

mortero de cal en zonas puntuales

donde el revestimiento haya perdido

adherencia con el soporte quedando

sueltos o bufados. Se repicará el

revestimiento hasta dejar el soporte

visto y saneado. Y carga de runa

sobre saca o contenedor y transporte

a vertedero.

Revocos de fachada principal 3,00

3,00 3,00 19,00 57,00 €            

1.2.3 m REPICADO DE CANTOS DE LOSAS DE BALCÓN
Repicado del revestimiento de

mortero de cal y de los materiales

que conforman la losa de balcón, con

medios manuales, hasta dejar vista

la estrutura metálica, y los anclajes

de las barandillas, en tramos de losa

donde se observen patologias

derivadas de la oxidación de los

anclajes de las barandillas o de la

estructura de la losa de voladizo o

que presenten gran cantidad de

grietas. Y carga de runa sobre saca

o contenedor y transporte a

vertedero.

Losa Planta Principal 9,65 1,5 11,15

Losa Planta Primera 9,65 1,5 11,15

Losa Planta Segunda 9,65 1,5 11,15

33,45 33,45 18,00 602,10 €          

1.2.4 m REPICADO DE CORNISA
Repicado del revestimiento de

mortero de cal y de los materiales

que conforman la cornisa superior de

fachada, con medios manuales,

hasta dejar vista la estrutura metálica

que la conforma, en tramos donde la

cornisa presente patologias

derivadas de la oxidación de la

estructura, o donde presente gran

cantidad de grietas. Y carga de runa

sobre saca o contenedor y transporte

a vertedero.

Cornisa sobre Planta Segunda 10,2 0,8 11

11,00 11,00 18,00 198,00 €          

1.2.5 m² REPICADO DE TECHOS DE VOLADIZOS
Repicado del revestimiento y del

mortero situado en los techos de

voladizos, con medios manuales,

hasta dejar vista la estructura en

zonas donde se encuentre agrietado

o haya perdido la adherencia con el

soporte. Y carga de runa sobre saca

o contenedor y transporte a

vertedero.

c/ J.S. BACH, 9 BAJOS – 08021 BARCELONA

TEL.: 93 201 26 31

E MAIL:  lluis-salsas@coac.es



LLUIS SALSAS BORRAS

A  R  Q  U  I  T  E  C  T  O

codigo uni descripción largo ancho alto parcial
Total 

medición
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unitario
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Techo voladizo Planta Principal 9,65 0,75 10,4

Techo voladizo Planta Primera 9,65 0,75 10,4

Techo voladizo Planta Segunda 9,65 0,75 10,4

Cornisa sobre Planta Segunda 10,2 0,4 4,08

35,28 35,28 19,00 670,32 €          

1.2.6 m² EXTRACCIÓN DE PAVIMENTOS
Extracción de pavimento compuesto

por rasillas cerámicas catalanas, con

medios manuales, incluyendo

material de agarre e

impermeabilización (de haberla)

hasta dejar visto el soporte

estructural. Y carga de runa sobre

saca o contenedor y transporte a

vertedero.

9,65 0,75 7,24

1 0,3 0,30

1 0,3 0,30

1 0,3 0,30

Balcón Planta Principal 1 0,3 0,30

9,65 0,75 7,24

1 0,3 0,30

1 0,3 0,30

1 0,3 0,30

Balcón Planta Primera 1 0,3 0,30

9,65 0,75 7,24

1 0,3 0,30

1 0,3 0,30

1 0,3 0,30

Balcón Planta Segunda 1 0,3 0,30

Cornisa 10,2 0,4 4,08

29,39 29,39 18,00 529,07 €          

1.2.7 PA EXTRACCIÓN DE VIGA MONTAMUEBLES
Repicado del revestimiento y del

mortero situado en las zonas

adyacentes a la viga montamuebles

con medios manuales hasta poder

extraer la totalidad de la misma. Y

carga de runa sobre saca o

contenedor y transporte a vertedero.

1

1,00 1,00 105,00 105,00 €          

1.3.0 LIMPIEZA

1.3.1 m² LIMPIEZA DE FACHADA
Limpieda de paramentos verticales y

horizontales en fachada mediante

maquinaria especializada

hidrolimpiadora a presión controlada

(200 bares) incluyendo el sellado de

las aperturas destinadas a puertas y

ventanas para asegurar su

estanqueidad.

Superficie fachada principal 11,8 17,88 210,98

210,98 210,98 7,50 1.582,38 €       

c/ J.S. BACH, 9 BAJOS – 08021 BARCELONA

TEL.: 93 201 26 31

E MAIL:  lluis-salsas@coac.es

LLUIS SALSAS BORRAS

A  R  Q  U  I  T  E  C  T  O

codigo uni descripción largo ancho alto parcial
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1.4.0 ALBAÑILERÍA

1.4.1 m RESTAURACIÓN DE GRIETAS
Suministro y colocación de grapas en

orificios ejecutados según partida 2.1

compuestas por varillas en U, tipo

rea, de acero inoxidable de diámetro

6 mm. Inyectando en los orificios:

Sika Dur 31 CF adhesivo epoxi

tixotrópico de dos componentes, y

colocando una malla de fibra de

vidrio sobre la zona a tratar y

enofscando toda la zona con mortero

especial tipo Sika Monotop 612 de

reparación.

Grietas en fachada Principal 15,00

15,00 15,00 24,85 372,75 €          

1.4.2 m RESTAURACIÓN DE FRENTES DE LOSAS DE VOLADIZO
Lijado de elementos metálicos

descubiertos, extrayendo el oxido de

los mismos para segurar su

aderencia. Imprimación de los

elementos metálicos mediante dos

capas de Sika Monotop 910

aplicadas con 4 horas de separación

y posterior aplicación sobre la

segunda capa aún húmeda, de

mortero de reparación Sikamonotop

612 realizando la forma original del

canto de voladizo, dejandola

preparada para su posterior

revestimiento con mortero de cal.

Teniendo en cuenta que se ha de

colocar una pieza de rasilla cerámica

con goterón y que el encuentro del

frente de la losa con la misma ha de

ser a 90º.

Losa Planta Principal 9,65 1,5 11,15

Losa Planta Primera 9,65 1,5 11,15

Losa Planta Segunda 9,65 1,5 11,15

33,45 33,45 86,25 2.885,06 €       

1.4.3 u SUBSTITUCIÓN DE PATAS DE ANCLAJE DE BARANDILLA
Substitución de pata de anclaje de

barandilla existente por nueva pata

de anclaje de acero inoxidable previo

repicado de la zona adyacente a la

misma. Soldando las uniones con

electrodo compatible con los

materiales.

Anclajes de barandilla en mal estado 6

6,00 6,00 39,20 235,20 €          

c/ J.S. BACH, 9 BAJOS – 08021 BARCELONA

TEL.: 93 201 26 31

E MAIL:  lluis-salsas@coac.es
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1.4.4 u REPARACIÓN DE PATA DE ANCLAJE DE BARANDILLA
Reparación de anclaje de barandilla

extrayendo el material adyacente a la

misma, lijando el anclaje e

imprimandolo con dos capas de

Sikamonotop 910 (aplicando la

segunda como mínimo 4 horas

despues de la primera) y

reconstruyendo la zona extraida con

mortero de reparación tipo Sika

Monotop 612.

Anclajes de barandilla en mal estado 10

10,00 10,00 16,75 167,50 €          

1.4.5 u RESTAURACIÓN DE TECHOS DE VOLADIZOS.
Lijado de los elementos metálicos

dejados a la vista, eliminando óxido e

imprimación con dos capas de Sika

Monotop 910 ( esperando 4h desde

la primera aplicación a la segunda).

Reconstrucción sobre la segunda

capa de imprimación, con mortero de

reaparación tipo Sika Monotop 612,

del techo de voladizo dejandolo

preparado para su posterior

revestimiento con mortero de cal.

Techo voladizo Planta Principal 9,65 0,75 10,4

Techo voladizo Planta Primera 9,65 0,75 10,4

Techo voladizo Planta Segunda 9,65 0,75 10,4

Cornisa sobre Planta Segunda 10,2 0,4 4,08

35,28 35,28 21,00 740,88 €          

1.4.6 RESTAURACIÓN DE BASE DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSAS DE VOLADIZOS
Lijado de los elementos metálicos

dejados a la vista, eliminando óxido e

imprimación con dos capas de Sika

Monotop 910 ( esperando 4h desde

la primera aplicación a la segunda).

Reconstrucción de la base para la

nueva impermeabilización realizando

pendientes del 1%.sobre la segunda

capa de imprimación aún húmeda,

con mortero de cemento.

9,65 0,75 7,24

1 0,3 0,30

1 0,3 0,30

1 0,3 0,30

Balcón Planta Principal 1 0,3 0,30

9,65 0,75 7,24

1 0,3 0,30

1 0,3 0,30

1 0,3 0,30

Balcón Planta Primera 1 0,3 0,30

9,65 0,75 7,24

1 0,3 0,30

1 0,3 0,30

1 0,3 0,30

Balcón Planta Segunda 1 0,3 0,30

Cornisa 10,2 0,4 4,08

29,39 29,39 39,20 1.152,19 €       

c/ J.S. BACH, 9 BAJOS – 08021 BARCELONA

TEL.: 93 201 26 31

E MAIL:  lluis-salsas@coac.es

LLUIS SALSAS BORRAS

A  R  Q  U  I  T  E  C  T  O

codigo uni descripción largo ancho alto parcial
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1.4.7 PA RESTAURACIÓN DE ZONA ADYACENTE A LA VIGAMONTAMUEBLES.
Suministro y reparación con mortero

de reparación Sikamonotop 612

realizando la forma original de la

zona donde se ha extraido la viga

montamuebles, dejandola preparada

para su posterior revestimiento con

mortero de cal. Previo a la

reparación se colocará una malla de

fibra de vidrio.

1

1,00 1,00 125,00 125,00 €          

1.5.0 PAVIMENTOS

1.5.1 m² PAVIMENTO DE BALCONES
Suministro y colocación de baldosín

catalán de 14x28 cm, incluyendo el

remate perimetral con pieza de

vierteaguas con doble goterón,

tomado con mortero cola elástico.

Incluye rejuntado con lechada de

cemento y posterior limpieza de la

superficie con materiales adequados.

9,65 0,78 7,53

1 0,3 0,30

1 0,3 0,30

1 0,3 0,30

Balcón Planta Principal 1 0,3 0,30

9,65 0,78 7,53

1 0,3 0,30

1 0,3 0,30

1 0,3 0,30

Balcón Planta Primera 1 0,3 0,30

9,65 0,78 7,53

1 0,3 0,30

1 0,3 0,30

1 0,3 0,30

Balcón Planta Segunda 1 0,3 0,30

Cornisa 10,2 0,4 4,08

30,26 30,26 51,00 1.543,31 €       

1.6.0 IMPERMEABILIZACIONES

1.6.1 m² IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE BALCÓN
Sumintro y aplicación a rodillo de

impermeabilización compuesta por

una primera imprimación ( 9 partes

de Sikaelástic 450 y una de

sisolvente) una segunda de

Sikaelástic 450 en estado puro, y

posterior espolvoreado de árido fino.

La impermeabilización doblará en el

encuentro con el paramento vertical

5 cms y llegará hasta el borde del

canto de losa.

9,65 0,75 7,24

1 0,3 0,30

1 0,3 0,30

1 0,3 0,30

c/ J.S. BACH, 9 BAJOS – 08021 BARCELONA

TEL.: 93 201 26 31

E MAIL:  lluis-salsas@coac.es
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Total 

medición
Precio 

unitario
Total

Balcón Planta Principal 1 0,3 0,30

9,65 0,75 7,24

1 0,3 0,30

1 0,3 0,30

1 0,3 0,30

Balcón Planta Primera 1 0,3 0,30

9,65 0,75 7,24

1 0,3 0,30

1 0,3 0,30

1 0,3 0,30

Balcón Planta Segunda 1 0,3 0,30

Cornisa 10,2 0,4 4,08

29,39 29,39 26,00 764,21 €          

1.7.0 REVESTIMIENTOS

1.7.1 m² PUENTE DE ADHERENCIA
Sumintro y aplicación a rodillo de

puente de adherencia aplicada a

brocha o rodillo compuesto por

resinas sintéticas, cargas minerales y

aditivos orgánicos e inorgánicos.

zona viga montamuebles 0,50

Cantos de voladizos 33,45 0,3 10,04

Techos de voladizos 35,28

grietas 15 0,25 3,75

zonas desprendidas 3,00

52,57 52,57 7,50 394,24 €          

1.7.2 m² BASE ARMADA REVOCO
Sumintro y aplicación de mortero de

cal de dosificación 1:4 para posterior

aplicación de capa de enfoscado a

buena vista aplicado con llana,

armado con malla de fibra de vidrio

indesmallable y resistente a los

alcalisis de la cal, creando un

revestimiento con una gran

resistencia a la fisuración y al

cuarteamiento.

zona viga montamuebles 0,50

Cantos de voladizos 33,45 0,3 10,04

Techos de voladizos 35,28

grietas 15 0,25 3,75

zonas desprendidas 3

52,57 52,57 18,21 957,21 €          

1.7.3 m² BASE REVOCO
Sumintro y aplicación de mortero de

cal de dosificación 1:4 para posterior

aplicación de capa de enfoscado a

buena vista aplicado con llana, como

base para el posterior estuco de cal.

zona viga montamuebles 0,50

Cantos de voladizos 33,45 0,3 10,04

Techos de voladizos 35,28

grietas 15 0,25 3,75

zonas desprendidas 3

52,57 52,57 16,35 859,44 €          

c/ J.S. BACH, 9 BAJOS – 08021 BARCELONA

TEL.: 93 201 26 31

E MAIL:  lluis-salsas@coac.es

LLUIS SALSAS BORRAS

A  R  Q  U  I  T  E  C  T  O

codigo uni descripción largo ancho alto parcial
Total 

medición
Precio 

unitario
Total

1.7.4 m² REVOCO
Sumintro, fabricación y aplicación de

argamasa de mortero de cal aérea

apagada, con un reposo no inferior a

seis meses, para posterior aplicación

de capa de revoco de dosificación

1:3 respetando el despiece y textura

original.

zona viga montamuebles 0,50

Cantos de voladizos 33,45 0,3 10,04

Techos de voladizos 35,28

grietas 15 0,25 3,75

zonas desprendidas 3

52,57 52,57 39,20 2.060,55 €       

1.9.0 PINTURA

1.9.1 m² IMPRIMACIÓN EN FACHADA
Sumintro y aplicación de una primera

capa de resina diluida al 10% con

agua y una segunda capa diluida al

5% con agua.

11,8 17,88 210,98

210,98 210,98 25,50 5.380,09 €       

1.9.2 m PINTURA DE BARANDILLAS
Lijado y pintado de barandillas con

una capa de imprimación

antioxidante y dos capas de pintura

al esmalte.

Rejas en ventana izquierda de Planta 

Baja alto aprox.1,7m 1,20

Rejas en ventana derecha de Planta Baja 

alto aprox.2,5m 1,80

Rejas en ventanas de Planta Entresuelo 

2 unidades alto aprox.0,4m 3,40

Reja de puerta en Planta Baja (altura de 

puerta= 4m) 2,10

Barandilla Planta Principal (altura 0,9m) 11,90

Barandilla Planta Primera (altura 0,9m) 11,90

Barandilla Planta Segunda (altura 0,9m)

11,90

44,20 44,20 27,50 1.215,50 €       

1.9.3 u LIJADO Y PINTADO DE BALCONERA
Lijado y pintado de puerta balconera

de dimensiones 1 x 2,6 m de madera

con pintura al esmalte de color

blanca.

10,00

10,00 10,00 179,00 1.790,00 €       

c/ J.S. BACH, 9 BAJOS – 08021 BARCELONA
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LLUIS SALSAS BORRAS

A  R  Q  U  I  T  E  C  T  O

codigo uni descripción largo ancho alto parcial
Total 

medición
Precio 

unitario
Total

1.9.4 u LIJADO Y PINTADO DE PERSIANA DE LIBRILLO
Lijado y pintado de persianas de

librillo previa preparación del soporte,

de dimensiones 1x2,6 m con pintura

al esmalte manteniendo el color

original.

4,00

4,00 4,00 278,00 1.112,00 €       

1.9.5 u LIJADO Y BARNIZADO PUERTA PRINCIPAL
Lijado y barnizado de puerta de

madera de acceso al edificio.

1,00

1,00 1,00 585,00 585,00 €          

1.9.6 m PINTADO DE BARANDA DE BALUSTRA
Pintado de barandilla compuesta por

pilastras de obra y 44 unidades de

balustras con pintura de preparación

del soporte y dos capas iguales que

las de fachada.

11,23 11,23

11,23 11,23 25,50 286,37 €          

1.10.1 m² PINTURA ANTIGRAFITI EN FACHADA
Sumintro y aplicación de tres capas

de pintura antigrafiti incolora,

aplicada de arriba hacian abajo en

aplacado de piedra.

11,20 2 22,40

22,40 22,40 37,50 840,00 €          

c/ J.S. BACH, 9 BAJOS – 08021 BARCELONA
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LLUIS SALSAS BORRAS

A  R  Q  U  I  T  E  C  T  O

codigo uni descripción largo ancho alto parcial
Total 

medición
Precio 

unitario
Total

1.10.0 OPCIONALES

1.10.2 m² DERRIBO DE LOSA DE BALCÓN Y REALIZACIÓN DE UNA NUEVA
Apuntalado y sujección de las

barandillas de protección al andamio

tubular. Derribo de losa de balcón en

mal estado incluyendo vertido en

contener o saca y transporte a

vertedero autorizado dejando al

descubierto la estructura metálica y

elementos de soporte. Retirada

manual de la estructura metálica.

Regularización de la zona en

fachada con mortero tipo Sika 612.

Suministro y colocación de perfiles

IPN de dimensiones a especificar en

proyecto, imprimadas con

antioxidante. Suministro y colocación

de doble malla superior e inferior.

Suministtro y colocación de zuncho

perimetral con barras tipo Rea.

Enfcofrado con tableros fenólicos.

Hormigonado de losa de balcón con

hormigón 250 segun proyecto.

Recolocación de barandilla de

protección.

7,24

7,24

superficie de losa = 0,75 m x 9,65 m= 7,24 7,24

21,72 21,72 915,00 19.873,80 €     

1.1.0 MEDIOS AUXILIARES
1.2.0 DERRIBOS
1.3.0 LIMPIEZA
1.4.0 ALBAÑILERÍA
1.5.0 PAVIMENTOS
1.6.0 IMPERMEABILIZACIONES
1.7.0 REVESTIMIENTOS
1.8.0 CARPINTERIA 
1.9.0 PINTURA

1.10.0
TOTAL CAPITULO I

2.232,74 €                    
1.582,38 €                    
5.678,58 €                    
1.543,31 €                    

29.078,90 €                  

TOTAL PRESUPUESTO 29.078,90 €                  

764,21 €                       
4.271,43 €                    

-  €                             
10.368,96 €                  

OPCIONALES (No suma al total del presupuesto) 19.873,80 €                  

RESUMEN 

I. FACHADA PRINCIPAL

2.637,30 €                    
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LLUIS SALSAS BORRAS

A  R  Q  U  I  T  E  C  T  O

2.1.0 DERRIBOS

2.1.1 m² EXTRACCIÓN DE PAVIMENTO DE RASILLA CERÁMICA
Arranque de primera capa de rasillas

cerámicas de 14x28 cm y mortero de

agarre con medios manuales y carga

manual de escombros sobre camión

o contenedor.

Superficie de cubierta 11,17 13,77 153,81

a deducir: patio A -1,78 2,55 -4,54

a deducir: patio B -1,78 2,55 -4,54

a deducir: cubierta trasteros y claraboya -6,4 3,17
-20,29

124,44 124,44 14,00 1.742,23 €       

2.1.2 m EXTRACCIÓN DE MIMBEL PERIMETRAL DE RASILLA CERÁMICA
Arranque de mimbel perimetral de

rasilla cerámica de 14x28 cm y

mortero de agarre con medios

manuales y carga manual de

escombros sobre camión o

contenedor.

mimbel 76,2 76,20

76,20 76,20 5,00 381,00 €          

2.1.3 m² EXTRACCIÓN DE REVESTIMIENTO 
Extracción de revestimiento de

mortero adyacente a una grieta, para

un ancho total de 25 cm en todo el

recorrido de la grieta. Con medios

manuales, y de escombros sobre

camión o contenedor.

(EXTERIOR) grieta entre caja escalera y 

trasteros 2,2 0,5 1,10

1,10 1,10 19,00 20,90 €            

PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CUBIERTA  EN CALLE ANGEL GUIMERÀ, 36 DE BARCELONA

II. CUBIERTA OPCIÓN SEGÚN PROYECTO 
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A  R  Q  U  I  T  E  C  T  O

2.2.0 IMPERMEABILIZACIÓN

2.2.1 m² IMPERMEABILIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE AZOTEA
Impermeabilización de azotea con

una capa de protección de mortero

de cemento, una membrana EPDM

de 15 mm, colocada entre dos capas

separadoras de mortero y acabado

con un pavimento de rasilla cerámica

de 14x28 cm, previa limpieza y

saneamiento de solera, incluye

formación de mediacaña, regata

perimetral para encastar la lámina.

NOTA: Entre pilastras de fachada

posterior la impermeabilización cubre

el murete sin encastarse en regatas. 

Superficie de cubierta 11,17 13,77 153,81

a deducir: patio A -1,78 2,55 -4,54

a deducir: patio B -1,78 2,55 -4,54

a deducir: cubierta trasteros y claraboya -6,4 3,17
-20,29

124,44 124,44 85,00 10.577,82 €     

2.2.2 m² IMPERMEABILIZACIÓN 
Suministro y aplicación de dos capas

de impermeabilización de caucho

acrílico tipo "Sikafill 200 fibras"

aplicadas con rodillo dejando 12

horas entre cada aplicación.

Cubierta trasteros 3,2 2,9 9,28

9,28 9,28 29,00 269,12 €          

2.3.0 REVESTIMIENTOS

2.3.1 m MIMBEL PERIMETRAL
Suministro y colocación de mimbel

perimetral a base de rasillas

cerámicas de 14 x 28 tomadas con

mortero de cemento elástico.

fachada principal 11,23 11,23

medianera 1 13,77 13,77

medianera 2 13,77 13,77

Laterales patios luces (4 uds) 7,12 7,12

Pilatras fachada posterior (5 uds) 3,15 3,15

49,04 49,04 18,00 882,72 €          

2.3.2 m RASILLA CON GOTERÓN
Suministro y colocación de rasilla

cerámica con doble goterón sobre

muro entre pilastras de fachada

posterior tomadas con mortero de

cemento elástico. Dichas rasillas

tiraran el agua sobre la cubierta.

Zona entre pilastras fachada posterior 8 8,00

8,00 8,00 35,00 280,00 €          

c/ J.S. BACH, 9 BAJOS – 08021 BARCELONA
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A  R  Q  U  I  T  E  C  T  O

2.3.3 m² REPARACIÓN DE REVOCO DE MORTERO EN GRIETA
Reparación de revestimiento exterior

con mortero sobre grieta grapada.

(EXTERIOR) grieta entre caja escalera y 

trasteros 2,2 0,5 1,10

1,10 1,10 57,41 63,15 €            

2.3.4 m² REPARACIÓN DE REVESTIMIENTO INTERIOR
Reparación de revestimiento interior

con estuco de cal y yeso sobre grieta

grapada exteriormente.

grieta entre caja escalera y trasteros 2,2 0,5 1,10

1,10 1,10 57,41 63,15 €            

2.4.0 REPARACIÓN DE GRIETA

2.4.1 m REPARACIÓN DE GRIETA
Suministro y colocación de grapas en

orificios ejecutados compuestas por

varillas en U, tipo rea, de acero

inoxidable de diámetro 6 mm.

Inyectando en los orificios: Sika Dur

31 CF adhesivo epoxi tixotrópico de

dos componentes, y colocando una

malla de fibra de vidrio sobre la zona

a tratar y enfoscando toda la zona

con mortero especial tipo Sika

Monotop 612 de reparación.

grieta en pared entre trasteros y caja de 

escalera 2,2 2,20 2,20 24,85 54,67 €

2.1.0 DERRIBOS
2.2.0 IMPERMEABILIZACIÓN
2.3.0 REVESTIMIENTOS
2.4.0 REPARACIÓN DE GRIETA

IMPORTE 14.334,76 €           

II. CUBIERTA OPCIÓN SEGÚN PROYECTO 

2.144,13 €                        

10.846,94 €                      

1.289,02 €                        

54,67 €                             
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LLUIS SALSAS BORRAS

A  R  Q  U  I  T  E  C  T  O

3.1.1 m2 REPARACIÓN PUNTUAL DE CUBIERTA
Preparació i neteja de la superfície

deixant-la a punt de rebre sistema

impermeabilizant.

Subministrament i aplicació de

sistema impermeabilizanta base

d'aplicació de poliureta líquid, sobre

la coberta.

Impermeabilització a base del

sistema Mariseal 250 W2 composta

pels següents elements:

Imprimació Epoxi Mariseal acuacoat

amb un rendimentde 500 gr/m2

aplicada amb corró, seguida de dues

capes de membrana de poliuretà

monocomponent d'aplicació líquida

Mariseal 250 amb un consumd'entre

les dues capes de 2,5 kg/ m2

aplicadesamb rodet, intercalant entre

elles armadura de geotextilMariseal

Fabric de 60 grams, sol-lapades

10cm entre les tires de teixit,

finalitzant el sistema ambmembrana

Alifática de poliuretà

monocomponentMariseal 400 amb

un consum de 250 gr/m2.

Aquest sistema es totalment

transitable.

25,00

25,00 25,00 39,50 987,50 €          

IMPORTE 987,50 €

III. CUBIERTA OPCION REPARACION PUNTUAL 
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Amidaments i Pressupost
Codi Ut Resum Num Long Ampl Alt Quantitat CanPres Pres ImpPres

FS FAÇANA SUR (Narcís Monturiol)

Nota General: El present projecte, no

contempla els treballs de desmuntatge,

retirada, muntatge, manipulació o qualsevol

altre tasca, sobre elements particulars

muntats en façanes, balcons, patis, terrats,

etc. (Maquines de Condicionament de Aire,

Tancaments de Alumini, Tendals, Jardineres,

Plantes, Mobiliari, Bruc, Antenes,

Marquesines, Reixes de Finestres, etc). Per

la correcta execució dels treballs de

rehabilitació aquests elements hauran de

ser retirats i recol locats posteriorment, per

compte del seu propietari.

FS101 m2 BASTIDA TUBULAR

Transport, muntatge i desmuntatge de

bastida tubular. La empresa constructora

haurà d'aportar la memòria de càlcul de la

estructura, prèviament al muntatge

d'aquesta, en la que haurà de tenir en

compte el pres propi, la sobra càrrega de us,

l'acció del vent, etc, segons RD 2177/2004

La bastida disposarà de xarxa mosquitera en

tota la seva superfície per la part exterior y

lones a la part baixa.

La bastida estarà ancorada amb fixacions

mecàniques a la façana, segons nota de

càlcul(*).

Està inclosa una póliça d'assegurança de

Responsabilitat Civil.

Aquesta partida inclou tots els mitjansAquesta partida inclou tots els mitjans

necessaris per la execució de totes les

partides d'aquest capítol, fins i tot, les

possibles mènsules a col locarà sobre la

façana, les fixacions d'aquestes i els

corresponents assajos, etc.

Edifici A 1 8,10 0,00 43,60 353,16

Edifici A (lateral fins gelosia) 1 3,45 0,00 43,60 150,42

Zona Gelosia 1 3,40 0,00 43,60 148,24

Edifici B 1 8,10 0,00 43,60 353,16

Total FS101 1.004,98 12,00 12.059,76

FS102 ml SANEJAT DE PILARS VERTICALS

Sanejat de la superfície dels pilars existents

a la façana eliminant la totalitat de les parts

despreses, fissurades i/o amb una manca de

adherència al suport, amb el picat fins a la

base ferma amb mitjans manuals o

mecànics.

Neteja de la armadura existent i eliminació

de les parts oxidades amb raig de sorra fins

un grau Sa 2½ o manualment amb raspall

d’acer fins un grau St 3, fins la total

eliminació de qualsevol rastre de rovell.

Passivat de les armadures amb Sika Top®

Armatec 110 EpoCem®.
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Reconstrucció de l'element amb morter de

reparació Sika Monotop® 618 o 620, en

funció del espessor de la capa, igualant el

pla i la textura existents inicialment. Per a

gruixos superiors a 40 mm, s'haurà de

col locar armadura de suport, a base de

dues barres longitudinals de 10 mm de

diàmetre i estreps, en forma de U, ancorats

amb resines d'epoxi al forjat.

Totes aquestes armadures, es pasivaran

amb el mateix material que les desoxidades,

abans de la reconstrucció del cantell del

pilar.

Edifici A 3 0,00 0,00 41,95 125,85

Edifici A (lateral fins gelosia) 2 0,00 0,00 41,95 83,90

Edifici B 3 0,00 0,00 41,95 125,85

Total FS102 335,60 9,35 3.137,86

FS103 ml SANEJAT DE FORJATS HORITZONTALS

Sanejat de la superfície dels forjats /

jàsseres existents a la façana eliminant la

totalitat de les parts despreses, fissurades

i/o amb una manca de adherència al suport,

amb el picat fins a la base ferma amb

mitjans manuals o mecànics.

Neteja de la armadura existent i eliminació

de les parts oxidades amb raig de sorra fins

un grau Sa 2½ o manualment amb raspall

d’acer fins un grau St 3, fins la total

eliminació de qualsevol rastre de rovell.

Passivat de les armadures amb Sika Top®

Armatec 110 EpoCem®.Armatec 0 poCem .

Reconstrucció de l'element amb morter de

reparació Sika Monotop® 618 o 620, en

funció del espessor de la capa, igualant el

pla i la textura existents inicialment. Per a

gruixos superiors a 40 mm, s'haurà de

col locar armadura de suport, a base de

dues barres longitudinals de 10 mm de

diàmetre i estreps, en forma de U, ancorats

amb resines d'epoxi al forjat.

Totes aquestes armadures, es pasivaran

amb el mateix material que les desoxidades,

abans de la reconstrucció del cantell del

forjat.

Edifici A 13 3,25 0,00 0,00 42,25

13 3,35 0,00 0,00 43,55

Edifici A (lateral fins gelosia) 13 2,50 0,00 0,00 32,50

Forjat Coronació coberta Edif A 1 8,15 0,00 0,00 8,15

1 3,45 0,00 0,00 3,45

Edifici B 13 3,25 0,00 0,00 42,25

13 3,35 0,00 0,00 43,55

Forjat Coronació coberta Edif B 1 8,15 0,00 0,00 8,15

Total FS103 223,85 9,35 2.093,00
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FS104 m2 PICAT DEL REVESTIMENT DE MURET DE

COBERTA, COSTI DE FISSURES I APLICACIÓ

DE MORTER DE REGULARITZACIÓ (Cara

exterior)

Picat de la totalitat del revestiment de

façana a la zona del muret de barana de

coberta, fins la base ferma. Aristat, enfoscat

i regularització dels paraments, amb la

aplicació de un morter monocapa de base,

preparant los per rebre un acabat de

sistema antifissures STO Lite K (Inclòs en

una altre partida). Prèviament a l'aplicació

de aquesta capa de base, re realitzarà el

cosit de fissures existents als paraments

amb la col locació de grapes de varilla REA

de 8 mm de acer inoxidable, en forma de U,

cada 30 cm. A la capa de morter base,

s'inclou la aplicació de malla antialcalina al

100% de la superfície, de cantoneres i juntes

de treball.

Edifici A 1 8,15 0,00 1,30 10,60

1 3,45 0,00 1,30 4,49

Edifici B 1 8,15 0,00 1,30 10,60

Total FS104 25,69 9,35 240,20

FS105 m2 SISTEMA ANTIFISSURES STO LITE K EN

AMPITS DE FINESTRES I CAIXES DE

PERSIANA. (PARTIDA ANULADA DE LA 1ª

VERSIÓ)

Total FS104 0,00 50,40 0,00

FS106 ml SUBMINISTRE I COL LOCACIÓ DE PERFIL

ANTIGOTEIG STO EN CAIXES DE PERSIANA.ANTIGOT IG STO N CAIX S P RSIANA.

Subministre i col locació de perfil antigoteig

STO Perfil Anti goteo, en arestes

horitzontals de caixes de persiana. El perfil

es col locarà amb la primera capa de STO

Armat clàssic, fixant la malla del perfil, amb

el morter fresc.

Inclòs en partida FS117

Total FS106 0,00 0,00 0,00

FS107 ml SUBMINISTRE I COL LOCACIÓ DE

CANTONERA PERFIL STO CANTONERA.

Subministre i col locació de perfil de

cantonera STO Perfil Cantonera, en arestes

horitzontals de caixes de persiana. El perfil

es col locarà amb la primera capa de STO

Armat clàssic, fixant la malla del perfil, amb

el morter fresc.

Inclòs en partida FS117

Total FS107 0,00 0,00 0,00

FS108 m2 SISTEMA DE FAÇANA ANTIFISSURES STO

EN MUR DE TERRAT (PARTIDA ANULADA

DE LA 1ª VERSIÓ)

Total FS108 0,00 50,40 0,00

FS109 ut SEGELLAT DE CAIXES DE PERSIANA PER LA

POSTERIOR INJECCIÓ DE PERLES DE

NEOPOR. SISTEMA THERMABEAT®.

(PARTIDA ANULADA DE LA 1ª VERSIÓ) Inclòs en partida FS110

Total FS109 0,00 0,00 0,00
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FS110 m2 INJECCIÓ DE PERLES DE NEOPOR. SISTEMA

THERMABEAT®, ALS PARAMENTS DE

OBRA VISTA I AMPITS DE FINESTRES.

(PARTIDA ANULADA DE LA 1ª VERSIÓ)

Total FS110 0,00 33,50 0,00

FS111 m2 SUBSTITUCIÓ DE PECES DE OBRA VISTA

(PERCENTATGE APROXIMAT DEL 5%)

(PARTIDA ANULADA DE LA 1ª VERSIÓ)

Total FS111 0,00 380,00 0,00

FS112 m2 NETEJA, REJUNTAT I HIDROFUGAT DE LA

OBRA VISTA. (PARTIDA ANULADA DE LA 1ª

VERSIÓ)

Total FS111 0,00 27,50 0,00

FS113 ml COL LOCACIÓ ESCOPIDORS TRENCAÏGUES

ALS CANTELLS DE FORJATS (PARTIDA

ANULADA DE LA 1ª VERSIÓ)

Total FS113 0,00 42,00 0,00

FS114 ml SUBMINISTRE I COL LOCACIÓ

D'ESCOPIDORS TRENCAÏGUES ALS AMPITS

DE FINESTRES

Subministre i col locació de escopidor a base

de col locació de peça ceràmica de semigres

model Montserrat de Calaf, de la amplada

necessària en cada cas amb goteró, pres

amb morter mixt enriquit amb Sika latex.

L'escopidor es col locarà sobre la pedra

actual, eliminant prèviament els

revestiments de les que s'hagin modificat

particularment. La part de pedra que vola

per fora de la línia de façana, es tallarà,

deixant la a nivell de façana. El sistemadeixant la a nivell de façana. l sistema

antifissures de la part de l'ampit de les

finestres, es retornarà fins a la part superior

de la pedra d'escopidor, per evitar fissures

en aquesta zona. La nova peca d'escopidor

es col locarà de forma que tingui una volada

lliure mínima respecte al parament acabat

de 2 cm.

Edifici A 14 1,90 0,00 0,00 26,60

Edifici B 14 1,90 0,00 0,00 26,60

Total FS114 53,20 49,50 2.633,40

FS115 ml SUBMINISTRE I COL LOCACIÓ PECES DE

DOBLE ESCOPIDOR TRENCAÏGUES AL MUR

DE CORONACIÓ DE FAÇANA

Subministre i col locació de doble escopidor

a base de col locació de peça ceràmica de

semigres model Montserrat de Calaf

(passamà), de la amplada necessària en

cada cas amb goteró, pres amb morter mixt

enriquit amb Sika latex. Es realitzarà una

junta de dilatació en cada canvi de direcció

del mur de coberta, a 45º i cada 2 mt lineals

o fracció d'escopidor. La nova peca

d'escopidor es col locarà de forma que

tingui una volada lliure mínima respecte al

parament acabat de 2 cm.
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Edifici A 1 8,15 0,00 0,00 8,15

1 3,45 0,00 0,00 3,45

Edifici B 1 8,15 0,00 0,00 8,15

Jàssera sobre gelosia 1 3,40 0,00 0,00 3,40

Total FS115 23,15 45,00 1.041,75

FS116 m2 SUMINISTRE I COL LOCACIÓ DE AÏLLAMENT

TÈRMIC DE 40 mm, PER LA

REGULARITZACIÓ DE SUPERFÍCIES DE

FAÇANA. (PARTIDA AFEGIDA DE LA OPCIÓ

OP4)

Subministrament i col locació de capa de

aïllament tèrmic de poliestirè expandit de

40 cm adherit i fixat mecànicament de la

marca STO, segons document de muntatge

del fabricant i especificació del departament

tècnic del propi fabricant.

FAÇANA SUR AMPITS I CAIXES PERSIANA DE FINESTRA

Edifici A

Caixa de persiana (Frontal) 14 1,90 0,00 0,53 14,10

Lateral finestra 14 0,00 0,05 1,35 0,95

Ampit Finestra 14 1,90 0,00 0,80 21,28

Edifici B

Caixa de persiana (Frontal) 14 1,90 0,00 0,53 14,10

Lateral finestra 14 0,00 0,05 1,35 0,95

Ampit Finestra 14 1,90 0,00 0,80 21,28

FAÇANA SUR OBRA VISTA I SEGONA CAPA AMPITS I CAIXES PERSIANA DE FINESTRA

Edifici A 14 3,30 0,00 2,75 127,05

14 1,45 0,00 2,75 55,83

14 2,50 0,00 2,75 96,25

Edifici B 14 1,45 0,00 2,75 55,83

14 3,35 0,00 2,75 128,98

segona capa finestres 0 0,00 0,00 0,00 72,66segona capa finestres 0 0,00 0,00 0,00 7 ,66

Total FS116 609,26 30,00 18.277,80

FS117 m2 SUBMINISTRAMENT I COL LOCACIÓ DE

REVESTIMENT AÏLLANT, STO THERM

CLÀSSIC. (PARTIDA AFEGIDA DE LA OPCIÓ

OP4)

Subministrament i col locació del sistema de

revocament orgànic de façanes, Stotherm

Clàssic amb aïllament de poliestirè expandit

de 40 cm adherit de la casa alemanya STO

Prèviament a la col locació del sistema, es

realitzarà una inspecció del suport, per

eliminar parts despreses, bufades o amb

manca d'adherència.

L'arrebossat d'acabat d'enllaç orgànic amb

estructura d'arrebossat gratat; tipus Stolit K

1,5 mm (color blanc) intercalant Sto Fibra de

Vidre. APLICACIÓ Suports de paret:

Maçoneria, formigó, maó silico calcari, maó,

formigó amb celdillas, obra vista.
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COMPOSICIÓ DEL SISTEMA

Fixació Sto ADH B, adhesiu d'enllaç

inorgànic (Sto Morter Adhesiu).

Aïllament Sto Panell EPS 40mm.

Malla d'armat (StoArmat Clàssic) ,

freturosa de ciment amb gra guia que actua

d'enllaç

orgànic amb Sto Malla Fibra de Vidre, al

interior de la masa de imprimació i primera

ma Sto Armat Clàssic.

Arrebossat d'acabat d'enllaç orgànic amb

estructura d'arrebossat gratat (Stolit K 1,5

mm).

Pintura transpirable a base d'aigua color

C1 (Jumbosil).

Per a procedir a tenir les totals garanties per

part de la casa STO, la empresa instal ladora

haurà de tenir la qualificació d'instal lador

oficial, acreditant els cursos de formació.

FAÇANA SUR

Edifici A 1 8,10 0,00 42,25 342,23

1 3,45 0,00 42,25 145,76

Mur de terrat 1 8,15 0,00 1,30 10,60

Mur de terrat 1 3,45 0,00 1,30 4,49

Edifici B 1 0,35 0,00 42,25 14,79

1 8,10 0,00 42,25 342,23

Mur de terrat 1 8,15 0,00 1,30 10,60

Total FS117 860,10 72,80 62.615,28

Total FAÇANA SUD (Narcís Monturiol) 102.099,05
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FO FAÇANA OEST (C/. Amadeu Torner)

Nota General: El present projecte, no

contempla els treballs de desmuntatge,

retirada, muntatge, manipulació o qualsevol

altre tasca, sobre elements particulars

muntats en façanes, balcons, patis, terrats,

etc. (Maquines de Condicionament de Aire,

Tancaments de Alumini, Tendals, Jardineres,

Plantes, Mobiliari, Bruc, Antenes,

Marquesines, Reixes de Finestres, etc). Per

la correcta execució dels treballs de

rehabilitació aquests elements hauran de

ser retirats i recol locats posteriorment, per

compte del seu propietari.

FO101 m2 BASTIDA TUBULAR

Transport, muntatge i desmuntatge de

bastida tubular. La empresa constructora

haura d'aportar la memória de càlcul de la

estructura, previament al muntatje

d'aquesta, en la que haurà de tenir en

compte el pres propi, la sobra càrrega de us,

l'acció del vent, etc, segons RD 2177/2004

La bastida disposara de xarxa mosquitera en

tota la seva superficie per la part exterior y

lones a la part baixa.

La bastida estará ancorada amb fixacions

mecàniques a la facana, segons nota de

càlcul(*).

Está inclosa una póliça d'assegurança de

Responsabilidad Civil.

Aquesta partida inclou topts els mitjansAquesta partida inclou topts els mitjans

necessaris per la execució de totes les

partides d'aquest capitol, fins i tot, les

possibles mensules a colocar sobre la

façana, les fixacions d'aquestes i els

corresponents assajos, etc.

Edifici A 1 17,30 0,00 43,60 754,28

Balcons 4 1,00 0,00 43,60 174,40

Planta baixa 1 8,60 0,00 4,05 34,83

Total FO101 963,51 12,00 11.562,12

FO102 ml SANEJAT DE PILARS VERTICALS

Sanejat de la superficie dels pilars existents

a la façana eliminant la totalitat de les parts

despreses, fissurades i/o amb una manca de

adherència al suport, amb el picat fins a la

base ferma amb mitjans manuals o

mecànics.

Neteja de la armadura existent i eliminació

de les parts oxidades amb raig de sorra fins

un grau Sa 2½ o manualment amb raspall

d’acer fins un grau St 3, fins la total

eliminació de qualsevol rastre de rovell.

Passivat de les armadures amb Sika Top®

Armatec 110 EpoCem®.

35 / 108
APR705
18/12/2013

1692 C/. Narcís Monturiol, nº 106 108 (Hospitalet de Llobregat)

Amidaments i Pressupost
Codi Ut Resum Num Long Ampl Alt Quantitat CanPres Pres ImpPres

Reconstrucció de l'element amb morter de

reparació Sika Monotop® 618 o 620, en

funció del espessor de la capa, igualant el

pla i la textura existents inicialment. Per a

gruixos superiors a 40 mm, s'haurà de

col locar armadura de suport, a base de

dues barres longitudinals de 10 mm de

diàmetre i estreps, en forma de U, ancorats

amb resines d'epoxi al forjat.

Totes aquestes armadures, es pasivaran

amb el mateix material que les desoxidades,

abans de la reconstrucció del cantell del

pilar.

Edifici A 6 0,00 0,00 41,95 251,70

Planta baixa 2 0,00 0,00 4,05 8,10

Total FO102 259,80 9,35 2.429,13

FO103 ml SANEJAT DE FORJATS HORITZONTALS

Sanejat de la superficie dels forjats /

jàsseres existents a la façana eliminant la

totalitat de les parts despreses, fissurades

i/o amb una manca de adherència al suport,

amb el picat fins a la base ferma amb

mitjans manuals o mecànics.

Neteja de la armadura existent i eliminació

de les parts oxidades amb raig de sorra fins

un grau Sa 2½ o manualment amb raspall

d’acer fins un grau St 3, fins la total

eliminació de qualsevol rastre de rovell.

Passivat de les armadures amb Sika Top®

Armatec 110 EpoCem®.

Reconstrucció de l'element amb morter de

reparació Sika Monotop® 618 o 620, en

funció del espessor de la capa, igualant el

pla i la textura existents inicialment. Per a

gruixos superiors a 40 mm, s'haurà de

col locar armadura de suport, a base de

dues barres longitudinals de 10 mm de

diàmetre i estreps, en forma de U, ancorats

amb resines d'epoxi al forjat.

Totes aquestes armadures, es pasivaran

amb el mateix material que les desoxidades,

abans de la reconstrucció del cantell del

forjat.

Edifici A 13 2,45 0,00 0,00 31,85

13 3,20 0,00 0,00 41,60

13 2,45 0,00 0,00 31,85

Forjat Coronació coberta Edif A 1 17,30 0,00 0,00 17,30

Total FO103 122,60 9,35 1.146,31
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FO104 m2 PICAT DEL REVESTIMENT DE MURET DE

COBERTA, COSTI DE FISSURES I APLICACIÓ

DE MORTER DE REGULARITZACIÓ (Cara

exterior)

Picat de la totalitat del revestiment de

façana a la zona del muret de barana de

coberta, fins la base ferma. Aristat, enfoscat

i regularització dels paraments, amb la

aplicació de un morter monocapa de base,

preparant los per rebre un acabat de

sistema antifissures STO Lite K (Inclòs en

una altre partida). Previament a l'aplicació

de aquesta capa de base, re realitzarà el

cosit de fissures existents als paraments

amb la col locació de grapes de varilla REA

de 8 mm de acer inoxidable, en forma de U,

cada 30 cm. A la capa de morter base,

s'inclou la aplicació de malla antialcalina al

100% de la superfície, de cantoneres i juntes

de treball.

Edifici A 1 17,30 0,00 1,30 22,49

Total FO104 22,49 9,35 210,28

FO105 m2 ENDERROC DE PAVIMENTS + LAMINES

ASFÀLTIQUES I COL LOCACIÓ DE NOU

PAVIMENT DE BALCONS

Enderroc del paviment actual i en els

balcons on hi hagi més de un paviment,

demolició de tots els paviments, fins a la

base del forjat. S'inclou la retirada i

transport de residus de l'enderoc al

abocador autoritzat.abocador autorit at.
Confecció de mitja canya de morter de

ciment pòrtland, a la entrega del forjat amb

la paret, per evitar el risc de ruptura de la

làmina.

Formació de rasa perimetral a on sigui

possible, a uns 15 cms, per entregar les

làmines en el seu interior.

Aplicació de una capa de imprimació

asfàltica a tota la superficie i perímetres,

amb Curidan, de Danosa. Posteriorment es

subministrarà i col locaran dues làmines

asfàltiques, Esterdan 30 P Elastòmer (3

kg/m2 de pes i 3 mmde gruix) i una segona

capa, col locada a trencajunts Esterdan 40

P Elastòmer (4 kg/m2 de pes i 4 mm de

gruix).

En aquesta partida s'inclou la p.p. de

minbells.

Les làmines asfàltiques estaran fabricades

segons la norma UNE 104 242, es solaparan

un mínim de 10 cm una sobre la otra i

estaran soldades a foc, formant una sola

peca en tota la superficie a

impermeabilitzar.

Per protegir les làmines asfàltiques es

col locarà a sobre una capa de teixit

geotèxtil de 150 g/m2, DANOFELT PY 150,

con solape de unos 10 cm.
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Sobre la capa de geotèxtil, es realitzarà una

capa de morter, que servirà de base per la

col locació del paviment de acabat.

Finalment es subministrarà i col locarà un

nou paviment amb peces de semigres

Montserrat de Calaf de 30x30, amb ciment

cola flexible aplicat amb llana dentada sobre

subbase de morter. Les juntes entre peces

seran de 8 mm i les juntes entre els peces

de paviment i les peces d'escopidor

perimetral, també seran de 8 mm.

Es realitzaran juntes de dilatació entre el

paviment i l'escopidor i entre el paviment i

el parament posterior, que es reompliran

amb massilla de poliuretà Sikaflex, de color

gris. El rejuntat de les peces de paviment es

realitzarà amb borada per exteriors de guix

adequat a la mida de la junta.

Es col locarà un entornapeu, format per

mitja rajola, a les parts posteriors del balcó

que coincideixin amb un parament. La

fixació d'aquestes peces, es realitzarà a base

de ciment cola flexible. La junta entre el

entornapeus i el paviment, es realitzarà amb

sikaflex, de color gris, per afavorir les

dilatacions i contraccions del paviment.

NOTA: La superficie de paviment es 30 cm

inferior en el perímetre de vol, que la

superficie d'aquesta partida, degut a la

col locació d'escopidors perimetrals,

inclosos en una altre partida.

Edifici A 26 3,50 1,05 0,00 95,55

Balcó tancat habitatge 2º 1ª 1 3,50 1,05 0,00 3,68

Balcó tancat habitatge 3º 1ª 1 3,50 1,05 0,00 3,68

Balcó tancat habitatge 4º 1ª 1 3,50 1,05 0,00 3,68

Balcó tancat habitatge 6º 2ª 1 3,50 1,05 0,00 3,68

Balcó tancat habitatge 8º 2ª 1 3,50 1,05 0,00 3,68

Total FO105 77,15 117,70 9.080,56

FO106 ml ESCOPIDORS DE BALCONS

Suministre i col locació de peces de

escopidor model Montserrat de Calaf, de 30

x 30, amb doble goteró, pres amb ciment

cola flexible, sobre subbase de morter.

Es realitzaran juntes de dilatació entre el

paviment i l'escopidor i en els canvis de

direcció de l'escopidor, que es reompliran

amb massilla de poliuretà Sikaflex, de color

gris. Les juntes entre peces serà e 8 mm i el

rejuntat es realitzarà amb borada per

exteriors de guix adequat a la mida de la

junta.

Nota: En aquesta partida, no cal tenir en

compte ni l'enderroc de les peces ni la

evacuació de runa ni el transport i gestió,

per estar incloses a la partida de enderroc

del paviment del balcó

Edifici A 26 3,50 0,00 0,00 91,00

52 1,05 0,00 0,00 54,60

Terrat 1º 1ª 1 6,50 0,00 0,00 6,50

Total FO106 152,10 39,20 5.962,32
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FO107 ml PICAT + REPARACIÓ + RECONSTRUCCIÓ +

SISTEMA ANTIFISSURES DE FAÇANA STO

EN FORJATS DE BALCONS

Picat de tot el revestiment actual dels

cantells de forjats de balcons fins deixar la

estructura al descobert, eliminant d'aquesta

les parts fissurades o despreses. Evacuació,

carrega i transport de runes a abocador

autoritzat.

Neteja de la armadura existent i eliminació

de les parts oxidades amb raig de sorra fins

un grau Sa 2½ o manualment amb raspall

d’acer fins un grau St 3, fins la total

eliminació de qualsevol rastre de rovell.

Passivat de les armadures amb Sika Top®

Armatec 110 EpoCem®.

Reconstrucció de l'element amb morter de

reparació Sika Monotop® 618 o 620, en

funció del espessor de la capa, igualant el

pla i la textura existents inicialment. Per a

gruixos superiors a 40 mm, s'haurà de

col locar armadura de suport, a base de

dues barres longitudinals de 10 mm de

diàmetre i estreps, en forma de U, ancorats

amb resines d'epoxi al forjat.

Totes aquestes armadures, es pasivaran

amb el mateix material que les desoxidades,

abans de la reconstrucció del cantell del

forjat.

Aristat i enfoscat del cantell del forjat,Aristat i enfoscat del cantell del forjat,

deixant ho preparat per la col locació del

revestiment de acabat, amb la inclusió de

una malla alcalina de fibra de poliester de

10x10 mm de la marca mallatex.

Suministre i aplicació de sistema antifissures

STO Lite K en cantells de forjat de balcons.

Sobre el morter existent, es col loca una

capa de imprimació STOplex W per

assegurar el pont de unió entre el morter

existent i el nou sistema de revestiment.

Aplicació de una primera capa de morter

STO Armat Clàssic en un espessor de 1,5

mm.

Amb el morter fresc es col loca la malla de

armadura Sto Malla de Fibra de Vidre i amb

la llana es pressiona per que quedi fixada al

morter.

Les juntes de la malla es solaparan 10 cm.

(Marca groga existent a la pròpia malla).

Aplicació de una segona capa de morter STO

Armat Clàssic en un espessor de 1,5 mm

Col locació de espigues STO de longitud

entre 10 i 15 cm, segons el espessor del

recobriment del formigó, per garantir la

estabilitat de aquest recobriment en el

futur, en una quantitat de 3 uts per metre

lineal de pilar. Sobre les espigues de fixació,

es col locarà una nova peça de STO Malla

antifissures de 30x30 cm.
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Aplicació de la capa de acabat STO LITE K de

densitat 1,80 g/cm y tamany del grano: 1,5

mm, de color a escollir le la direcció tècnica i

la Comunitat de Propietaris entre els color

de la Carta de Color StoColor System,

dintre de la gama dels indicats amb

tonalitats C1.

La aplicació del STO LITE K es realitza amb

llana metàl lica i remolinat amb llana de

PVC, sense cargols de fixació. El espessor

total de la capa del sistema antifissures es

de 4,5 mm.

Edifici A 26 3,50 0,00 0,00 91,00

52 1,05 0,00 0,00 54,60

Terrat 1º 1ª 1 6,50 0,00 0,00 6,50

Total FO107 152,10 66,00 10.038,60

FO108 ut SUBSTITUCIÓ DE POTES DE BARANA

Eliminació de les actuals potes de barana

amb radial, eliminant la totalitat de les parts

metàl liques empotrades a l'interior de la

obra. Col locació de noves potes de

ancoratge, similars a les actuals, amb pletina

de acer i dos cargols de acer inoxidable de

100mm per pletina.

Queda inclosa la col locació de una junta de

neoprè entre la pletina i la obra.

Potes de barana a forjat 69 0,00 0,00 0,00 69,00

Ancoratges de barana a paret 138 0,00 0,00 0,00 138,00

Total FO108 207,00 32,00 6.624,00

FO109 ml PINTAT DE BARANES AL ESMALT SINTÈTIC

Preparació de la superficie de la barana

eliminant les restes de òxid i les parts de

pintura despresa del suport amb mitjans

mecànics o manuals. Aplicació de sistema

anticorrosiu a tota la superficie de la barana,

a base d'una capa de minio de zinc.

Aplicació de dues mans de pintura d'esmalt

sintètic per exteriors, per elements

metàl lics, en color a escollir les la propietat

i la direcció facultativa.

Nota 1: Aquesta partida no contempla el

decapat total dels elements metàl lics i per

tant, el acabat de la superficie finalment

pintada, variarà segons el estar del suport

de les capes de pintura existents

anteriorment.

Nota 2: En el cas d'haver de substituir algun

tram de barana, per que el seu estat de

corrosió no garanteixi el seu correcte

compliment de la seva funció, el preu pwer

metre lineal o fracció de barana nova es de

158,50 €/ml

Edifici A 26 3,50 0,00 0,00 91,00

52 1,05 0,00 0,00 54,60

Total FO109 145,60 30,80 4.484,48
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FO110 m2 SANEJAT SOSTRE DE BALCONS + SISTEMA

ANTIFISSURES STO

Sanejat del sostre dels balcons amb la

eliminació del revestiment a totes les zones

que estiguin bufades, fissurades o despreses

de la base, amb mitjans mecànics o

manuals, fins a la base ferma del forjat.

Es reconstruirà el revestiment original amb

la aplicació de morter de restauració, sense

retracció, igualant al màxim la textura

original.

Suministre i aplicació de sistema antifissures

STO Lite K en cantells de forjat de balcons.

Sobre el morter existent, es col loca una

primera capa de imprimació STOplex W per

assegurar el pont de unió entre el morter

existent i el nou sistema de revestiment.

Aplicació de una primera capa de morter

STO Armat Clàssic en un espessor de 1,5

mm.

Amb el morter fresc es col loca la malla de

armadura Sto Malla de Fibra de Vidre i amb

la llana es pressiona per que quedi fixada al

morter.

Les juntes de la malla es solaparan 10 cm.

(Marca groga existent a la pròpia malla).

Aplicació de una segona capa de morter STO

Armat Clàssic en un espessor de 1,5 mm

Col locació de espigues STO de longitud

entre 10 i 15 cm, segons el espessor delentre 0 i 5 cm, segons el espessor del

recobriment del formigó, per garantir la

estabilitat de aquest recobriment en el

futur, en una quantitat de 3 uts per metre

lineal de pilar. Sobre les espigues de fixació,

es col locarà una nova peça de STO Malla

antifissures de 30x30 cm.

Aplicació de la capa de acabat STO LITE K de

densitat 1,80 g/cm y tamany del grano: 1,5

mm, de color a escollir le la direcció tècnica i

la Comunitat de Propietaris entre els color

de la Carta de Color StoColor System,

dintre de la gama dels indicats amb

tonalitats C1.

La aplicació del STO LITE K es realitza amb

llana metàl lica i remolinat amb llana de

PVC, sense cargols de fixació. El espessor

total de la capa del sistema antifissures es

de 4,5 mm.

NOTA: S'adverteix que al no repicar la

totalitat de la superficie del sostre del balcó,

es possible que en alguns casos es noti certa

diferencia entre els acabats de les zones

antigues i les zones rehabilitades.

Edifici A 26 3,50 1,05 0,00 95,55

Terrat Balcó 1º 1ª 1 2,35 0,00 0,00 2,35

Balcó tancat habitatge 2º 1ª 1 3,50 1,05 0,00 3,68

Balcó tancat habitatge 3º 1ª 1 3,50 1,05 0,00 3,68

Balcó tancat habitatge 4º 1ª 1 3,50 1,05 0,00 3,68

Balcó tancat habitatge 6º 2ª 1 3,50 1,05 0,00 3,68

Balcó tancat habitatge 8º 2ª 1 3,50 1,05 0,00 3,68

Total FO110 79,50 58,85 4.678,58
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FO111 m2 SISTEMA ANTIFISSURES STO LITE K EN

AMPITS DE FINESTRES I CAIXES DE

PERSIANA. (PARTIDA ANULADA DE LA 1ª

VERSIÓ)

Total FO111 0,00 50,40 0,00

FO112 ml SUMINISTRE I COL LOCACIÓ DE PERFIL

ANTIGOTEIG STO EN CAIXES DE PERSIANA.

(PARTIDA ANULADA DE LA 1ª VERSIÓ)

Inclòs en partida FO124

Total FO112 0,00 0,00 0,00

FO113 ml SUMINISTRE I COL LOCACIÓ DE

CANTONERA PERFIL STO CANTONERA.

(PARTIDA ANULADA DE LA 1ª VERSIÓ) Inclòs en partida FO124

Total FO113 0,00 0,00 0,00

FO114 m2 SISTEMA DE FAÇANA ANTIFISSURES STO

EN MUR DE TERRAT. (PARTIDA ANULADA

DE LA 1ª VERSIÓ)

Total FO114 0,00 50,40 0,00

FO115 m2 SANEJAT I PINTAT DELS PARAMENTS

INTERIORS DE LA ZONA DE BALCONS.

(PARTIDA ANULADA DE LA 1ª VERSIÓ)

Total FO115 0,00 17,60 0,00

FO116 ut SEGELLAT DE CAIXES DE PERSIANA PER LA

POSTERIOR INJECCIÓ DE PERLES DE

NEOPOR. SISTEMA THERMABEAT®.

(PARTIDA ANULADA DE LA 1ª VERSIÓ) Inclòs en partida FO117

Total FO116 0,00 0,00 0,00

FO117 m2 INJECCIÓ DE PERLES DE NEOPOR. SISTEMA

THERMABEAT®, ALS PARAMENTS DE

OBRA VISTA I AMPITS DE FINESTRES.

(PARTIDA ANULADA DE LA 1ª VERSIÓ)

Total FO117 0,00 33,50 0,00Total FO 7 0,00 33,50 0,00

FO118 m2 SUBSTITUCIÓ DE PECES DE OBRA VISTA

(PERCENTATGE APROXIMAT DEL 5%)

(PARTIDA ANULADA DE LA 1ª VERSIÓ)

Total FO118 0,00 380,00 0,00

FO119 m2 NETEJA, REJUNTAT I HIDROFUGAT DE LA

OBRA VISTA. (PARTIDA ANULADA DE LA 1ª

VERSIÓ)

Total FO119 0,00 27,50 0,00

FO120 ml COL LOCACIÓ ESCOPIDORS TRENCAÏGUES

ALS CANTELLS DE FORJATS (PARTIDA

ANULADA DE LA 1ª VERSIÓ)

Total FO120 0,00 42,00 0,00
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FO121 ml SUMINISTRE I COL LOCACIÓ D'ESCOPIDORS

TRENCAÏGUES ALS AMPITS DE FINESTRES

Suministre i col locació de escopidor a base

de col locació de peça ceràmica de semigres

model Montserrat de Calaf, de la amplada

necessària en cada cas amb goteró, pres

amb morter mixt enriquit amb Sika latex.

L'escopidor es col locarà sobre la pedra

actual, eliminant previament els

revestiments de les que s'hagin modificat

particularment. La part de pedra que vola

per fora de la línia de façana, es tallarà,

deixant la a nivell de façana. El sistema

antifissures de la part de l'ampit de les

finestres, es retornarà fins a la part superior

de la pedra d'escopidor, per evitar fissures

en aquesta zona. La nova peca d'escopidor

es col locarà de forma que tingui una volada

lliure mínima respecte al parament acabat

de 2 cm.

Finestres de 1,85 28 1,90 0,00 53,20

Finestres de 1,35 28 1,35 0,00 37,80

Total FO121 91,00 42,00 3.822,00

FO123 ml SUMINISTRE I COL LOCACIÓ PECES DE

DOBLE ESCOPIDOR TRENCAÏGUES AL MUR

DE CORONACIÓ DE FAÇANA.

Suministre i col locació de doble escopidor a

base de col locació de peça ceràmica de

semigres model Montserrat de Calaf

(passamà), de la amplada necessària en(passamà), de la amplada necessària en

cada cas amb goteró, pres amb morter mixt

enriquit amb Sika latex. Es realitzarà una

junta de dilatació en cada canvi de direcció

del mur de coberta, a 45º i cada 2 mt lineals

o fracció d'escopidor. La nova peca

d'escopidor es col locarà de forma que

tingui una volada lliure mínima respecte al

parament acabat de 2 cm.

Edifici A 1 17,30 0,00 17,30

Total FO122 17,30 45,00 778,50

FO122 m2 SUMINISTRE I COL LOCACIÓ DE AÏLLAMENT

TÈRMIC DE 40 mm, PER LA

REGULARITZACIÓ DE SUPERFÍCIES DE

FAÇANA. (PARTIDA AFEGIDA DE LA OPCIÓ

OP4)

Subministrament i col locació de capa de

aïllament tèrmic de poliestirè expandit de

40 cm adherit i fixat mecànicament de la

marca STO, segons document de muntatge

del fabricant i especificació del departament

tècnic del propi fabricant.

FAÇANA OEST AMPITS I CAIXES PERSIANA DE FINESTRA

Edifici A Finestres de 1,85

Caixa de persiana (Frontal) 28 1,90 0,00 0,53 28,20

Lateral finestra 28 0,00 0,05 1,35 1,89

Ampit Finestra 28 1,90 0,00 0,80 42,56
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Edifici A Finestres de 1,35

Caixa de persiana (Frontal) 28 1,40 0,00 0,53 20,78

Lateral finestra 28 0,00 0,05 1,35 1,89

Ampit Finestra 28 1,40 0,00 0,80 31,36

FAÇANA OEST OBRA VISTA I SEGONA CAPA AMPITS I CAIXES PERSIANA DE FINESTRA

Edifici A 28 0,55 0,00 2,75 42,35

14 0,43 0,00 2,75 16,56

segona capa finestres 0 0,00 0,00 0,00 126,68

Total FO123 312,27 30,00 9.368,10

FO124 m2 SUBMINISTRAMENT I COL LOCACIÓ DE

REVESTIMENT AÏLLANT, STO THERM

CLÀSSIC. (PARTIDA AFEGIDA DE LA OPCIÓ

OP4)

Subministrament i col locació del sistema de

revocament orgànic de façanes, Stotherm

Clàssic amb aïllament de poliestirè expandit

de 40 cm adherit de la casa alemanya STO

Prèviament a la col locació del sistema, es

realitzarà una inspecció del suport, per

eliminar parts despreses, bufades o amb

manca d'adherència.

L'arrebossat d'acabat d'enllaç orgànic amb

estructura d'arrebossat gratat; tipus Stolit K

1,5 mm (color blanc) intercalant Sto Fibra de

Vidre. APLICACIÓ Suports de paret:

Maçoneria, formigó, maó silico calcari, maó,

formigó amb celdillas, obra vista.

COMPOSICIÓ DEL SISTEMA

Fixació Sto ADH B, adhesiu d'enllaç

inorgànic (Sto Morter Adhesiu).

Aïllament Sto Panell EPS 40mm.Aïllament Sto Panell PS 40mm.

Malla d'armat (StoArmat Clàssic) ,

freturosa de ciment amb gra guia que actua

d'enllaç

orgànic amb Sto Malla Fibra de Vidre, al

interior de la masa de imprimació i primera

ma Sto Armat Clàssic.

Arrebossat d'acabat d'enllaç orgànic amb

estructura d'arrebossat gratat (Stolit K 1,5

mm).

Pintura transpirable a base d'aigua color

C1 (Jumbosil).

Per a procedir a tenir les totals garanties per

part de la casa STO, la empresa instal ladora

haurà de tenir la qualificació d'instal lador

oficial, acreditant els cursos de formació.

FAÇANA OEST

Edifici A 1 17,30 0,00 42,25 730,93

Mur de terrat 1 17,30 0,00 1,30 22,49

Descompte de forats de balconera 28 2,35 0,50 2,20 72,38

Total FO124 681,04 72,80 49.579,71

Total FAÇANA OEST (Amadeu Torner) 119.764,69
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FE FAÇANA EST (C/. Clotet)

Nota General: El present projecte, no

contempla els treballs de desmuntatge,

retirada, muntatge, manipulació o qualsevol

altre tasca, sobre elements particulars

muntats en façanes, balcons, patis, terrats,

etc. (Maquines de Condicionament de Aire,

Tancaments de Alumini, Tendals, Jardineres,

Plantes, Mobiliari, Bruc, Antenes,

Marquesines, Reixes de Finestres, etc). Per

la correcta execució dels treballs de

rehabilitació aquests elements hauran de

ser retirats i recol locats posteriorment, per

compte del seu propietari.

FE101 m2 BASTIDA TUBULAR

Transport, muntatge i desmuntatge de

bastida tubular. La empresa constructora

haura d'aportar la memória de càlcul de la

estructura, previament al muntatje

d'aquesta, en la que haurà de tenir en

compte el pres propi, la sobra càrrega de us,

l'acció del vent, etc, segons RD 2177/2004

La bastida disposara de xarxa mosquitera en

tota la seva superficie per la part exterior y

lones a la part baixa.

La bastida estará ancorada amb fixacions

mecàniques a la facana, segons nota de

càlcul(*).

Está inclosa una póliça d'assegurança de

Responsabilidad Civil.

Aquesta partida inclou topts els mitjansAquesta partida inclou topts els mitjans

necessaris per la execució de totes les

partides d'aquest capitol, fins i tot, les

possibles mensules a colocar sobre la

façana, les fixacions d'aquestes i els

corresponents assajos, etc.

Edifici B 1 17,30 0,00 43,60 754,28

Balcons 4 1,00 0,00 43,60 174,40

Total FE101 928,68 12,00 11.144,16

FE102 ml SANEJAT DE PILARS VERTICALS

Sanejat de la superficie dels pilars existents

a la façana eliminant la totalitat de les parts

despreses, fissurades i/o amb una manca de

adherència al suport, amb el picat fins a la

base ferma amb mitjans manuals o

mecànics.

Neteja de la armadura existent i eliminació

de les parts oxidades amb raig de sorra fins

un grau Sa 2½ o manualment amb raspall

d’acer fins un grau St 3, fins la total

eliminació de qualsevol rastre de rovell.

Passivat de les armadures amb Sika Top®

Armatec 110 EpoCem®.
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Reconstrucció de l'element amb morter de

reparació Sika Monotop® 618 o 620, en

funció del espessor de la capa, igualant el

pla i la textura existents inicialment. Per a

gruixos superiors a 40 mm, s'haurà de

col locar armadura de suport, a base de

dues barres longitudinals de 10 mm de

diàmetre i estreps, en forma de U, ancorats

amb resines d'epoxi al forjat.

Totes aquestes armadures, es pasivaran

amb el mateix material que les desoxidades,

abans de la reconstrucció del cantell del

pilar.

Edifici B 6 0,00 0,00 41,95 251,70

Total FE102 251,70 9,35 2.353,40

FE103 ml SANEJAT DE FORJATS HORITZONTALS

Sanejat de la superficie dels forjats /

jàsseres existents a la façana eliminant la

totalitat de les parts despreses, fissurades

i/o amb una manca de adherència al suport,

amb el picat fins a la base ferma amb

mitjans manuals o mecànics.

Neteja de la armadura existent i eliminació

de les parts oxidades amb raig de sorra fins

un grau Sa 2½ o manualment amb raspall

d’acer fins un grau St 3, fins la total

eliminació de qualsevol rastre de rovell.

Passivat de les armadures amb Sika Top®

Armatec 110 EpoCem®.

Reconstrucció de l'element amb morter deReconstrucció de l element amb morter de

reparació Sika Monotop® 618 o 620, en

funció del espessor de la capa, igualant el

pla i la textura existents inicialment. Per a

gruixos superiors a 40 mm, s'haurà de

col locar armadura de suport, a base de

dues barres longitudinals de 10 mm de

diàmetre i estreps, en forma de U, ancorats

amb resines d'epoxi al forjat.

Totes aquestes armadures, es pasivaran

amb el mateix material que les desoxidades,

abans de la reconstrucció del cantell del

forjat.

Edifici B 13 2,45 0,00 0,00 31,85

13 3,20 0,00 0,00 41,60

13 2,45 0,00 0,00 31,85

Forjat Coronació coberta Edif B 1 17,30 0,00 0,00 17,30

Total FE103 122,60 9,35 1.146,31
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FE104 m2 PICAT DEL REVESTIMENT DE MURET DE

COBERTA, COSTI DE FISSURES I APLICACIÓ

DE MORTER DE REGULARITZACIÓ (Cara

exterior)

Picat de la totalitat del revestiment de

façana a la zona del muret de barana de

coberta, fins la base ferma. Aristat, enfoscat

i regularització dels paraments, amb la

aplicació de un morter monocapa de base,

preparant los per rebre un acabat de

sistema antifissures STO Lite K (Inclòs en

una altre partida). Prèviament a l'aplicació

de aquesta capa de base, re realitzarà el

cosit de fissures existents als paraments

amb la col locació de grapes de varilla REA

de 8 mm de acer inoxidable, en forma de U,

cada 30 cm. A la capa de morter base,

s'inclou la aplicació de malla antialcalina al

100% de la superfície, de cantoneres i juntes

de treball.

Edifici B 1 17,30 0,00 1,30 22,49

Total FE104 22,49 9,35 210,28

FE105 m2 ENDERROC DE PAVIMENTS + LAMINES

ASFÀLTIQUES I COL LOCACIÓ DE NOU

PAVIMENT DE BALCONS

Enderroc del paviment actual i en els

balcons on hi hagi més de un paviment,

demolició de tots els paviments, fins a la

base del forjat. S'inclou la retirada i

transport de residus de l'enderoc al

abocador autoritzat.abocador autorit at.

Confecció de mitja canya de morter de

ciment pòrtland, a la entrega del forjat amb

la paret, per evitar el risc de ruptura de la

làmina.

Formació de rasa perimetral a on sigui

possible, a uns 15 cms, per entregar les

làmines en el seu interior.

Aplicació de una capa de imprimació

asfàltica a tota la superficie i perímetres,

amb Curidan, de Danosa. Posteriorment es

subministrarà i col locaran dues làmines

asfàltiques, Esterdan 30 P Elastòmer (3

kg/m2 de pes i 3 mmde gruix) i una segona

capa, col locada a trencajunts Esterdan 40

P Elastòmer (4 kg/m2 de pes i 4 mm de

gruix).

Les làmines asfàltiques estaran fabricades

segons la norma UNE 104 242, es solaparan

un mínim de 10 cm una sobre la otra i

estaran soldades a foc, formant una sola

peca en tota la superficie a

impermeabilitzar.

Per protegir les làmines asfàltiques es

col locarà a sobre una capa de teixit

geotèxtil de 150 g/m2, DANOFELT PY 150,

con solape de unos 10 cm.
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Sobre la capa de geotèxtil, es realitzarà una

capa de morter, que servirà de base per la

col locació del paviment de acabat.

Finalment es subministrarà i col locarà un

nou paviment amb peces de semigres

Montserrat de Calaf de 30x30, amb ciment

cola flexible aplicat amb llana dentada sobre

subbase de morter. Les juntes entre peces

seran de 8 mm i les juntes entre els peces

de paviment i les peces d'escopidor

perimetral, també seran de 8 mm.

En aquesta partida s'inclou la p.p. de

minbells.

Es realitzaran juntes de dilatació entre el

paviment i l'escopidor i entre el paviment i

el parament posterior, que es reompliran

amb massilla de poliuretà Sikaflex, de color

gris. El rejuntat de les peces de paviment es

realitzarà amb borada per exteriors de guix

adequat a la mida de la junta.

Es col locarà un entornapeu, format per

mitja rajola, a les parts posteriors del balcó

que coincideixin amb un parament. La

fixació d'aquestes peces, es realitzarà a base

de ciment cola flexible. La junta entre el

entornapeus i el paviment, es realitzarà amb

sikaflex, de color gris, per afavorir les

dilatacions i contraccions del paviment.

NOTA: La superficie de paviment es 30 cm

inferior en el perímetre de vol, que la

superficie d'aquesta partida, degut a la

col locació d'escopidors perimetrals,

inclosos en una altre partida.

Edifici B 26 3,50 1,05 0,00 95,55

Total FE105 95,55 117,70 11.246,24

FE106 ml ESCOPIDORS DE BALCONS

Suministre i col locació de peces de

escopidor model Montserrat de Calaf, de 30

x 30, amb doble goteró, pres amb ciment

cola flexible, sobre subbase de morter.

Es realitzaran juntes de dilatació entre el

paviment i l'escopidor i en els canvis de

direcció de l'escopidor, que es reompliran

amb massilla de poliuretà Sikaflex, de color

gris. Les juntes entre peces serà e 8 mm i el

rejuntat es realitzarà amb borada per

exteriors de guix adequat a la mida de la

junta.

Nota: En aquesta partida, no cal tenir en

compte ni l'enderroc de les peces ni la

evacuació de runa ni el transport i gestió,

per estar incloses a la partida de enderroc

del paviment del balcó

Edifici B 26 3,50 0,00 0,00 91,00

52 1,05 0,00 0,00 54,60

Total FE106 145,60 39,20 5.707,52
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FE107 ml PICAT + REPARACIÓ + RECONSTRUCCIÓ +

SISTEMA ANTIFISSURES DE FAÇANA STO

EN FORJATS DE BALCONS

Picat de tot el revestiment actual dels

cantells de forjats de balcons fins deixar la

estructura al descobert, eliminant d'aquesta

les parts fissurades o despreses. Evacuació,

carrega i transport de runes a abocador

autoritzat.

Neteja de la armadura existent i eliminació

de les parts oxidades amb raig de sorra fins

un grau Sa 2½ o manualment amb raspall

d’acer fins un grau St 3, fins la total

eliminació de qualsevol rastre de rovell.

Passivat de les armadures amb Sika Top®

Armatec 110 EpoCem®.

Reconstrucció de l'element amb morter de

reparació Sika Monotop® 618 o 620, en

funció del espessor de la capa, igualant el

pla i la textura existents inicialment. Per a

gruixos superiors a 40 mm, s'haurà de

col locar armadura de suport, a base de

dues barres longitudinals de 10 mm de

diàmetre i estreps, en forma de U, ancorats

amb resines d'epoxi al forjat.

Totes aquestes armadures, es pasivaran

amb el mateix material que les desoxidades,

abans de la reconstrucció del cantell del

forjat.

Aristat i enfoscat del cantell del forjat,Aristat i enfoscat del cantell del forjat,

deixant ho preparat per la col locació del

revestiment de acabat, amb la inclusió de

una malla alcalina de fibra de poliester de

10x10 mm de la marca mallatex.

Suministre i aplicació de sistema antifissures

STO Lite K en cantells de forjat de balcons.

Sobre el morter existent, es col loca una

capa de imprimació STOplex W per

assegurar el pont de unió entre el morter

existent i el nou sistema de revestiment.

Aplicació de una primera capa de morter

STO Armat Clàssic en un espessor de 1,5

mm.

Amb el morter fresc es col loca la malla de

armadura Sto Malla de Fibra de Vidre i amb

la llana es pressiona per que quedi fixada al

morter.

Les juntes de la malla es solaparan 10 cm.

(Marca groga existent a la pròpia malla).

Aplicació de una segona capa de morter STO

Armat Clàssic en un espessor de 1,5 mm

Col locació de espigues STO de longitud

entre 10 i 15 cm, segons el espessor del

recobriment del formigó, per garantir la

estabilitat de aquest recobriment en el

futur, en una quantitat de 3 uts per metre

lineal de pilar. Sobre les espigues de fixació,

es col locarà una nova peça de STO Malla

antifissures de 30x30 cm.
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Aplicació de la capa de acabat STO LITE K de

densitat 1,80 g/cm y tamany del grano: 1,5

mm, de color a escollir le la direcció tècnica i

la Comunitat de Propietaris entre els color

de la Carta de Color StoColor System,

dintre de la gama dels indicats amb

tonalitats C1.

La aplicació del STO LITE K es realitza amb

llana metàl lica i remolinat amb llana de

PVC, sense cargols de fixació. El espessor

total de la capa del sistema antifissures es

de 4,5 mm.

Edifici B 26 3,50 0,00 0,00 91,00

52 1,05 0,00 0,00 54,60

Total FE107 145,60 66,00 9.609,60

FE108 ut SUBSTITUCIÓ DE POTES DE BARANA

Eliminació de les actuals potes de barana

amb radial, eliminant la totalitat de les parts

metàl liques empotrades a l'interior de la

obra. Col locació de noves potes de

ancoratge, similars a les actuals, amb pletina

de acer i dos cargols de acer inoxidable de

100mm per pletina.

Queda inclosa la col locació de una junta de

neoprè entre la pletina i la obra.

Potes de barana a forjat 69 0,00 0,00 0,00 69,00

Ancoratges de barana a paret 138 0,00 0,00 0,00 138,00

Total FE108 207,00 32,00 6.624,00

FE109 ml PINTAT DE BARANES AL ESMALT SINTÈTIC

Preparació de la superficie de la baranaPreparació de la superficie de la barana

eliminant les restes de òxid i les parts de

pintura despresa del suport amb mitjans

mecànics o manuals. Aplicació de sistema

anticorrosiu a tota la superficie de la barana,

a base d'una capa de minio de zinc.

Aplicació de dues mans de pintura d'esmalt

sintètic per exteriors, per elements

metàl lics, en color a escollir les la propietat

i la direcció facultativa.

Nota 1: Aquesta partida no contempla el

decapat total dels elements metàl lics i per

tant, el acabat de la superficie finalment

pintada, variarà segons el estar del suport

de les capes de pintura existents

anteriorment.

Nota 2: En el cas d'haver de substituir algun

tram de barana, per que el seu estat de

corrosió no garanteixi el seu correcte

compliment de la seva funció, el preu pwer

metre lineal o fracció de barana nova es de

158,50 €/ml

Edifici B 26 3,50 0,00 0,00 91,00

52 1,05 0,00 0,00 54,60

Total FE109 145,60 30,80 4.484,48
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FE110 m2 SANEJAT SOSTRE DE BALCONS + SISTEMA

ANTIFISSURES STO

Sanejat del sostre dels balcons amb la

eliminació del revestiment a totes les zones

que estiguin bufades, fissurades o despreses

de la base, amb mitjans mecànics o

manuals, fins a la base ferma del forjat.

Es reconstruirà el revestiment original amb

la aplicació de morter de restauració, sense

retracció, igualant al màxim la textura

original.

Suministre i aplicació de sistema antifissures

STO Lite K en cantells de forjat de balcons.

Sobre el morter existent, es col loca una

primera capa de imprimació STOplex W per

assegurar el pont de unió entre el morter

existent i el nou sistema de revestiment.

Aplicació de una primera capa de morter

STO Armat Clàssic en un espessor de 1,5

mm.

Amb el morter fresc es col loca la malla de

armadura Sto Malla de Fibra de Vidre i amb

la llana es pressiona per que quedi fixada al

morter.

Les juntes de la malla es solaparan 10 cm.

(Marca groga existent a la pròpia malla).

Aplicació de una segona capa de morter STO

Armat Clàssic en un espessor de 1,5 mm

Col locació de espigues STO de longitud

entre 10 i 15 cm, segons el espessor delentre 0 i 5 cm, segons el espessor del

recobriment del formigó, per garantir la

estabilitat de aquest recobriment en el

futur, en una quantitat de 3 uts per metre

lineal de pilar. Sobre les espigues de fixació,

es col locarà una nova peça de STO Malla

antifissures de 30x30 cm.

Aplicació de la capa de acabat STO LITE K de

densitat 1,80 g/cm y tamany del grano: 1,5

mm, de color a escollir le la direcció tècnica i

la Comunitat de Propietaris entre els color

de la Carta de Color StoColor System,

dintre de la gama dels indicats amb

tonalitats C1.

La aplicació del STO LITE K es realitza amb

llana metàl lica i remolinat amb llana de

PVC, sense cargols de fixació. El espessor

total de la capa del sistema antifissures es

de 4,5 mm.

NOTA: S'adverteix que al no repicar la

totalitat de la superficie del sostre del balcó,

es possible que en alguns casos es noti certa

diferencia entre els acabats de les zones

antigues i les zones rehabilitades.

Edifici B 26 3,50 1,05 0,00 95,55

Total FE110 95,55 58,85 5.623,12
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FE111 m2 SISTEMA ANTIFISSURES STO LITE K EN

AMPITS DE FINESTRES I CAIXES DE

PERSIANA. (PARTIDA ANULADA DE LA 1ª

VERSIÓ)

Total FE111 0,00 50,40 0,00

FE112 ml SUMINISTRE I COL LOCACIÓ DE PERFIL

ANTIGOTEIG STO EN CAIXES DE PERSIANA.

(PARTIDA ANULADA DE LA 1ª VERSIÓ)

Inclòs en partida FE124

Total FE112 0,00 0,00 0,00

FE113 ml SUMINISTRE I COL LOCACIÓ DE

CANTONERA PERFIL STO CANTONERA.

(PARTIDA ANULADA DE LA 1ª VERSIÓ) Inclòs en partida FE124

Total FE113 0,00 0,00 0,00

FE114 m2 SISTEMA DE FAÇANA ANTIFISSURES STO

EN MUR DE TERRAT. (PARTIDA ANULADA

DE LA 1ª VERSIÓ)

Total FE114 0,00 50,40 0,00

FE115 m2 SANEJAT I PINTAT DELS PARAMENTS

INTERIORS DE LA ZONA DE BALCONS.

(PARTIDA ANULADA DE LA 1ª VERSIÓ)

Total FE115 0,00 17,60 0,00

FE116 ut SEGELLAT DE CAIXES DE PERSIANA PER LA

POSTERIOR INJECCIÓ DE PERLES DE

NEOPOR. SISTEMA THERMABEAT®.

(PARTIDA ANULADA DE LA 1ª VERSIÓ) Inclòs en partida FE117

Total FE116 0,00 0,00 0,00

FE117 m2 INJECCIÓ DE PERLES DE NEOPOR. SISTEMA

THERMABEAT®, ALS PARAMENTS DE

OBRA VISTA I AMPITS DE FINESTRES.

(PARTIDA ANULADA DE LA 1ª VERSIÓ)

Total FE117 0,00 33,50 0,00Total F 7 0,00 33,50 0,00

FE118 m2 SUBSTITUCIÓ DE PECES DE OBRA VISTA

(PERCENTATGE APROXIMAT DEL 5%)

(PARTIDA ANULADA DE LA 1ª VERSIÓ)

Total FO118 0,00 380,00 0,00

FE119 m2 NETEJA, REJUNTAT I HIDROFUGAT DE LA

OBRA VISTA. (PARTIDA ANULADA DE LA 1ª

VERSIÓ)

Total FE119 0,00 27,50 0,00

FE120 ml COL LOCACIÓ ESCOPIDORS TRENCAÏGUES

ALS CANTELLS DE FORJATS (PARTIDA

ANULADA DE LA 1ª VERSIÓ)

Total FE120 0,00 42,00 0,00
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FE121 ml SUMINISTRE I COL LOCACIÓ D'ESCOPIDORS

TRENCAÏGUES ALS AMPITS DE FINESTRES

Suministre i col locació de escopidor a base

de col locació de peça ceràmica de semigres

model Montserrat de Calaf, de la amplada

necessària en cada cas amb goteró, pres

amb morter mixt enriquit amb Sika latex.

L'escopidor es col locarà sobre la pedra

actual, eliminant previament els

revestiments de les que s'hagin modificat

particularment. La part de pedra que vola

per fora de la línia de façana, es tallarà,

deixant la a nivell de façana. El sistema

antifissures de la part de l'ampit de les

finestres, es retornarà fins a la part superior

de la pedra d'escopidor, per evitar fissures

en aquesta zona. La nova peca d'escopidor

es col locarà de forma que tingui una volada

lliure mínima respecte al parament acabat

de 2 cm.

Finestres de 1,85 28 1,90 0,00 0,00 53,20

Finestres de 1,35 28 1,35 0,00 0,00 37,80

Total FE121 91,00 42,00 3.822,00

FE122 ml SUMINISTRE I COL LOCACIÓ PECES DE

DOBLE ESCOPIDOR TRENCAÏGUES AL MUR

DE CORONACIÓ DE FAÇANA

Suministre i col locació de doble escopidor a

base de col locació de peça ceràmica de

semigres model Montserrat de Calaf

(passamà), de la amplada necessària en(passamà), de la amplada necessària en

cada cas amb goteró, pres amb morter mixt

enriquit amb Sika latex. Es realitzarà una

junta de dilatació en cada canvi de direcció

del mur de coberta, a 45º i cada 2 mt lineals

o fracció d'escopidor. La nova peca

d'escopidor es col locarà de forma que

tingui una volada lliure mínima respecte al

parament acabat de 2 cm.

Edifici B 1 17,30 0,00 17,30

Total FE122 17,30 45,00 778,50

FE123 m2 SUMINISTRE I COL LOCACIÓ DE AÏLLAMENT

TÈRMIC DE 40 mm, PER LA

REGULARITZACIÓ DE SUPERFÍCIES DE

FAÇANA. (PARTIDA AFEGIDA DE LA OPCIÓ

OP4)

Subministrament i col locació de capa de

aïllament tèrmic de poliestirè expandit de

40 cm adherit i fixat mecànicament de la

marca STO, segons document de muntatge

del fabricant i especificació del departament

tècnic del propi fabricant.

FAÇANA EST AMPITS I CAIXES PERSIANA DE FINESTRA

Edifici B Finestres de 1,85

Caixa de persiana (Frontal) 28 1,90 0,00 0,53 28,20

Lateral finestra 28 0,00 0,05 1,35 1,89

Ampit Finestra 28 1,90 0,00 0,80 42,56
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Edifici B Finestres de 1,35

Caixa de persiana (Frontal) 28 1,40 0,00 0,53 20,78

Lateral finestra 28 0,00 0,05 1,35 1,89

Ampit Finestra 28 1,40 0,00 0,80 31,36

FAÇANA EST OBRA VISTA I SEGONA CAPA AMPITS I CAIXES PERSIANA DE FINESTRA

Edifici B 28 0,55 0,00 2,75 42,35

14 0,43 0,00 2,75 16,56

segona capa finestres 0 0,00 0,00 0,00 126,68

Total FE123 312,27 30,00 9.368,10

FE124 m2 SUBMINISTRAMENT I COL LOCACIÓ DE

REVESTIMENT AÏLLANT, STO THERM

CLÀSSIC. (PARTIDA AFEGIDA DE LA OPCIÓ

OP4)

Subministrament i col locació del sistema de

revocament orgànic de façanes, Stotherm

Clàssic amb aïllament de poliestirè expandit

de 40 cm adherit de la casa alemanya STO

Prèviament a la col locació del sistema, es

realitzarà una inspecció del suport, per

eliminar parts despreses, bufades o amb

manca d'adherència.

L'arrebossat d'acabat d'enllaç orgànic amb

estructura d'arrebossat gratat; tipus Stolit K

1,5 mm (color blanc) intercalant Sto Fibra de

Vidre. APLICACIÓ Suports de paret:

Maçoneria, formigó, maó silico calcari, maó,

formigó amb celdillas, obra vista.

COMPOSICIÓ DEL SISTEMA

Fixació Sto ADH B, adhesiu d'enllaç

inorgànic (Sto Morter Adhesiu).

Aïllament Sto Panell EPS 40mm.Aïllament Sto Panell PS 40mm.

Malla d'armat (StoArmat Clàssic) ,

freturosa de ciment amb gra guia que actua

d'enllaç

orgànic amb Sto Malla Fibra de Vidre, al

interior de la masa de imprimació i primera

ma Sto Armat Clàssic.

Arrebossat d'acabat d'enllaç orgànic amb

estructura d'arrebossat gratat (Stolit K 1,5

mm).

Pintura transpirable a base d'aigua color

C1 (Jumbosil).

Per a procedir a tenir les totals garanties per

part de la casa STO, la empresa instal ladora

haurà de tenir la qualificació d'instal lador

oficial, acreditant els cursos de formació.

FAÇANA EST

Edifici B 1 17,00 0,00 12,30 209,10

1 17,30 0,00 29,90 517,27

Mur de terrat 1 17,30 0,00 1,30 22,49

Descompte de forats de balconera 28 2,35 0,50 2,20 72,38

Total FE124 676,48 72,80 49.247,74

Total FAÇANA EST (Clotet) 121.365,45
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FN FAÇANA NORD (Carrilet)

Nota General: El present projecte, no

contempla els treballs de desmuntatge,

retirada, muntatge, manipulació o qualsevol

altre tasca, sobre elements particulars

muntats en façanes, balcons, patis, terrats,

etc. (Maquines de Condicionament de Aire,

Tancaments de Alumini, Tendals, Jardineres,

Plantes, Mobiliari, Bruc, Antenes,

Marquesines, Reixes de Finestres, etc). Per

la correcta execució dels treballs de

rehabilitació aquests elements hauran de

ser retirats i recol locats posteriorment, per

compte del seu propietari.

FN101 m2 BASTIDA TUBULAR

Transport, muntatge i desmuntatge de

bastida tubular. La empresa constructora

haura d'aportar la memória de càlcul de la

estructura, previament al muntatje

d'aquesta, en la que haurà de tenir en

compte el pres propi, la sobra càrrega de us,

l'acció del vent, etc, segons RD 2177/2004

La bastida disposara de xarxa mosquitera en

tota la seva superficie per la part exterior y

lones a la part baixa.

La bastida estará ancorada amb fixacions

mecàniques a la facana, segons nota de

càlcul(*).

Está inclosa una póliça d'assegurança de

Responsabilidad Civil.

Aquesta partida inclou topts els mitjansAquesta partida inclou topts els mitjans

necessaris per la execució de totes les

partides d'aquest capitol, fins i tot, les

possibles mensules a colocar sobre la

façana, les fixacions d'aquestes i els

corresponents assajos, etc.

Nota: per el muntatge de les bastides en

aquesta façana, es imprescindible el

desmuntatge dels tancaments lleugers

existents als terrats de planta baixa dels

habitatges 1º 1ª i 1º 4ª, mentre hagi d'estar

instal lada la bastida tubular

Edifici A 1 8,85 0,00 43,60 385,86

Edifici A (lateral fins caixa escala) 1 4,60 0,00 43,60 200,56

Caixa ascensor 1 2,30 0,00 46,60 107,18

1 1,61 0,00 46,60 75,03

Edifici B 1 5,66 0,00 43,60 246,78

1 4,50 0,00 48,00 216,00

1 4,30 0,00 32,00 137,60

Total FN101 1.369,01 12,00 16.428,12
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FN102 ml SANEJAT DE PILARS VERTICALS

Sanejat de la superfície dels pilars existents

a la façana eliminant la totalitat de les parts

despreses, fissurades i/o amb una manca de

adherència al suport, amb el picat fins a la

base ferma amb mitjans manuals o

mecànics.

Neteja de la armadura existent i eliminació

de les parts oxidades amb raig de sorra fins

un grau Sa 2½ o manualment amb raspall

d’acer fins un grau St 3, fins la total

eliminació de qualsevol rastre de rovell.

Passivat de les armadures amb Sika Top®

Armatec 110 EpoCem®.

Reconstrucció de l'element amb morter de

reparació Sika Monotop® 618 o 620, en

funció del espessor de la capa, igualant el

pla i la textura existents inicialment. Per a

gruixos superiors a 40 mm, s'haurà de

col locar armadura de suport, a base de

dues barres longitudinals de 10 mm de

diàmetre i estreps, en forma de U, ancorats

amb resines d'epoxi al forjat.

Totes aquestes armadures, es pasivaran

amb el mateix material que les desoxidades,

abans de la reconstrucció del pilar.

Edifici A 3 0,00 0,00 41,95 125,85

Edifici A (Lateral pati) 1 0,00 0,00 41,95 41,95

Edifici B 3 0,00 0,00 41,95 125,85difici 3 0,00 0,00 4 ,95 5,85

1 0,00 0,00 46,20 46,20

2 0,00 0,00 30,40 60,80

Total FN102 400,65 9,35 3.746,08

FN103 ml SANEJAT DE FORJATS HORITZONTALS

Sanejat de la superfície dels forjats /

jàsseres existents a la façana eliminant la

totalitat de les parts despreses, fissurades

i/o amb una manca de adherència al suport,

amb el picat fins a la base ferma amb

mitjans manuals o mecànics.

Neteja de la armadura existent i eliminació

de les parts oxidades amb raig de sorra fins

un grau Sa 2½ o manualment amb raspall

d’acer fins un grau St 3, fins la total

eliminació de qualsevol rastre de rovell.

Passivat de les armadures amb Sika Top®

Armatec 110 EpoCem®.

Reconstrucció de l'element amb morter de

reparació Sika Monotop® 618 o 620, en

funció del espessor de la capa, igualant el

pla i la textura existents inicialment. Per a

gruixos superiors a 40 mm, s'haurà de

col locar armadura de suport, a base de

dues barres longitudinals de 10 mm de

diàmetre i estreps, en forma de U, ancorats

amb resines d'epoxi al forjat.

Totes aquestes armadures, es pasivaran

amb el mateix material que les desoxidades,

abans de la reconstrucció del cantell del

forjat.
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Edifici A 26 3,30 0,00 0,00 85,80

Edifici A (lateral pati) 13 4,20 0,00 0,00 54,60

Caixa escala 14 1,90 0,00 0,00 26,60

Forjat Coronació coberta Edif A 1 8,15 0,00 0,00 8,15

1 4,60 0,00 0,00 4,60

Edifici B 13 2,15 0,00 0,00 27,95

Edifici B (lateral pati) 13 2,50 0,00 0,00 32,50

14 3,20 0,00 0,00 44,80

10 3,50 0,00 0,00 35,00

Forjat Coronació coberta Edif B 1 5,70 0,00 0,00 5,70

Forjat Coronació coberta Edif B 1 8,10 0,00 0,00 8,10

Total FN103 333,80 9,35 3.121,03

FN104 m2 PICAT DEL REVESTIMENT DE MURET DE

COBERTA, COSTI DE FISSURES I APLICACIÓ

DE MORTER DE REGULARITZACIÓ (Cara

exterior)

Picat de la totalitat del revestiment de

façana a la zona del muret de barana de

coberta, fins la base ferma. Aristat, enfoscat

i regularització dels paraments, amb la

aplicació de un morter monocapa de base,

preparant los per rebre un acabat de

sistema antifissures STO Lite K (Inclòs en

una altre partida). Prèviament a l'aplicació

de aquesta capa de base, re realitzarà el

cosit de fissures existents als paraments

amb la col locació de grapes de varilla REA

de 8 mm de acer inoxidable, en forma de U,

cada 30 cm. A la capa de morter base,

s'inclou la aplicació de malla antialcalina al

100% de la superfície, de cantoneres i juntes

de treball.

Edifici A 1 8,15 0,00 1,30 10,60

1 4,60 0,00 1,30 5,98

Edifici B 1 5,70 0,00 1,30 7,41

1 8,10 0,00 1,30 10,53

Total FN104 34,52 9,35 322,76

FN105 m2 SISTEMA ANTIFISSURES STO LITE K EN

AMPITS DE FINESTRES I CAIXES DE

PERSIANA. (PARTIDA ANULADA DE LA 1ª

VERSIÓ)

Total FN105 0,00 50,40 0,00

FN106 ml SUMINISTRE I COL LOCACIÓ DE PERFIL

ANTIGOTEIG STO EN CAIXES DE PERSIANA.

Subministre i col locació de perfil antigoteig

STO Perfil Anti goteo, en arestes

horitzontals de caixes de persiana. El perfil

es col locarà amb la primera capa de STO

Armat clàssic, fixant la malla del perfil, amb

el morter fresc.

Inclòs en partida FN121

Total FN106 0,00 0,00 0,00

FN107 ml SUMINISTRE I COL LOCACIÓ DE

CANTONERA PERFIL STO CANTONERA.

Subministre i col locació de perfil de

cantonera STO Perfil Cantonera, en arestes

horitzontals de caixes de persiana. El perfil

es col locarà amb la primera capa de STO

Armat clàssic, fixant la malla del perfil, amb

el morter fresc.

Inclòs en partida FN121

Total FN107 0,00 0,00 0,00
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FN108 m2 SISTEMA DE FAÇANA ANTIFISSURES STO

EN MUR DE TERRAT (PARTIDA ANULADA

DE LA 1ª VERSIÓ)

Total FN108 0,00 50,40 0,00

FN109 ut SEGELLAT DE CAIXES DE PERSIANA PER LA

POSTERIOR INJECCIÓ DE PERLES DE

NEOPOR. SISTEMA THERMABEAT®.

(PARTIDA ANULADA DE LA 1ª VERSIÓ) Inclòs en partida FN110

Total FN109 0,00 0,00 0,00

FN110 m2 INJECCIÓ DE PERLES DE NEOPOR. SISTEMA

THERMABEAT®, ALS PARAMENTS DE

OBRA VISTA I AMPITS DE FINESTRES.

(PARTIDA ANULADA DE LA 1ª VERSIÓ)

Total FN110 0,00 33,50 0,00

FN111 m2 SUBSTITUCIÓ DE PECES DE OBRA VISTA

(PERCENTATGE APROXIMAT DEL 5%)

(PARTIDA ANULADA DE LA 1ª VERSIÓ)

Total FN111 0,00 380,00 0,00

FN112 m2 NETEJA, REJUNTAT I HIDROFUGAT DE LA

OBRA VISTA. (PARTIDA ANULADA DE LA 1ª

VERSIÓ)

Total FN112 0,00 27,50 0,00

FN113 ml COL LOCACIÓ ESCOPIDORS TRENCAÏGUES

ALS CANTELLS DE FORJATS (PARTIDA

ANULADA PARCIALMENT DE LA 1ª VERSIÓ)

Suministre i col locació de escopidor a base

de col locació de peça ceràmica de semigres

model Montserrat de Calaf, de la amplada

necessària en cada cas amb goteró, pres

amb morter mixt enriquit amb Sika latex,

prèvia realització de rasa a la part inferiorprèvia realit ació de rasa a la part inferior

del parament, per empotrar la peca

d'escopidor, al menys 4 cm. Es realitzarà

una junta de dilatació als dos finals de les

peces de escopidor, entre aquestes i els

pilars de formigó i cada 2 mt lineals o fracció

d'escopidor. La nova peca d'escopidor es

col locarà de forma que tingui una volada

lliure mínima respecte al parament acabat

de 2 cm.

Edifici A

Lateral pati zona cuina 13 1,10 0,00 0,00 14,30

Caixa escala 14 1,90 0,00 0,00 26,60

Edifici B

Lateral pati zona cuina 13 2,15 0,00 0,00 27,95

Total FN113 68,85 42,00 2.891,70
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FN114 ml SUBMINISTRE I COL LOCACIÓ

D'ESCOPIDORS TRENCAÏGUES ALS AMPITS

DE FINESTRES

Suministre i col locació de escopidor a base

de col locació de peça ceràmica de semigres

model Montserrat de Calaf, de la amplada

necessària en cada cas amb goteró, pres

amb morter mixt enriquit amb Sika latex.

L'escopidor es col locarà sobre la pedra

actual, eliminant prèviament els

revestiments de les que s'hagin modificat

particularment. La part de pedra que vola

per fora de la línia de façana, es tallarà,

deixant la a nivell de façana. El sistema

antifissures de la part de l'ampit de les

finestres, es retornarà fins a la part superior

de la pedra d'escopidor, per evitar fissures

en aquesta zona. La nova peca d'escopidor

es col locarà de forma que tingui una volada

lliure mínima respecte al parament acabat

de 2 cm.

Edifici A 14 1,90 0,00 0,00 26,60

Edifici B 14 1,90 0,00 0,00 26,60

Total FN114 53,20 42,00 2.234,40

FN115 ml SUMINISTRE I COL LOCACIÓ PECES DE

DOBLE ESCOPIDOR TRENCAÏGUES AL MUR

DE CORONACIÓ DE FAÇANA

Suministre i col locació de doble escopidor a

base de col locació de peça ceràmica de

semigres model Monserrat de Calaf

(pasamà), de la amplada necessaria en cada(pasamà), de la amplada necessaria en cada

cas amb goteró, pres amb morter mixt

enriquit amb Sika latex. Es realitzarà una

junta de dilatació en cada canvi de direcció

del mur de coberta, a 45º i cada 2 mt lineals

o fracció d'escopidor. La nova peca

d'escopidor es col locarà de forma que

tingui una volada lliure mínima respecte al

parament acabat de 2 cm.

Edifici A 1 8,15 0,00 0,00 8,15

1 4,60 0,00 0,00 4,60

Edifici B 1 5,70 0,00 0,00 5,70

1 8,10 0,00 0,00 8,10

Total FS115 26,55 45,00 1.194,75

FN116 ut SUMINISTRE I COL LOCACIÓ

D'ESTENEDORS DE ACER INOX I CORDES

Suministre i col locació suports per

estenedors formats per tub de acer

inoxidable de 40 x 40 mm, de 70 cm de

longitud, per la col locació de 4 cordes. El

tub estarà tapat a la part final i disposarà de

forats de desaigue. Es fixarà al parament

amb unes plaques d'acer inox, de 100x100

mm, amb 3 fixacions mecàniques, també

d'acer inoxidable per placa. S'inclou el

subministre i la col locació de 4 cordes de

estenedor, amb plàstic protector.
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Nota: Es projecta la col locació de 2 suports

d'estenedor per habitatge, a partir de la

planta segona, fins a la planta catorzena.

NO es comptabilitzen estenedors pels

habitatges de la planta primera.

Edifici A Portes Primeres 26 0,00 0,00 0,00 26,00

Edifici B Portes Quartes 26 0,00 0,00 26,00

Total FS116 52,00 120,00 6.240,00

FN117 m2 SANEJAT I PINTAT DE PARAMENTS DE

CAIXA D'ESCALA. (PARTIDA ANULADA

PARCIALMENT DE LA 1ª VERSIÓ)

Sanejat del parament vertical de la zona de

caixa d'escala amb la eliminació del

revestiment a totes les zones que estiguin

bufades, fissurades o despreses de la base,

amb mitjans mecànics o manuals, fins a la

base ferma del parament.

Es reconstruirà el revestiment original amb

la aplicació de morter de restauració, sense

retracció, igualant al màxim la textura

original.

Cosit i segellat de fissures en cas d'aparèixer

amb la col locació de malla de fibra de vidre

o grapes de acer de 8 mm de diàmetre en

forma de U, prèvia aplicació de passivació

anticorrosiva.

Neteja de la superfície.

Aplicació de una capa de imprimació per

garantir la adherència de la nova pintura al

suport. Aplicació de dues mans de pintura

plàstica especial per exteriors, repel lent al

agua i permeable al pas del vapor d'aigua

interior.

Color a escollir per la propietat i la direcció

facultativa, en obra.

NOTA: S'adverteix que al no repicar la

totalitat de la superfície del parament, es

possible que en alguns casos es noti certa

diferencia entre els acabats de les zones

antigues i les zones rehabilitades.

Edifici A Pati 14 1,10 0,00 2,75 42,35

Caixa escala (Zona finestres) 14 1,90 0,00 2,75 73,15

Paret ascensor 1 1 2,41 0,00 46,00 110,86

Paret ascensor 1 1 1,65 0,00 46,00 75,90

Edifici B Pati 14 2,32 0,00 2,75 89,32

Total FN117 391,58 17,60 6.891,81

FN118 PA ESMALTAT DE TUBS DE DESGUÀS,

SUMINSTRE DE GAS I AIGUA.

Preparació de la superfície dels tubs de

desaigue, suministre de gas i de aigua

potable i aplicació de la imprimació

necessària per el posterior pintat.

Suministre i aplicació de pintura al esmalt

sintètic especial per elements metàl lics,

tonalitat a elegir en obra per la Propietat i la

Direcció Facultativa. S'inclouen tots els tubs

existents al pati.

1 0,00 0,00 0,00 1,00

Total FN118 1,00 1.056,00 1.056,00
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FN119 PA NETEJA DELS VIDRES DE LAS OBERTURES

DE IL LUMINACIO DE PAVES

Neteja per l'exterior dels vidres de les

gelosies de pavés que donen il luminació a

l'interior de la escala, amb productes de

neteja

Total FN119 1,00 650,00 650,00

FN121 m2 SUMINISTRE I COL LOCACIÓ DE AÏLLAMENT

TÈRMIC DE 40 mm, PER LA

REGULARITZACIÓ DE SUPERFÍCIES DE

FAÇANA. (PARTIDA AFEGIDA DE LA OPCIÓ

OP4)

Subministrament i col locació de capa de

aïllament tèrmic de poliestirè expandit de

40 cm adherit i fixat mecànicament de la

marca STO, segons document de muntatge

del fabricant i especificació del departament

tècnic del propi fabricant.

FAÇANA NORD AMPITS I CAIXES PERSIANA DE FINESTRA

Edifici A

Caixa de persiana (Frontal) 14 1,90 0,00 0,53 14,10

Lateral finestra 14 0,00 0,05 1,35 0,95

Ampit Finestra 14 1,90 0,00 0,80 21,28

Edifici B

Caixa de persiana (Frontal) 14 1,90 0,00 0,53 14,10

Lateral finestra 14 0,00 0,05 1,35 0,95

Ampit Finestra 14 1,90 0,00 0,80 21,28

FAÇANA NORD OBRA VISTA I SEGONA CAPA AMPITS I CAIXES PERSIANA DE FINESTRA

Edifici A 14 3,30 0,00 2,75 127,05

14 1,45 0,00 2,75 55,83

Edifici B 14 0,60 0,00 2,75 23,10

10 3 20 0 00 2 75 88 0010 3,20 0,00 2,75 88,00

10 3,50 0,00 2,75 96,25

segona capa finestres 0 0,00 0,00 0,00 72,66

Total FN120 535,55 30,00 16.066,50

FN121 m2 SUBMINISTRAMENT I COL LOCACIÓ DE

REVESTIMENT AÏLLANT, STO THERM

CLÀSSIC. (PARTIDA AFEGIDA DE LA OPCIÓ

OP4)

Subministrament i col locació del sistema de

revocament orgànic de façanes, Stotherm

Clàssic amb aïllament de poliestirè expandit

de 40 cm adherit de la casa alemanya STO

Prèviament a la col locació del sistema, es

realitzarà una inspecció del suport, per

eliminar parts despreses, bufades o amb

manca d'adherència.

L'arrebossat d'acabat d'enllaç orgànic amb

estructura d'arrebossat gratat; tipus Stolit K

1,5 mm (color blanc) intercalant Sto Fibra de

Vidre. APLICACIÓ Suports de paret:

Maçoneria, formigó, maó silico calcari, maó,

formigó amb celdillas, obra vista.
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COMPOSICIÓ DEL SISTEMA

Fixació Sto ADH B, adhesiu d'enllaç

inorgànic (Sto Morter Adhesiu).

Aïllament Sto Panell EPS 40mm.

Malla d'armat (StoArmat Clàssic) ,

freturosa de ciment amb gra guia que actua

d'enllaç

orgànic amb Sto Malla Fibra de Vidre, al

interior de la masa de imprimació i primera

ma Sto Armat Clàssic.

Arrebossat d'acabat d'enllaç orgànic amb

estructura d'arrebossat gratat (Stolit K 1,5

mm).

Pintura transpirable a base d'aigua color

C1 (Jumbosil).

Per a procedir a tenir les totals garanties per

part de la casa STO, la empresa instal ladora

haurà de tenir la qualificació d'instal lador

oficial, acreditant els cursos de formació.

FAÇANA NORD

Edifici A 1 8,15 0,00 42,25 344,34

1 3,50 0,00 42,25 147,88

Mur de terrat 1 8,15 0,00 1,30 10,60

Mur de terrat 1 4,60 0,00 1,30 5,98

Edifici B 1 3,35 0,00 42,25 141,54

1 3,80 0,00 42,25 160,55

1 4,30 0,00 30,70 132,01

Mur de terrat 1 5,70 0,00 1,30 7,41

Mur de terrat 1 8,10 0,00 1,30 10,53

Total FN121 960,84 72,80 69.949,15

Total FAÇANA NORD (Carrilet) 130.792,30Total FAÇANA NOR (Carrilet) 30.79 ,30
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CB COBERTES I TERRATS

CB101 m2 SANEJAT + REGULARITZACIÓ + APLICACIÓ

DE SISTEMA ANTIFISURES STO EN CARA

INTERIOR MURS DE BARANA DE TERRAT I

TERRATS DE PB

Sanejat delS paraments de murets de terrat

amb la eliminació del revestiment a totes

les zones que estiguin bufades, fissurades o

despreses de la base, amb mitjans mecànics

o manuals, fins a la base ferma del forjat.

Es reconstruirà el revestiment original amb

la aplicació de morter de restauració, sense

retracció, igualant al màxim la textura

original.

Previament a l'aplicació de aquesta capa de

base, re realitzarà el cosit de fissures

existents als paraments amb la col locació

de grapes de varilla REA de 8 mm de acer

inoxidable, en forma de U, cada 30 cm.

Suministre i aplicació de sistema antifissures

STO Lite K en cantells de forjat de balcons.

Sobre el morter existent, es col loca una

primera capa de imprimació STOplex W per

assegurar el pont de unió entre el morter

existent i el nou sistema de revestiment.

Aplicació de una primera capa de morter

STO Armat Clàssic en un espessor de 1,5

mm.

Amb el morter fresc es col loca la malla de

armadura Sto Malla de Fibra de Vidre i amb

la llana es pressiona per que quedi fixada alla llana es pressiona per que quedi fixada al

morter.

Les juntes de la malla es solaparan 10 cm.

(Marca groga existent a la pròpia malla).

Aplicació de una segona capa de morter

STO Armat Clàssic en un espessor de 1,5

mm

Col locació de espigues STO de longitud

entre 10 i 15 cm, segons el espessor del

recobriment del formigó, per garantir la

estabilitat de aquest recobriment en el

futur, en una quantitat de 3 uts per metre

lineal de pilar. Sobre les espigues de fixació,

es col locarà una nova peça de STO Malla

antifissures de 30x30 cm.

Aplicació de la capa de acabat STO LITE K de

densitat 1,80 g/cm y tamany del grano: 1,5

mm, de color a escollir le la direcció tècnica

i la Comunitat de Propietaris entre els color

de la Carta de Color StoColor System,

dintre de la gama dels indicats amb

tonalitats C1.

La aplicació del STO LITE K es realitza amb

llana metàl lica i remolinat amb llana de

PVC, sense cargols de fixació. El espessor

total de la capa del sistema antifissures es

de 4,5 mm.

NOTA: S'adverteix que al no repicar la

totalitat de la superficie del parament, es

possible que en alguns casos es noti certa

diferencia entre els acabats de les zones

antigues i les zones rehabilitades.
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Edifici A

Façana est + pati 1 5,80 0,00 1,00 5,80

1 4,50 0,00 1,00 4,50

Façana sud 1 7,80 0,00 1,00 7,80

Façana oest 1 17,00 0,00 1,00 17,00

Façana nord 1 7,80 0,00 1,00 7,80

Edifici B

Façana oest + pati 1 4,85 0,00 1,00 4,85

1 5,50 0,00 1,00 5,50

Façana sud 1 7,80 0,00 1,00 7,80

Façana est 1 17,00 0,00 1,00 17,00

Façana nord 1 7,75 0,00 1,00 7,75

Planta Baixa (1º 1ª) 1 9,80 0,00 2,50 24,50

2 3,40 0,00 1,00 6,80

2 5,60 0,00 2,50 28,00

1 9,90 0,00 3,50 34,65

1 1,60 0,00 2,50 4,00

Planta Baixa (1º 2ª) 2 3,40 0,00 2,00 13,60

2 8,70 0,00 2,00 34,80

Casetes terrat local gran NO INCLOSES

Total CB101 232,15 50,40 11.700,36

CB102 m2 IMPERMEABILITZACIÓ DE TERRAT AMB

POLIURETÀ LÍQUID. (PARTIDA ANULADA

PARCIALMENT DE LA 1ª VERSIÓ)

Preparació i neteja de la superficie deixant

la preparada per la col locació del sistema

impermeabilitzant.

Subministre i aplicació de sistema

impermeabilitzant a base de poliuretà líquid

sobre el paviment actual de la coberta.

Impermeabilització a base del sistema

Mariseal 250 W2 composta per els següents

elements:elements:

Imprimació Epoxi Mariseal acua coat amb

un rendiment de 500 gr/m2 aplicada amb

rodet.

Dues capes de membrana de poliuretà

monocomponent de aplicació líquida

Mariseal 250 amb un consumo de 2,5

kg/m2, entre les dues capes, aplicades amb

rodet, intercalant entre ellas una armadura

de geotèxtil Mariseal Fabric de 60 grams,

amb solapament de 10 cm entre les tires de

teixit.

Capa final amb membrana Alifática de

poliuretà monocomponent Mariseal 400

amb un consumo de 250 gr/m2.

En aquesta partida s'inclou la p.p. de

minbells.

SOSTRE BADALOT 1 33,40 0,00 0,00 33,40

Total CB102 33,40 44,00 1.469,60

CB103 m2 SANEJAT I PINTAT DE PARAMENTS ZONA

SUPERIOR DE CAIXA D'ESCALA

Sanejat del parament vertical de la zona

superior de caixa d'escala amb la eliminació

del revestiment a totes les zones que

estiguin bufades, fissurades o despreses de

la base, amb mitjans mecànics o manuals,

fins a la base ferma del parament.

Es reconstruirà el revestiment original amb

la aplicació de morter de restauració, sense

retracció, igualant al màxim la textura

original.
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Cosit i segellat de fissures en cas d'aparèixer

amb la col locació de malla de fibra de vidre

o grapes de acer de 8 mm de diàmetre en

forma de U, prèvia aplicació de passivació

anticorrosiva.

Neteja de la superficie.

Aplicació de una capa de imprimació per

garantir la adherència de la nova pintura al

suport. Aplicació de dues mans de pintura

plàstica especial per exteriors, repel lent al

agua i permeable al pas del vapor d'aigua

interior.

Color a escollir per la propietat i la direcció

facultativa, en obra.

NOTA: S'adverteix que al no repicar la

totalitat de la superficie del parament, es

possible que en alguns casos es noti certa

diferencia entre els acabats de les zones

antigues i les zones rehabilitades.

Edifici A

1 0,57 0,00 3,70 2,11

1 4,18 0,00 3,70 15,47

1 0,98 0,00 3,70 3,63

1 2,50 0,00 3,70 9,25

1 1,50 0,00 3,70 5,55

Edifici B

1 0,35 0,00 3,70 1,30

1 3,95 0,00 3,70 14,62

1 1,15 0,00 3,70 4,26

1 2,70 0,00 3,70 9,99

1 1,35 0,00 3,70 5,00

Total CB103 71,18 25,00 1.779,50

CB104 ml REPARACIÓ DE JUNTES DE DILATACIÓ.

(PARTIDA ANULADA DE LA 1ª VERSIÓ)(PARTIDA ANULADA DE LA 1ª VERSIÓ)

Total CB104 0,00 117,70 0,00

CB105 ml CREACIÓ DE NOVES JUNTES DE DILATACIÓ

EN PAVIMENT. (PARTIDA ANULADA DE LA

1ª VERSIÓ)

Total CB105 0,00 117,70 0,00

CB106 PA PINTAT DE ELEMENTS METÀL LICS DE

COBERTA

Neteja i desoxidació dels elements

metàl lics de coberta (2 portes d'accés, 1

porta maquinaria ascensor i escala i barana

de cambra de maquines ascensor) i

subministre i aplicació de pintura al esmalt

sintètic especial per fusteria metàl lica,

tonalitat a escollir en obra per la DF i la

Comissió de obres. Queda inclosa la

preparació de la superfície, amb el

tractament de eliminació de l'òxid i

aplicació de imprimació anticorrosiva.

Total CB106 1,00 350,00 350,00

CB107 m2 ENDERROC DE PAVIMENT + LÀMINA

ASFÀLTICA + SUBMINISTRE I COL LOCACIÓ

DE NOU PAVIMENT. (Terrat 1º 3ª)

Picat dels dos paviments actuals, inclòs el

mimbell perimetral, amb el trasllat de

residus a abocador controlat.

Confecció de mitja canya a base de morter

de ciment pòrtland, a l'encontre entre el

parament horitzontal i el vertical, per evitar

el risc de punzonament de la tela.

Regata perimetral a uns 15 20 cms, per

encartar les noves làmines.
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Subministre i col locació de dues làmines

asfàltiques, tipus Esterdan 30 P Elastòmer i

una segona, tipus LBM 40 P. Fabricat segons

norma UNE 104 242, amb un pes mig de 3 i

4 Kg/m2, i un espessor de 3 i 4 mm

respectivament, solapades 10 cms com a

mínim i soldades entre sí a foc, formant una

sola peça de toda la superficie a

impermeabilitzar.

S'inclou una imprimació asfàltica prèvia a

tota la superficie i perímetres. Protecció de

les teles amb un teixit anti punxant de

geotèxtil de 150 gr/m2, tipus DANOFELT PY

150 o equivalent, solapats 10 cm.

Subministre i col locació de un nou

paviment de protecció, amb gres

antilliscant, fixat amb morter M 40, a toc de

maceta i posterior rejuntat. Incloses la

formació de juntes de dilatació i col locació

de proteccions en els mimbells.

En aquesta partida s'inclou la p.p. de

minbells.

Edifici A (Habitatge 1º 3ª) 1 3,10 3,85 0,00 11,94

Terrat al carrer Clotet 0,5 3,10 4,40 0,00 6,82

Total CB107 18,76 117,70 2.208,05

CB108 ml SUBMINISTRE I COL LOCACIÓ PECES DE

DOBLE ESCOPIDOR TRENCAÏGUES AL

PERÍMETRE DEL TERRAT DE PLANTA

ENTRESOL

Subministre i col locació de doble escopidor

a base de col locació de peça ceràmica de

semigres model Montserrat de Calafsemigres model Montserrat de Calaf

(passamà), de la amplada necessària en

cada cas amb goteró, pres amb morter mixt

enriquit amb Sika latex. Es realitzarà una

junta de dilatació en cada canvi de direcció

del mur de coberta, a 45º i cada 2 mt lineals

o fracció d'escopidor. La nova peca

d'escopidor es col locarà de forma que

tingui una volada lliure mínima respecte al

parament acabat de 2 cm.

Edifici A (Habitatge 1º 3ª) 1 5,70 0,00 0,00 5,70

Terrat al carrer Clotet 1 4,10 0,00 0,00 4,10

1 3,25 0,00 0,00 3,25

Total CB108 13,05 45,00 587,25

CB109 m2 ENDERROC DE PAVIMENT + LÀMINA

ASFÀLTICA + SUMINISTRE I COL LOCACIÓ

DE NOU PAVIMENT. (Terrat Comunitari)

(PARTIDA AFEGIDA DE LA OPCIÓ OP1)

Picat dels dos paviments actuals, inclòs el

mimbell perimetral, amb el trasllat de

residus a abocador controlat.

Confecció de mitja canya a base de morter

de ciment pòrtland, a l'encontre entre el

parament horitzontal i el vertical, per evitar

el risc de puzonament de la tela.

Regata perimetral a uns 15 20 cms, per

encartar les noves làmines.
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Subministre i col locació de dues làmines

asfàltiques, tipus Esterdan 30 P Elastòmer i

una segona, tipus LBM 40 P. Fabricat segons

norma UNE 104 242, amb un pes mig de 3 i

4 Kg/m2, i un espessor de 3 i 4 mm

respectivament, solapades 10 cms com a

mínim i soldades entre sí a foc, formant una

sola peça de toda la superficie a

impermeabilitzar.

S'inclou una imprimació asfàltica prèvia a

tota la superficie i perímetres. Protecció de

les teles amb un teixit anti punxant de

geotèxtil de 150 gr/m2, tipus DANOFELT PY

150 o equivalent, solapats 10 cm.

Subministre i col locació de plaques de

poliestirè extrusionat de 6 cm d'espessor,

de 100x50cm, amb tall de "media madera",

per la seva col locació sobre el geotèxtil.

Sobre les plaques de aïllament es col locarà

una nova capa de geotèxtil i una xapa de

morter, per la posterior fixació del

paviment.

Subministre i col locació de un nou

paviment de protecció, amb rajola ceràmica

de Piera de 30x15, fixat amb morter M 40, a

toc de maceta i posterior rejuntat. Incloses

la formació de juntes de dilatació cada 25

2m i col locació de proteccions en els

mimbells.

En aquesta partida s'inclou la p.p. de

minbells.

Edifici AEdifici A

Zona propera a façana nord 1 4,50 7,80 0,00 35,10

Zona front accés 1 4,20 7,41 0,00 31,12

Zona front cambra maq ascensor 1 2,50 6,45 0,00 16,13

Zona propera a façana sud 1 5,80 7,80 0,00 45,24

Edifici B

Zona propera a façana nord 1 5,50 7,75 0,00 42,63

Zona front cambra maq ascensor 1 2,70 6,60 0,00 17,82

Zona accés 1 4,00 7,75 0,00 31,00

Zona propera a façana sud 1 4,85 7,80 0,00 37,83

Total CB109 256,87 140,00 35.961,80

Total COBERTA 54.056,56
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PT PATI DE LLUMS

Nota General: El present projecte, no

contempla els treballs de desmuntatge,

retirada, muntatge, manipulació o

qualsevol altre tasca, sobre elements

particulars muntats en façanes, balcons,

patis, terrats, etc. (Maquines de

Condicionament de Aire, Tancaments de

Alumini, Tendals, Jardineres, Plantes,

Mobiliari, Bruc, Antenes, Marquesines,

Reixes de Finestres, etc). Per la correcta

execució dels treballs de rehabilitació

aquests elements hauran de ser retirats i

recol locats posteriorment, per compte del

seu propietari.

PT101 PA BASTIDA PENJADA

Transport, muntatge i desmuntatge de

bastida penjada per la execució dels treballs

de rehabilitació, inclosos els mitjans

auxiliars protecció i seguretat. La bastida

disposarà de barana perimetral a la alçada

que marca la vigent normativa i els

elements de subjecció i elevació (Tractel),

disposaran de doble cable.

La empresa constructora haurà de tenir

contractada i vigent, una poliça

d'assegurança que cobreixi les possibles

contingències de RESPONSABILITAT CIVIL.

1 0,00 0,00 0,00 1,00

Total PT101 1,00 3.200,00 3.200,00

PT102 m2 SANEJAT I PINTAT DE PARAMENTS

VERTICALS DEL PATI DE LLUMSVERTICALS DEL PATI DE LLUMS

Sanejat del parament vertical del pati amb

la eliminació del revestiment a totes les

zones que estiguin bufades, fissurades o

despreses de la base, amb mitjans mecànics

o manuals, fins a la base ferma del

parament.

Es reconstruirà el revestiment original amb

la aplicació de morter de restauració, sense

retracció, igualant al màxim la textura

original.

Cosit i segellat de fissures en cas d'aparèixer

amb la col locació de malla de fibra de vidre

o grapes de acer de 8 mm de diàmetre en

forma de U, prèvia aplicació de passivació

anticorrosiva.

Neteja de la superficie.

Aplicació de una capa de imprimació per

garantir la adherència de la nova pintura al

suport. Aplicació de dues mans de pintura

plàstica especial per exteriors, repel lent al

agua i permeable al pas del vapor d'aigua

interior.

Color a escollir per la propietat i la direcció

facultativa, en obra.

NOTA: S'adverteix que al no repicar la

totalitat de la superficie del parament, es

possible que en alguns casos es noti certa

diferencia entre els acabats de les zones

antigues i les zones rehabilitades.

NOTA: No es projecta el tractament de

paraments al interior de les galeries, al

estar moltes modificades de l'estat inicial

del edifici.
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Edifici A

Zona galeries portes segones 14 2,40 0,00 2,75 92,40

Barana terrat 1 2,40 0,00 1,30 3,12

Ascensor 1 1,60 0,00 46,00 73,60

1 1,70 0,00 46,00 78,20

1 2,10 0,00 46,00 96,60

Edifici B

Zona galeries portes terceres (descontat

zona STO)

14 2,40 0,00 2,75 92,40

Barana terrat 1 4,40 0,00 1,30 5,72

Total PT102 442,04 17,60 7.779,90

PT103 m2 SANEJAT I PINTAT DE CANTELLS DE FORJAT

DEL PATI DE LLUMS

Sanejat dels cantells de forjats amb la

eliminació del revestiment a totes les zones

que estiguin bufades, fissurades o despreses

de la base, amb mitjans mecànics o

manuals, fins a la base ferma del parament.

Es reconstruirà el revestiment original amb

la aplicació de morter de restauració, sense

retracció, igualant al màxim la textura

original.

Cosit i segellat de fissures en cas d'aparèixer

amb la col locació de malla de fibra de vidre

o grapes de acer de 8 mm de diàmetre en

forma de U, prèvia aplicació de passivació

anticorrosiva.

Neteja de la superficie.

Aplicació de una capa de imprimació per

garantir la adherència de la nova pintura al

suport. Aplicació de dues mans de pintura

plàstica especial per exteriors, repel lent al

agua i permeable al pas del vapor d'aigua

interiorinterior.

Color a escollir per la propietat i la direcció

facultativa, en obra.

NOTA: S'adverteix que al no repicar la

totalitat de la superficie del parament, es

possible que en alguns casos es noti certa

diferencia entre els acabats de les zones

antigues i les zones rehabilitades.

Edifici A 14 2,40 0,00 0,00 33,60

Edifici B 14 2,20 0,00 0,00 30,80

Total PT103 64,40 25,00 1.610,00

PT104 ml JÀSSERES GELOSIA. SANEJAT I PINTAT

Sanejat dels cantells de les jàsseres de les

gelosies amb la eliminació del revestiment a

totes les zones que estiguin bufades,

fissurades o despreses de la base, amb

mitjans mecànics o manuals, fins a la base

ferma del parament.

Es reconstruirà el revestiment original amb

la aplicació de morter de restauració, sense

retracció, igualant al màxim la textura

original.
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Neteja de façana amb mitjans manuals o

mecànics (sistema JET DE AGUA), utilitzant

màquina tipus KARCHER, amb projecció

d'aigua a pressió controlada.

Rejuntat de llagues de obra vista

horitzontals i verticals, amb Borada

Universal de 1 a 15 mm de Propamsa, fins a

deixar les completament reomplertes. Previ

al inici d'aquests treballs, es realitzarà una

proba en alguna zona de la façana, per

determinar el grau de neteja de les peces,

despres de la aplicació del rejuntat.

Hidròfugat del parament amb mitjans

manuals amb un tractament de protecció

antihumitat sobre els paraments de obra

vista, amb Sika Guard 700 S.

Aplicació de una capa de imprimació per

garantir la adherència de la nova pintura al

suport. Aplicació de dues mans de pintura

plàstica especial per exteriors, repel lent al

agua i permeable al pas del vapor d'aigua

interior.

Color a escollir per la propietat i la direcció

facultativa, en obra.

NOTA: S'adverteix que al no repicar la

totalitat de la superficie del parament, es

possible que en alguns casos es noti certa

diferencia entre els acabats de les zones

antigues i les zones rehabilitades.

7 3,40 0,00 0,00 23,80

Total PT104 23 80 25 00 595 00Total PT104 23,80 25,00 595,00

PT105 m2 REPÀS I SUBSTITUCIÓ DE PECES DE

GELOSIA

Repàs de gelosies del tancament del pati de

llums i substitució de les que estiguin

trencades o fissurades.

Nota: esta contemplada la substitució de un

15%.

15% 7 3,40 0,15 5,85 20,88

Total PT105 20,88 95,00 1.983,60

PT106 PA ESMALTAT DE TUBS DE DESGUÀS,

SUBMINISTRE DE GAS I AIGUA.

Preparació de la superficie dels tubs de

desaigue, suministre de gas i de aigua

potable i aplicació de la imprimació

necessària per el posterior pintat.

Suministre i aplicació de pintura al esmalt

sintètic especial per elements metàl lics,

tonalitat a elegir en obra per la Propietat i la

Direcció Facultativa. S'inclouen tots els tubs

existents al pati.

1 0,00 0,00 0,00 1,00

Total PT106 1,00 780,00 780,00
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PT107 ml SUMINISTRE I COL LOCACIÓ PECES DE

DOBLE ESCOPIDOR TRENCAÏGUES AL MUR

DE CORONACIÓ DE FAÇANA I SOBRE

GELOSIA

Suministre i col locació de doble escopidor a

base de col locació de peça ceràmica de

semigres model Montserrat de Calaf

(passamà), de la amplada necessària en

cada cas amb goteró, pres amb morter mixt

enriquit amb Sika latex. Es realitzarà una

junta de dilatació en cada canvi de direcció

del mur de coberta, a 45º i cada 2 mt lineals

o fracció d'escopidor. La nova peca

d'escopidor es col locarà de forma que

tingui una volada lliure mínima respecte al

parament acabat de 2 cm.

Edifici A 1 2,40 0,00 0,00 2,40

Edifici B 1 4,40 0,00 0,00 4,40

Gelosia 1 3,40 0,00 0,00 3,40

Total PT107 10,20 45,00 459,00

PT108 ml COL LOCACIÓ ESCOPIDORS TRENCAÏGUES

ALS CANTELLS DE FORJATS

Suministre i col locació de escopidor a base

de col locació de peça ceràmica de semigres

model Montserrat de Calaf, de la amplada

necessària en cada cas amb goteró, pres

amb morter mixt enriquit amb Sika latex,

prèvia realització de rasa a la part inferior

del parament, per empotrar la peca

d'escopidor, al menys 4 cm. Es realitzarà

una junta de dilatació als dos finals de les

peces de escopidor, entre aquestes i els

pilars de formigó i cada 2 mt lineals o

fracció d'escopidor. La nova peca

d'escopidor es col locarà de forma que

tingui una volada lliure mínima respecte al

parament acabat de 2 cm.

NOTA: Es preveu la col locació d'escopidors

als cantells de forjats, no obstant, a les

zones on per la existència de tubs de servei

o altres elements no fos possible la seva

col locació, aquesta partida no contempla

cap tipus de modificació de serveis. En

aquest cas, es buscarà en obra una sol lució

alternativa, conjuntament amb la comissió

de obres.

Edifici A 14 2,40 0,00 0,00 33,60

Zona galeries portes terceres (descontat zona STO) Edifici

B

14 2,40 0,00 0,00 33,60

Total PT108 67,20 42,00 2.822,40

PT109 ut SUMINISTRE I COL LOCACIÓ

D'ESTENEDORS DE ACER INOX I CORDES

Suministre i col locació suports per

estenedors formats per tub de acer

inoxidable de 40 x 40 mm, de 70 cm de

longitud, per la col locació de 4 cordes. El

tub estarà tapat a la part final i disposarà de

forats de desaigue. Es fixarà al parament

amb unes plaques d'acer inox, de 100x100

mm, amb 3 fixacions mecàniques, també

d'acer inoxidable per placa. S'inclou el

subministre i la col locació de 4 cordes de

estenedor, amb plàstic protector.
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Nota: Es projecta la col locació de 2 suports

d'estenedor per habitatge, a partir de la

planta segona, fins a la planta catorzena.

NO es comptabilitzen estenedors pels

habitatges de la planta primera.

Edifici A Portes Segones 26 0,00 0,00 0,00 26,00

Edifici B Portes Terceres 26 0,00 0,00 0,00 26,00

Total PT109 52,00 120,00 6.240,00

PT110 PA NETEJA DELS VIDRES DE LAS OBERTURES

DE IL LUMINACIO DE PAVES

Neteja per l'exterior dels vidres de les

gelosies de pavés que donen il luminació a

l'interior de la escala, amb productes de

neteja

Total PT110 1,00 650,00 650,00

PT111 m2 SUBMINISTRAMENT I COL LOCACIÓ DE

REVESTIMENT AÏLLANT, STO THERM

CLÀSSIC. (PARTIDA AFEGIDA DE LA OPCIÓ

OP4)

Subministrament i col locació del sistema de

revocament orgànic de façanes, Stotherm

Clàssic amb aïllament de poliestirè expandit

de 40 cm adherit de la casa alemanya STO

Prèviament a la col locació del sistema, es

realitzarà una inspecció del suport, per

eliminar parts despreses, bufades o amb

manca d'adherència.

L'arrebossat d'acabat d'enllaç orgànic amb

estructura d'arrebossat gratat; tipus Stolit K

1,5 mm (color blanc) intercalant Sto Fibra

de Vidre. APLICACIÓ Suports de paret:

Maçoneria, formigó, maó silico calcari, maó,

f i ó b ldill b i tformigó amb celdillas, obra vista.

COMPOSICIÓ DEL SISTEMA

Fixació Sto ADH B, adhesiu d'enllaç

inorgànic (Sto Morter Adhesiu).

Aïllament Sto Panell EPS 40mm.

Malla d'armat (StoArmat Clàssic) ,

freturosa de ciment amb gra guia que actua

d'enllaç

orgànic amb Sto Malla Fibra de Vidre, al

interior de la masa de imprimació i primera

ma Sto Armat Clàssic.

Arrebossat d'acabat d'enllaç orgànic amb

estructura d'arrebossat gratat (Stolit K 1,5

mm).

Pintura transpirable a base d'aigua color

C1 (Jumbosil).

Per a procedir a tenir les totals garanties

per part de la casa STO, la empresa

instal ladora haurà de tenir la qualificació

d'instal lador oficial, acreditant els cursos de

formació.

Pati 1

14 2,40 0,00 3,00 100,80

Total PT111 100,80 72,80 7.338,24

Total PATI DE LLUMS 33.458,14
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BX FAÇANA EN PLANTA BAIXA

BX101 m2 BASTIDA TUBULAR

Transport, muntatge i desmuntatge de

bastida tubular. La empresa constructora

haurà d'aportar la memòria de càlcul de la

estructura, prèviament al muntatge

d'aquesta, en la que haurà de tenir en

compte el pres propi, la sobra càrrega de us,

l'acció del vent, etc, segons RD 2177/2004

La bastida disposarà de xarxa mosquitera en

tota la seva superfície per la part exterior y

lones a la part baixa.

La bastida estarà ancorada amb fixacions

mecàniques a la façana, segons nota de

càlcul(*).

Està inclosa una póliça d'assegurança de

Responsabilitat Civil.

Aquesta partida inclou tots els mitjans

necessaris per la execució de totes les

partides d'aquest capítol, fins i tot, les

possibles mènsules a col locarà sobre la

façana, les fixacions d'aquestes i els

corresponents assajos, etc.

Façana Clotet 1 12,70 0,00 4,40 55,88

Façana Xamfrà Clotet 1 5,60 0,00 4,40 24,64

Façana Narcís Monturiol 1 30,50 0,00 4,40 134,20

Façana Xamfrà Amadeu Torner 1 6,10 0,00 4,40 26,84

Façana Amadeu Torner 1 12,85 0,00 4,40 56,54

Total FS101 298,10 6,45 1.922,75

BX102 m2 SANEJAT + REGULARITZACIÓ + APLICACIÓ

DE SISTEMA ANTIFISURES STO EN

PARAMENTS DE PLANTA BAIXAPARAMENTS DE PLANTA BAIXA

Sanejat dels paraments de planta baixa amb

la eliminació del revestiment a totes les

zones que estiguin bufades, fissurades o

despreses de la base, amb mitjans mecànics

o manuals, fins a la base ferma del forjat.

Es reconstruirà el revestiment original amb

la aplicació de morter de restauració, sense

retracció, igualant al màxim la textura

original.

Previament a l'aplicació de aquesta capa de

base, re realitzarà el cosit de fissures

existents als paraments amb la col locació

de grapes de varilla REA de 8 mm de acer

inoxidable, en forma de U, cada 30 cm.

Sobre el morter existent, es col loca una

primera capa de imprimació STOplex W per

assegurar el pont de unió entre el morter

existent i el nou sistema de revestiment.

Aplicació de una primera capa de morter

STO Armat Clàssic en un espessor de 1,5

mm.

Amb el morter fresc es col loca la malla de

armadura Sto Malla de Fibra de Vidre i amb

la llana es pressiona per que quedi fixada al

morter.

Les juntes de la malla es solaparan 10 cm.

(Marca groga existent a la pròpia malla).

Aplicació de una segona capa de morter

STO Armat Clàssic en un espessor de 1,5

mm
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Col locació de espigues STO de longitud

entre 10 i 15 cm, segons el espessor del

recobriment del formigó, per garantir la

estabilitat de aquest recobriment en el

futur, en una quantitat de 3 uts per metre

lineal de pilar. Sobre les espigues de fixació,

es col locarà una nova peça de STO Malla

antifissures de 30x30 cm.

Aplicació de la capa de acabat STO LITE K de

densitat 1,80 g/cm y tamany del grano: 1,5

mm, de color a escollir le la direcció tècnica

i la Comunitat de Propietaris entre els color

de la Carta de Color StoColor System,

dintre de la gama dels indicats amb

tonalitats C1.

La aplicació del STO LITE K es realitza amb

llana metàl lica i remolinat amb llana de

PVC, sense cargols de fixació. El espessor

total de la capa del sistema antifissures es

de 4,5 mm.

NOTA: S'adverteix que al no repicar la

totalitat de la superficie del parament, es

possible que en alguns casos es noti certa

diferencia entre els acabats de les zones

antigues i les zones rehabilitades.

Façana Clotet 1 12,70 0,00 4,40 55,88

Façana Xamfrà Clotet 1 5,60 0,00 4,40 24,64

Façana Narcís Monturiol 1 30,50 0,00 4,40 134,20

Façana Xamfrà Amadeu Torner 1 6,10 0,00 4,40 26,84

Façana Amadeu Torner 1 12,85 0,00 4,40 56,54

Descompte de forats de façana

Façana Amadeu Torner 2 3,75 2,20 16,50

1 3,75 3,25 12,19

Façana Narcís Monturiol 1 3 40 0 50 2 20 3 74Façana Narcís Monturiol 1 3,40 0,50 2,20 3,74

1 3,40 3,25 11,05

1 3,55 0,50 2,20 3,91

1 3,35 2,20 7,37

1 3,60 3,25 11,70

1 3,20 3,25 10,40

Façana Xamfrà Narcís Monturiol Clotet 1 4,95 3,25 16,09

Façana Clotet 1 5,40 3,25 17,55

1 3,10 3,25 10,08

1 2,25 0,50 3,25 3,66

Total BX102 173,86 50,40 8.762,54

BX103 m2 ESMALT PERSIANES LOCALS

Neteja i desoxidació dels elements

metàl lics i subministre i aplicació de pintura

al esmalt sintètic especial per fusteria

metàl lica, tonalitat a escollir en obra per la

DF i la Comissió de obres. Queda inclosa la

preparació de la superfície, amb el

tractament de eliminació de l'òxid i

aplicació de imprimació anticorrosiva.

Façana Amadeu Torner 2 3,75 0,00 2,20 16,50

1 3,75 0,00 3,25 12,19

Façana Narcís Monturiol 1 3,40 0,00 2,20 7,48

1 3,40 0,00 3,25 11,05

1 3,55 0,00 2,20 7,81

1 3,35 0,00 2,20 7,37

1 3,60 0,00 3,25 11,70

1 3,20 0,00 3,25 10,40

Façana Xamfrà Narcís Monturiol Clotet 1 4,95 0,00 3,25 16,09

Façana Clotet 1 5,40 0,00 3,25 17,55

1 3,10 0,00 3,25 10,08

1 2,25 0,00 3,25 7,31

Total BX103 135,53 15,80 2.141,37
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Amidaments i Pressupost
Codi Ut Resum Num Long Ampl Alt Quantitat CanPres Pres ImpPres

BX104 ut SUBSTITUCIÓ DE POTES DE BARANA

Eliminació de les actuals potes de barana

amb radial, eliminant la totalitat de les parts

metàl liques empotrades a l'interior de la

obra. Col locació de noves potes de

ancoratge, similars a les actuals, amb

pletina de acer i dos cargols de acer

inoxidable de 100mm per pletina.

Queda inclosa la col locació de una junta de

neoprè entre la pletina i la obra.

Façana Amadeu Torner a paret 2 0,00 0,00 0,00 2,00

Façana Amadeu Torner a mur inferior 9 0,00 0,00 0,00 9,00

Façana Xamfrà Amadeu Torner a mur

inferior

4 0,00 0,00 0,00 4,00

Façana Narcís Monturiol a paret 4 0,00 0,00 0,00 4,00

Façana Narcís Monturiol a mur inferior 20 0,00 0,00 0,00 20,00

Terrat 1º 1ª a planta baixa 10 0,00 0,00 0,00 10,00

Separació terrat 1º 2ª i terrat local a paret 2 0,00 0,00 0,00 2,00

Separació terrat 1º 2ª i terrat local a

paviment

1 0,00 0,00 0,00 1,00

Façana Xamfrà Clotet a paret 2 0,00 0,00 0,00 2,00

Façana Xamfrà Clotet a mur inferior 2 0,00 0,00 0,00 2,00

Façana Clotet a paret 3 0,00 0,00 0,00 3,00

Façana Clotet a mur inferior 8 0,00 0,00 0,00 8,00

Separació terrat 1º 3ª i 1º 4ª a paret 2 0,00 0,00 0,00 2,00

Separació terrat 1º 3ª i 1º 4ª a mur inferior 2 0,00 0,00 0,00 2,00

BX104 71,00 32,00 2.272,00

BX105 ml PINTAT DE BARANES AL ESMALT SINTÈTIC

Preparació de la superficie de la barana

eliminant les restes de òxid i les parts deeliminant les restes de òxid i les parts de

pintura despresa del suport amb mitjans

mecànics o manuals. Aplicació de sistema

anticorrosiu a tota la superficie de la

barana, a base d'una capa de minio de zinc.

Aplicació de dues mans de pintura d'esmalt

sintètic per exteriors, per elements

metàl lics, en color a escollir les la propietat

i la direcció facultativa.

Nota 1: Aquesta partida no contempla el

decapat total dels elements metàl lics i per

tant, el acabat de la superficie finalment

pintada, variarà segons el estar del suport

de les capes de pintura existents

anteriorment.

Nota 2: En el cas d'haver de substituir algun

tram de barana, per que el seu estat de

corrosió no garanteixi el seu correcte

compliment de la seva funció, el preu pwer

metre lineal o fracció de barana nova es de

158,50 €/ml

Façana Amadeu Torner 1 12,50 0,00 0,00 12,50

Façana Xamfrà Amadeu Torner 1 6,10 0,00 0,00 6,10

Façana Narcís Monturiol 1 6,40 0,00 0,00 6,40

1 12,00 0,00 0,00 12,00

1 11,55 0,00 0,00 11,55

Terrat 1º 1ª a planta baixa 1 6,50 0,00 0,00 6,50

Separació terrat 1º 2ª i terrat local 1 3,60 0,00 0,00 3,60

Façana Xamfrà Clotet 1 5,65 0,00 0,00 5,65

Façana Clotet 1 4,03 0,00 0,00 4,03

1 8,65 0,00 0,00 8,65

Separació terrat 1º 3ª i 1º 4ª 1 3,25 0,00 0,00 3,25

Total BX105 80,23 27,80 2.230,39
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BX106 ml SUMINISTRE I COL LOCACIÓ PECES DE

DOBLE ESCOPIDOR TRENCAÏGUES AL

PERÍMETRE DEL TERRAT DE PLANTA

ENTRESOL

Suministre i col locació de doble escopidor a

base de col locació de peça ceràmica de

semigres model Montserrat de Calaf

(passamà), de la amplada necessària en

cada cas amb goteró, pres amb morter mixt

enriquit amb Sika latex. Es realitzarà una

junta de dilatació en cada canvi de direcció

del mur de coberta, a 45º i cada 2 mt lineals

o fracció d'escopidor. La nova peca

d'escopidor es col locarà de forma que

tingui una volada lliure mínima respecte al

parament acabat de 2 cm.

Les peces del Habitatge 1º 3ª, estan incloses

a la partida corresponent del capítol de

terrats

Façana Amadeu Torner 1 12,50 0,00 0,00 12,50

Façana Xamfrà Amadeu Torner 1 6,10 0,00 0,00 6,10

Façana Narcís Monturiol 1 30,00 0,00 0,00 30,00

Façana Clotet 1 8,65 0,00 0,00 8,65

Total BX106 57,25 45,00 2.576,25

Total FAÇANA BAIXOS 19.905,30
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AL ALTRES TREBALLS

AL101 ml SANEJAT I SEGELLAT DE LA JUNTA DE

DILATACIÓ

Repicat i neteja de la junta de dilatació

vertical existent amb la finca colindant.

Subministre de cordó de poliuretano

Posterior massillat amb SIKAFLEX 11 FC,

masilla pegament electromèric, de gran

adherència, que polimeritza més

ràpidament per acció de la humitat

ambient, prèvia protecció dels laterals amb

cinta adhesiva.

Junta entre mur i edifici Clotet 1 16,65 0,00 0,00 16,65

Junta entre mur i edifici propi 1 13,60 0,00 0,00 13,60

Junta entre mur i edifici Amadeu Torner 1 16,65 0,00 0,00 16,65

1 13,60 0,00 0,00 13,60

Total AL101 60,50 21,00 1.270,50

AL102 ml SUMINISTRE I COL LOCACIÓ DE PERFIL

METÀL LIC "L" DE ACER INOX, DE

SUBJECCIÓ PER EL MUR DE MITGERA, AMB

EDIFICI DEL CARRER CLOTET

Subministre i col locació de perfil metàl lic

laminat en fred d'acer inoxidable qualitat

316, del tipus L120x120x12, perforat per la

fixació sobre el pilar del edifici.

Fixació del perfil sobre el pilar de obra, amb

un cargols hilti de inox de 15 cm de

longitud, amb tac d'expansió mecànica de

acer, col locat cada 40 cm, en tota la

longitud del perfil. Prèviament a la

col locació sobre la superficie de fixació, es

col locarà en aquesta una base de massilla

de poliuretà SIKAFLEX 11 FC, , per garantir

la absència de filtracions Un cop col locat ila absència de filtracions. Un cop col locat i

fixat el perfil metàl lic, es segellarà l'espai

entre aquest i el mur de obra vista de la

mitgera.

Junta entre mur i edifici Clotet 1 16,65 0,00 0,00 16,65

Total AL102 16,65 65,00 1.082,25

Total ALTRES TREBALLS 2.352,75
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OP3 CAPÍTOL OPCIONAL 3. SUBSTITUCIÓ

NEGATIUS EN FORJATS DE BALCONS.

NO SUMA AL PRESSUPOST

OP3/101 ut REFORÇ DE NEGATIUS EN FORJATS DE

BALCONS

Col locació de un nou negatiu de reforç a

base de varilla corrugada de 12 mm de

diàmetre, soldat al actual i acabat amb pota

a l'exterior. La partida inclou la

reconstrucció del forjat a la zona dels

negatius amb formigó H 25.

Nota: La unitat de aquesta partida, inclou

tots els negatius de un sol forjat. En cas de

haver de reforçar diversos balcons, es

certificarà tants com s'hagin hagut de

reforçar. Es preveu la existència de 6

negatius per voladís.

1 0,00 0,00 0,00 1,00

Total OP3/101 1,00 480,00 480,00

CAPÍTOL OPCIONAL 3. SUBSTITUCIÓ NEGATIUS EN FORJATS DE BALCONS. Total 480,00

OP5 CAPÍTOL OPCIONAL 5. SUBSTITUCIÓ

VIDRES PAVES ESCALA.

NO SUMA AL PRESSUPOST

OP5/101 ut SUSBTITUCIÓ DE VIDRES DE PAVÈS DE

GELOSIES DE IL LUMINACIÓ DE LA ESCALA

Substitució de 1 vidre de la gelosia de pavès

existens als patis de ventilació, de

caracteristiques similars als actuals.

1 0,00 0,00 0,00 1,00

Total OP5/101 1,00 45,00 45,00

CAPÍTOL OPCIONAL 5. SUBSTITUCIÓ VIDRES PAVES ESCALA. Total 45,00
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RESUM PRESSUPOST PER CAPÍTOLS

FS FAÇANA SUR (Narcís Monturiol) 102.099,05

FO FAÇANA OEST (C/. Amadeu Torner) 119.764,69

FE FAÇANA EST (C/. Clotet) 121.365,45

FN FAÇANA NORD (Carrilet) 130.792,30

CB COBERTES 54.056,56

PT PATI DE LLUMS 33.458,14

BX FAÇANA EN PLANTA BAIXA 19.905,30

AL ALTRES TREBALLS 2.352,75

NO SUMA

OP3 CAPÍTOL OPCIONAL 3. SUBSTITUCIÓ NEGATIUS EN FORJATS DE BALCONS. PREU UNITARI 480,00

NO SUMA

OP5 CAPÍTOL OPCIONAL 5. SUBSTITUCIÓ VIDRES PAVES ESCALA. PREU UNITARI 45,00

TOTAL PRESSUPOST BASE 583.794,24

Sant Joan Despi, Novembre 2013

Francesc Piqué Piazuelo / Arquitecte TècnicFrancesc Piqué Pia uelo / Arquitecte Tècnic
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PRESUPUESTO: 14389-2  

  
 
A continuación presentamos el presupuesto final  solicitado por la  Comunidad de 
Propietarios de esta finca para los trabajos de  REPARACIÓN ESTRUCTURAL EN 
LOS PISOS 1º4º, 2º4ª y LUCERNARIO DE CUBRICION DEL ÁTICO                     
de este  edificio.  

 
Esperamos que el presupuesto sea de su aceptación final. 
 
Ante cualquier duda o consulta rogamos  contacten  con:  
 
Sr. Carles Salvador 
 

- 687942249 - 
 
- Revodur S.L: 93 377 77 09  /  93 377 25 38 
 
 - A través de nuestra página Web www.revodur.com 
 
- Email: info@revodur.com 

 
Cornellá de Llobregat, a  14 de Octubre de 2014 

 
 

 

     

                                                                
 
 

   
 

 
 

         

 
 

              ER-0090/2012             GA-2012/0030                SST-0019/2012 

 
                       

                                   

 

 
  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
  Pº SANT GERVASI  91  
   BARCELONA 
 

   
REVODUR S. L. TEL/FAX  93 377 77 09      

 

CAPÍTULO 01   REDACCION DEL PLAN DE SEGURIDAD EN OBRA 
 

01.01. REDACCION DEL PLAN DE SEGURIDAD YSALUD 
 

Redacción, por parte del contratista, del Plan de Seguridad y Salud en la obra, y 
puesta en práctica en la obra de todas las medidas de prevención de riesgos y 
seguridad previstos, y los que durante la ejecución de las obras se consideren 
necesarios, para posterior aprobación del plan por la dirección técnica que la 
comunidad contrate. Todo de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1627/1997, 
sobre seguridad y salud en las obras de construcción. 
Posterior apertura del centro de trabajo en las oficinas de trabajo de la Generalidad 
de Cataluña. 
Una copia del plan de seguridad permanecerá en la finca durante las obras, según 
normativas del Departament de treball de la Generalitat de Catalunya. 
 
Nota: al disponer de técnico en seguridad e higiene en plantilla, estos trabajos 
ofrecen sin cargo a la comunidad. 
 
TOTAL CAPÍTULO 01      REDACCION DEL PLAN DE SEGURIDAD...... 0,0 €  
 
CAPÍTULO 02      REFUERZO      ESTRUCTURAL     1º4ª 
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02.01. P.A.  TRABAJOS AUXILIARES EN DISTRIBUIDOR  
 
Trabajos auxiliares previos al refuerzo estructural de la 
vigueta afectada en la  sala distribuidor de la vivienda  , 
consistentes la demolición parcial del cielo raso de cañizo 
para acceder a la zona a intervenir. 
 
 
 
 
 
 
 
Importe Demolición Distribuidor        …..       95,00 €     
 
 
 
OPCION SOLUCION.  SISTEMA  SUSTITUCION FUNCIONAL 

 
Apuntalamiento preventivo del forjado en la zona a intervenir 
mientras duran los trabajos. 
 
Construcción, suministro y montaje  de Sustitución Funcional  
de vigas tipo MECANOVIGA, o sistema similar  a base  de 
perfil metálico especial envolvente, realizado con chapa de 
acero laminado en frío, de  3 m.m. de espesor, galvanizada 
por procedimiento Senzimir.  
 
Recubrimiento de zinc de 275 g/m2, y radios de doblado 
según UNE 130/76; Este  material cumple normas y ensayos  
ASTM-525 A para material galvanizado.  
Perfil de diseño autorresistente.  
Dicho perfil, está desarrollado por los técnico  a medida de 
obra, habiendo sido ensayado por el Instituto de Ciencias de 
la Construcción Eduardo Torroja de Madrid y habiendo 
obtenido el DIT nº 276/R, actualmente en vigor, y de acuerdo 
con el Código Técnico de la Edificación (CTE).  
 
Apoyo a muros de carga mediante cuatro barras corrugadas 
de diámetro 20 m.m., único sistema patentado que absorbe 
los cortantes eliminando momentos indeseables en los muros 
de carga. Relleno con mortero de resinas y fibras de 
retracción controlada de resistencia mínima 450 Kg./cm².  
Entrada en carga mediante útil de transferencia controlada, 
descargando el viejo forjado.  
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Retacado y rigidización por inyección entre perfil, vigueta y 
forjado mediante mortero técnico con aditivos especiales.  
 

El montaje comprende todas las operaciones de anclaje, 
conformación longitudinal, rigidización y tensado o 
transferencia carga a los nuevos elementos para la sustitución 
funcional del antiguo techo, así como las ayudas de 
albañilería necesarias. 
 
La sustitución funcional no solo es preventiva, sino que es 
activa desde el primer momento, debido a la puesta en carga 
de la viga. 
 
Previamente al refuerzo se saneará el hormigón degradado de la 
vigueta de hormigón y se aplicará por impregnación protector 
inhibidor de la armaduras internas de las viguetas de hormigón 
tipo SIKA Armatec o similar neutralizando la continuidad del 
proceso de oxidación y degradación interna . 
 
Detalle:  
1 unidades viga  cocina  de               3,84  m.l.  aprox. 
1 unidades viga  baño    de                2,50  m.l.  aprox. 
1 unidades viga  distribuidor  de        3,84  m.l.  aprox. 
 
 
Importe Solución …………………………………….  2.985,00 €  
 
 
 
02.03.   CONSTRUCCION DE CIELOS RASOS Y ACABADOS 
 
 
Trabajos de acabado del refuerzo estructural consistentes en  
cierre de pasos de tabiques con obra cerámica, afinado de 
yesos.  
A solicitud de la Comunidad no se incluye la formación de  
nuevos falsos techos ni su pintado. 
 
 
 
 
Importe Acabados       …………….           286,00 €           
 
 
 
 
IMPORTE    REFUERZO  ESTRUCTURAL    1º4                  3.366,00 € 
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CAPÍTULO 03     REFUERZO      ESTRUCTURAL     2º4ª 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.01. P.A.  TRABAJOS AUXILIARES EN COCINA Y ASEO 
 
Trabajos auxiliares previos al refuerzo estructural de las       
2 ud. viguetas  afectada en la cocina y aseo n de la vivienda   
consistentes la demolición completa  del cielo raso de cañizo 
para acceder a las zonas a intervenir. 
 
 
 
 
 
 
 
Importe Demolición Cielos Rasos        …..       310,00 €          
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03.02.   REFUERZO     ESTRUCTURAL                 
 
 
OPCION SOLUCION.   SISTEMA  SUSTITUCION FUNCIONAL 

 
 

Apuntalamiento preventivo del forjado en la zona a intervenir 
mientras duran los trabajos. 
 
Construcción, suministro y montaje  de Sustitución Funcional  
de vigas tipo MECANOVIGA, o sistema similar  a base  de 
perfil metálico especial envolvente, realizado con chapa de 
acero laminado en frío, de  3 m.m. de espesor, galvanizada 
por procedimiento Senzimir.  
 
Recubrimiento de zinc de 275 g/m2, y radios de doblado 
según UNE 130/76; Este  material cumple normas y ensayos  
ASTM-525 A para material galvanizado.  
Perfil de diseño autorresistente.  
Dicho perfil, está desarrollado por los técnicos a medida de 
obra, habiendo sido ensayado por el Instituto de Ciencias de 
la Construcción Eduardo Torroja de Madrid y habiendo 
obtenido el DIT nº 276/R, actualmente en vigor, y de acuerdo 
con el Código Técnico de la Edificación (CTE).  
 
 
Apoyo a muros de carga mediante cuatro barras corrugadas 
de diámetro 20 m.m., único sistema patentado que absorbe 
los cortantes eliminando momentos indeseables en los muros 
de carga. Relleno con mortero de resinas y fibras de 
retracción controlada de resistencia mínima 450 Kg./cm².  
Entrada en carga mediante útil de transferencia controlada, 
descargando el viejo forjado.  
 
 
Retacado y rigidización por inyección entre perfil, vigueta y 
forjado mediante mortero técnico con aditivos especiales.  
 

 

El montaje comprende todas las operaciones de anclaje, 
conformación longitudinal, rigidización y tensado o 
transferencia carga a los nuevos elementos para la sustitución 
funcional del antiguo techo, así como las ayudas de 
albañilería necesarias. 
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La sustitución funcional no solo es preventiva, sino que es 
activa desde el primer momento, debido a la puesta en carga 
de la viga. 
 
Previamente al refuerzo se saneará el hormigón degradado de la 
vigueta de hormigón y se aplicará por impregnación protector 
inhibidor de la armaduras internas de las viguetas de hormigón 
tipo SIKA Armatec o similar neutralizando la continuidad del 
proceso de oxidación y degradación interna . 
 
Detalle:  
 
1 unidades viga  cocina  de               3,84  m.l.  aprox. 
1 unidades viga  baño    de                2,50  m.l.  aprox. 
 
 
 
Importe Solución ……………………………..……     1.859,00€ 
 
 
 
03.03.   CONSTRUCCION DE CIELOS RASOS Y ACABADOS 
 
 
Trabajos de acabado del refuerzo estructural consistentes en  
cierre de pasos de tabiques con obra cerámica, afinado de 
yesos y formación de  falsos techos de pladur con registros en 
cada dependencia para permitir  su posterior  inspección .  
 
Los nuevos falsos techos se pintaran con pintura plástica en 
color blanco. 
 
Importe     Acabados              …….                          875,00 €            
 
 

IMPORTE   REFUERZO   ESTRUCTURAL    2º4ª       3.044,00 € 
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CAPÍTULO 04     CUBRICION  GALERIA  ATICO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCION   LUCERNARO TRASLUCIDO  

 

Se contemplan los trabajos de sustitución de los cristales de 
cubrición del actual lucernario, cambiándolos por nuevos  
cristales tipo armado baldosilla, con tratamiento de la 
estructura metálica de sostén mediante rascado manual 
eliminando el óxido y tratamiento con  imprimación 
anticorrosiva. 
 
Se incluye el cambio de las fijaciones, arandelas y cazoletas. 
 
Se prestará especial atención a las entregas perimetrales a 
pared de cierre y al sellado con junta mástic de poliuretano. 
 
 

Los  trabajos especificados se realizaran indistintamente 
desde dentro de la galería y desde el exterior por el patio de 
luces mediante desmontaje de la red antipalomas existente y 
colocando un andamio tipo puente colgante para acceder a la  
zona de trabajo . 
 
 
Importe Lucernario Traslucido         …………      2.285,00 € 

 

 

 

 

IMPORTE PRESUPUESTO    …….         8.695,00 € 
            

                                                                                        IVA NO INCLIUDO  



   
REVODUR S. L. TEL/FAX  93 377 77 09      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN CASO DE QUE ALGUN PROPIETARIO DE 
LA COMUNIDAD ESTUVIERA INTERESADO EN FORMULAS 

DE FINANCIACION, LES INFORMAMOS QUE PODEMOS 
OFRECER UNA SOLUCIÓN INDIVIDUAL PARA  CADA UNO 
DE LOS VECINOS, A ABONAR EN COMODOS PLAZOS DE 

HASTA 4 AÑOS 

   
REVODUR S. L. TEL/FAX  93 377 77 09      

 

 
CONDICIONES GENERALES 

1-. GARANTÍAS 

Revodur S.L. garantiza la obra a realizar según presupuesto 14389-2 de fecha 14 de OCTUBREde 2014, 
en c/ PºSant Gervasi 91  de Barcelona, por un periodo de hasta 10 años, según los trabajos, a partir de la 
fecha de finalización de la obra, en cumplimiento de todas las garantías establecidas en la Ley de la 
Ordenación de la Edificación (L.O.E.) 

2. FINANCIACION. 
     Les informamos que REVODUR  ofrece financiación a todos sus clientes del 100% del importe de 

las obras, o se ofrece para estudiar la mejor solución personalizada a cada propietario,  para el 
pago aplazado de las obras de rehabilitación en cómodos plazos en función de las necesidades de cada 
cliente en particular.  

     No dude en consultarnos la FINANCIACIÓN de sus obras. 

3-. EXCLUSIONES 

Será a cuenta de la empresa constructora la obtención de los permisos correspondientes, licencias, 
visados, etc., ante la autoridad competente, siempre y cuando sea comunicado a la empresa por escrito y 
con suficiente anterioridad al inicio de las obras, corriendo a cargo de la comunidad de propietarios los 
costes de tales trámites, así como las tasas, impuestos y visados técnicos que tales devenguen. 

El I.V.A. se aplicará el vigente al emitir la factura. 

Todas aquellas partes de la fachada u obras del edificio, que no estén estipuladas en el presupuesto, no 
serán consideradas en la obra. 

No están contempladas las tasas de reciclaje de fibrocemento, sacas contenedoras ni  transportes a 
vertederos especiales. 

4-. FORMAS DE PAGO 

5-10% a la firma del  contrato. 

Resto por certificaciones a final de mes durante la obra. 

El presupuesto será respetado durante 6 meses, a partir de la fecha de entrega, aunque siempre será 
aconsejable consultar con la empresa. 

La firma del contrato es condición indispensable para la reserva de fecha de inicio de obra. 

5-. RESPONSABILIDAD 

La constructora asume la responsabilidad civil por daños causados a personas o bienes por motivo de la 
obra o por los actos de sus operarios en su ejecución.  La empresa dispone de una póliza de 
Responsabilidad Civil de un importe máximo asegurado de 600.000 €. Los desperfectos ocasionados en 
la fachada serán subsanados de modo gratuito en la medida en que las causas de los mismos sean 
debidas a defectos de material o de aplicación. 

6-. CONTRATO 

En caso de ser aceptado el presupuesto se formalizará un contrato de trabajo, especificando acuerdos y 
formas de pago acordadas entre la comunidad y la empresa. 

7-. COMUNIDAD 

La comunidad se compromete a suministrar agua corriente y electricidad. 

En caso de que el presupuesto sea aceptado deberá la comunidad o  propietario firmar todas las hojas 
del presupuesto. 

 



C/. Ventura Plaja, nº 30  (Barcelona)

Amidaments i Presupost
Cod. Ud Resum Unitats Llarg Alt Ample Parcial Quant. Preu Subtotal

RF2 REFORÇ FORJAT PLANTA BAIXA 
(Local)

RF201 PA TREBALLS PREVIS

Protecció dels paviments i paraments

verticals, per la execució de les obres, així

com les zones de pas de les parts

comunes, per evitar danys durant la

execució de les obres o els pas de

materials i personal de obra. 

1 0,00 0,00 0,00 1,00

RF201 1,00 90,00 90,00

RF202 ml REPICAT DEL REVESTIMENT INFERIOR DE LA 
BIGUETA

Repicat del revestiment inferior de la

bigueta, realitzant a més la retirada de les

parts ceràmiques, de morter i de formigó en

mal estat, amb mitjans manuals fins arribar

a les armadures. S'inclou en aquesta

partida, la retirada de runa, els seu trasllat i

tractament, així com els mitjans auxiliars

necessaris per fer els treballs.

1 4,05 0,00 0,00 4,05

3 5,85 0,00 0,00 17,55

RF202 21,60 12,00 259,20

RF203 ml TRACTAMENT DE LES ARMADURES DE LES 
BIGUETES

Desoxidació de les armadures existents a

les biguetes, amb mitjans mecànics o

manuals. Aplicació de inhibidor de corrosió i

pont de unió Sika Monotop 910 S.

Reconstrucció de la secció de la viga amb

morter de reparació de alta resistència,

anivellant la sola d'aquesta per rebre el

perfil metàl·lic de reforç.

1 4,05 0,00 0,00 4,05

3 5,85 0,00 0,00 17,55

RF203 21,60 13,50 291,60

RF204A ut SUMINISTRE I COLOCACIÓ DE BIGA 
MECANOVIGA MVH20 6000

Reforç de biga ceràmica mitjançant el

sistema MECANOVIGA, segons directrius

del DIT núm. 303R. Perfil galvanitzat

MVH20 6000 per una llum de 5,85 m, inclós

el reple de la biga. 

3 0,00 0,00 0,00 3,00

RF204A 3,00 756,00 2.268,00

RF204B ut SUMINISTRE I COLOCACIÓ DE BIGA 
MECANOVIGA MVH20 6000

Reforç de biga ceràmica mitjançant el

sistema MECANOVIGA, segons directrius

del DIT núm. 303R. Perfil galvanitzat

MVH20 6000 per una llum de 4,05 m, inclós

el reple de la biga. 

1 0,00 0,00 0,00 1,00

RF204B 1,00 492,00 492,00

RF205 ml PROTECCIÓ DE LA ESTRUCTURA AMB 
MORTER DE PERLITA VERMICULITA

Aïllament dels perfils metàl·lics de espesor

adequat per garantir una RF90, amb morter format

per cimento i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3

de densidad, projectat sobre elements lineals.

1 4,05 0,00 0,00 4,05

3 5,85 0,00 0,00 17,55

RF205 21,60 35,10 758,16

RF206 m2 FALSO TECHOS PLACAS YESO LAM 12,5mm

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus

estándar (A), per revestir, de 15 mm de grix i

cantell afinat (BA), amb entramat d'estructura

simple d'acer galvanizat format per perfils

col·locats cada 600 mm fixats al sostre amb varilla

de suspensió cada 1,2 m , per una alçada de cel

ras de menys de 3 mts.

1 5,85 0,00 2,00 11,70

2 5,85 0,50 0,00 5,85

RF206 17,55 54,00 947,70

RF207 m2 CEL RAS EI-120 DE PROTECCIÓ 
CONTRAINCENDIS  (Partida OPCIONAL, NO 
SUMA al pressupost)

Sostre contínu format per una doble estructura,

primaria i secundaria posicionades al mateix nivell,

de perfils PLADUR® T-60 en forma de "C" de

60x27 mm, totes dues modulades a 400 mm entre

eixos, formant una retícula de 400x400 mm. amb

la CONEXIO H/ T-60 i perfectament suspesa del

forjat amb FORQUILLES T-60 i varilla roscada Ø 6 

mm, cada 600 mm. i recolzats en els perfils de

ANGULAR "L" A-30-TC fixats mecanicament a tot

el perímetre. A aquesta doble estructura de perfils,

es fixaran cuatro (4) plaques PLADUR® tipo FOC

de 15 mm de espessor, part proporcional de

ancoratges, suspensions, cargols, juntes

estanques /acústiques de perímetre, cintes i pasta

de juntes, etc. totalment acabat amb qualitat de

acabament Nivel 2 (Q2) per revestiments estándar

de pintura. Inclou manta de llana mineral sobre les

de plaques i perfils. Muntatge segons Normativa

Intersectorial de ATEDY (2011): "Sistemas

constructivos de placa de yeso laminado" y

requisitos del CTE-DB HR. 

Aquesta partida anula les partides RF205 i RF206

1 5,85 0,00 2,00 11,70 NO SUMA
2 5,85 0,50 0,00 5,85

RF207 17,55 81,00 1.421,55

RF208 m2 PINTAT DE PARAMENTS HORITZONTALS

Pintat de paraments horitzontals (sostres)

de guix o placa de guix laminat al plàstic

llis, amb una capa segelladora i dues

d'acabat, amb color a escollir per la DF.

1 5,85 0,00 4,00 23,40

RF208 23,40 9,00 210,60

RF209 m2 PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS

Pintat de paraments horitzontals (parets) de

guix o placa de guix laminat al plàstic llis,

amb una capa segelladora i dues d'acabat,

amb color a escollir per la DF.

1 10,00 3,00 0,00 30,00

RF209 30,00 9,00 270,00

RF210 ut MODIFICACIÓ DELS PUNTS DE LLUM

Modificació dels punts de llums de les

cambres afectades pel refoç del sostre,

col·locant aquests puns de llum sobre el

nou cel ras. Inclou tot el material i la mà

d'obra i els punts de llum a colocar, seràn

els existents en el habitatge, previament a

la intervenció. 

1 0,00 0,00 0,00 1,00

RF210 1,00 80,00 80,00

TOTAL CAPITOL REFORÇ FORJAT PLANTA BAIXA RF2 5.667,26

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 5.667,26

Sant Joan Despí, Setembre de 2.014
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6. FITXES TÈCNIQUES DE MATERIALS I SISTEMES 

CONSTRUCTIUS 

S'inclouen els D.I.T.E.'s de cada del sistema d’aïllament i els reforços estructurals, guies d’aplicació i 
les fitxes tècniques dels materials que els composen. 
 

6.1. GUIA D'APLICACIÓ STO THERM CLASIC 

S'adjunta la guia d'aplicació del sistema Sto Therm Classic, a la qual es dona informació detallada 
sobre el sistema i les seves característiques, explicant les varietats del sistema. 
  



StoTherm Classic
Guía de aplicación

 |  Fachada |  Sistemas de ais lamiento exterior para fachadas |   

Índice

Información del sistema

4 Composición del sistema, descripción del sistema

5 Soportes

Aplicación del sistema

6 Tipo de Þ jación según soporte

6 Pegado
6 Pegado y Þ jación con espigas
6 Fijación mecánica 

6 Fijación de paneles aislantes

6 Pegado
7 Pegar con Sto-TurboÞ x
9 Pegado y Þ jación con espigas
11 Fijación mecánica

13 Armado

13 Tratamiento previo al armado
13 Armadura libre de cemento
 
14 Capa de acabado

Detalles de la aplicación

15 Zócalo

15 Unión con Sto PerÞ l de arranque de zócalos (zócalo no 
aislado en sótano sin calefacción)

16 Unión en el suelo y la zona de salpicaduras de agua I
(aislamiento del zócalo y del perímetro en piso inferior 
con calefacción)

16 Unión en el suelo y la zona de salpicaduras de agua II 
(zócalo empotrado parcialmente en el suelo, sótano sin 
aislamiento)

16 Aislamiento del zócalo en la zona de salpicaduras de agua

 2 | Índice



Instrucciones generales
Todos los postulados y valores han sido comprobados por Sto AG y correspon-
den al estado actual de la técnica en teoría y práctica. Sobre todo no se trata 
de garantías; los datos se indican más bien sin garantías sobre la posibilidad 
de transferirlos a un caso de aplicación concreto. Para obtener información 
relativa a un objeto diríjase al asesor experto de Sto. 

No utilice materiales ajenos al sistema. El permiso técnico europeo es válido úni-
camente para componentes del sistema de Sto exactamente ajustados entre sí. 
Para todos los productos mencionados es necesario respetar las respectivas hojas 
de datos técnicos vigentes.

Cuando aparezca una nueva edición, esta publicación perderá su validez.

Detalles de la aplicación

17 Pared exterior/paso de sistema

17 Zona con riesgo de impactos
18 Formación de esquinas
18 Terminación de revoque

19 Pared exterior/balcón

19 Formación de goterón

20 Ventanas y puertas

20 Formación de dinteles – cortafuegos
20 Sto Vierteaguas
22 Solape de la ventana con ventana

23 Tejado

23 Conexión con tejado

25 Cierre de anclaje de andamio 

25 Juntas de dilatación de ediÞ cios

30 Elementos de montaje

30 Cargas ligeras
31 Cargas pesadas

Índice |  3  4 | Composición del sistema

Composición del sistema Descripción del sistema

 1 Adhesivo: Sto-TurboÞ x 
 El procedimiento de pegado a base de espuma de PU (con paneles 

aislantes de espuma rígida de poliestireno machi-hembrado)
 Alternativa: Adhesivo de dispersión Sto1) 
 Mortero adhesivo orgánico listo para su aplicación, a mano o máquina.
 Alternativa: Fijación Sto ADH-B (Sto Mortero adhesivo)
 Adhesivo de enlace mineral, a mano o máquina.

2 Aislamiento Sto Panel EPS
 Panel aislante de espuma rígida de poliestireno expandido según

EN 13163. Libre de hidrocarburos, difícilmente inß amable. Grupo de 
conductividad térmica 035 y 040. Sin contracción.

3 Fijación *no representada
 Según requisitos de las autoridades competentes.

4 Armadura:
 Mortero armadura: StoArmat Classic
 Mortero armadura orgánico, lista para su aplicación
 Alternativa: StoLevell Classic
 Mortero armadura orgánico, sin cemento, lista para su aplicación,
 a mano o a máquina.
 Malla de refuerzo: Malla de Þ bra de vidrio Sto
 Alternativa: malla de apantallamiento Sto AES

5 Capa de acapado: StoLotusan K/MP
 Revoque listo para su aplicación con Lotus-Effect®,
 Alternativa: Stolit K/R/MP 
 Revoque orgánico, libre de cemento, listo para su aplicación
 Alternativa: StoSilco K/R/MP 
 Revoque de resina de silicona listo para su aplicación

6 Pintura de igualación *no representado
 con StoLotusan Color G o StoSilco Color G

1 2 5

StoTherm Classic
Sistema orgánico de aislamiento exterior para fachadas 

con aislamiento de poliestireno, diÞ cilmente inß amable

Aplicación • EdiÞ cios viejos y nuevos
• Muro: Mampostería (hormigón, piedra arenisca 

calcárea, ladrillo, hormigón poroso), mampostería 
vista y paneles prefabricados (placas de tres capas)

• Sobre paredes exteriores en construcciones de 
madera

• Irregularidades de hasta 3 cm (en la construcción 
maciza)

• Grosor del aislamiento hasta 400 mm

Propiedades • Gran resistencia a los microorganismos (algas 
y hongos), especialmente con una capa de la 
pintura complementaria

• Muy alta seguridad contra la formación de grietas
• Gran capacidad de carga mecánica hasta 15 

julios en la construcción estándar
• Con gran capacidad de aislamiento térmico
• Gran resistencia a la intemperie
• Permeable al dióxido de carbono y al vapor de 

agua
• Difícilmente inß amable 
• También para casas pasivas y de bajo consumo
• Antielectrosmog opcional
• Lotus-Effect® opcional

Estética • Revestimientos orgánicos y de resina de silicona
• Tintado según Sistema StoColor 
• Valor de referencia de la luminosidad < 20 % 

(bajo solicitud)
• StoDeco Molduras, Sto Paneles decorativos con 

realces, Sto Paneles con realces
• Baldosas de piedra natural de Sto, baldosas y placas 

cerámicas
• Sto Placa de ladrillo visto, ladrillos medio largos 

(clinker)

Tratamiento • Componentes de sistema libre cemento y listos para 
su aplicación

• Aplicación racional mediante el empleo de la 
técnica StoSilo

• Gran cantidad de soluciones de detalle
• No se necesita armadura en diagonal ni capas 

intermedias o de nivelado
• Tecnología única de Sto-TurboÞ x

Licencias Son válidos los correspondientes permisos europeos.

3* 4

  1) Si se aplica StoTherm Classic sobre paredes exteriores en construcciones de madera,  
para pegar hay que utilizar adhesivo de dispersión de Sto.

6*



Soportes |  5

Soportes

Sólo si el soporte cumple determinados criterios y ha 
pasado las pruebas respectivas de capacidad de susten-
tación se puede aplicar correctamente un sistema de 
aislamiento térmico. En soportes sucios, absorbentes o 
irregulares es necesario aplicar un tratamiento previo. 
En soportes con una capacidad de sustentación insu-
Þ ciente el sistema debe aplicarse con una Þ jación por 
perÞ les.

Encontrará más información sobre superÞ cies, p.ej. qué 
mortero adhesivo es apropiado para qué superÞ cie, en 
las hojas de datos técnicos correspondientes.

Los soportes en los que han crecido algas, hongos o líquenes 
deben someterse a un tratamiento esencial especial. Para ello, 
se limpia la pared y se trata con StoPrim Fungal. No es
necesario lavar esta solución de sustancias activas.

El material de imprimación se rebaja para ajustarlo al soporte 
correspondiente. Las imprimaciones no pueden ser brillantes 
una vez secas.

En la Þ jación por perÞ les se puede prescindir del tratamiento 
del soporte, aunque la mampostería debe estar seca.

Preparación para la instalación de un sistema de
aislamiento térmico
Compruebe el estado exacto de la superÞ cie y seleccione 
después la técnica de Þ jación adecuada para el sistema de 
aislamiento térmico. La superÞ cie deberá tratarse previamente 
de modo consecuente.

Tenga en cuenta la temperatura correcta de aplicación y la 
humedad de la construcción. El revoque interior y el pavimento 
deberán estar listos y secos antes del inicio de los trabajos del 
sistema de aislamiento térmico. La temperatura mínima de 
aplicación (excepto los productos QS de Sto) es de 5 ºC.

Puertas, ventanas, cajones de persianas y cubiertas horizonta-
les (p. ej. alféizares) deberán estar montados antes del inicio 
de los trabajos de aislamiento.

Soportes

Soporte  Tratamiento del 
soporte

Imprimación

SuperÞ cie lisa Rascado –

Eß orescencias Barrido, cepillado –

Empapado Eß orescencias, Suprimir la 
causa, esperar a que seque

–

Revoque de enlace 
orgánico

Limpiar –

Musgo, algas, hongos Limpiar, no lavar. Aplicar 
imprimación y no lavar poste-
riormente.

StoPrim Fungal

Polvoriento, sucio Barrer, cepillar, limpiar con 
chorro de vapor

–

Grasiento, con restos 
de aceite de
desencofrado

Limpiar con chorro de vapor, 
empleando detergentes.
Enjuagar con agua

–

Pintura, desconchado Retirar Sto-Decapante de 
fachada y limpiar con chorro 
de vapor

–

Revoque, polvo Þ no 
(tipo tiza) en la
superÞ cie

Limpiar y aplicar capa base StoPlex W

Pintura, polvo Þ no (tipo 
tiza) en la superÞ cie

Cepillar, limpiar y aplicar capa 
base

StoPlex W

Absorbente Limpiar y aplicar capa base StoPlex W

Arenoso en superÞ cie Limpiar y aplicar capa base StoPrim Micro

Rebabas de mortero Eliminar –

Piel sinterizada Retirar por medios mecánicos –

Revoque, frágil,
sin capacidad de
sustentación

Retirar por medios mecánicos –

Revoque con
desconchados

Quitar los puntos uecos y llenar 
los puntos vacíos con mortero 
de cal y cemento

–

Irregularidades 1) Revoque de nivelación con 
mortero de cal y cemento 
(Tiempo de fraguado como 
mínimo 14 días)

–

  1)  1 cm en sistemas pegados
  2 cm en sistemas pegados y Þ jados con espigas
  3 cm en Þ jación por perÞ les

 6 | Tipos de Þ jación

Aislamiento

Fijación de paneles aislantes

Pegado de aislante /
pegado y Þ jación con espigas

Las placas de espuma rígida de poli-
estireno están dimensionadas respecto 
al ángulo, rectas por los extremos, con 
medida justa y sin contracción. Se sumi-
nistran como versión roma o de ranura 
escalonada y también como sistema de 
construcción machi-hembrado.

Pegado de aislante con
Sto-TurboÞ x

Paneles de espuma rígida de poliestireno 
de Sto como sistema de construcción 
machi-hembrado.
La aplicación de paneles aislantes como 
sistema de construcción machi-hembrado 
minimiza el coste adicional de los trabajos 
posteriores en las superÞ cies instaladas 
(p.ej. relijado en caso de desalineamientos 
de los paneles aislantes).

Tipos de Þ jación

Pegado

 Soporte con capacidad de sustenta-
ción, adecuado para el adhesivo, con 
irregularidades no superiores a 1 cm.

 En caso de soportes adecuados para 
adhesivo y con capacidad de sustentación 
(> 0,08 N/mm²) los paneles aislantes 
se pegan. Los soportes irregulares con 
diferencias no superiores a aprox. 1 cm/m. 
La superÞ cie de adherencia debe ser, 
como mínimo del 40 %.

Pegado y Þ jación con espigas

 Soporte adecuado para el adhesivo 
con insuÞ ciente capacidad de susten-
tación e irregularidades no superiores 
a 2 cm.

En soportes adecuados para el adhesivo 
con una capacidad de sustentación insu-
Þ ciente (< 0,08 N/mm²), es necesario Þ jar 
las superÞ cies y los bordes con espigas 
adecuadas.

Fijación por perÞ les

Soporte no adecuado para el adhe-
sivo e irregularidades no superiores 
a 3 cm.

Con soportes no adecuados para el 
adhesivo debe emplearse un sistema de 
Þ jación por perÞ les.

Adhesión de los paneles aislantes

  Si se aplica el mortero adhesivo durante demasiado tiempo
sobre el panel aislante o la pared se forma una película en el 
mortero adhesivo que puede producir problemas de adhe-
rencia. Por ello, hay que mover hacia dentro, introducir y 
presionar los paneles aislantes inmediatamente después de la 
aplicación del mortero adhesivo o como muy tarde 10 minutos 
después.

Los paneles aislantes deben pegarse con precisión de ajuste en 
la estructura, para ello no puede aparecer ninguna junta
abierta entre los paneles aislantes. Las ranuras que no se
puedan evitar deberán cerrarse con aislantes equivalentes. 
Para evitar puentes térmicos, el mortero adhesivo no debe 
entrar en las juntas ni entre las uniones de los paneles. No 
pueden montarse paneles aislantes que estén deteriorados.

 

Proteja los paneles EPS de la radiación ultravioleta y la humedad.
No emplee placas mojadas.

Consejo

Pegado

2

1



Fijación de paneles aislantes |  7

Enroscar el bote de Sto-TurboÞ x
y accesorios.

Pegar 
con Sto-TurboÞ x

Fijación de paneles aislantes Fijación de paneles aislantes

Abrir Sto-TurboÞ x
Abrir lentamente la llave (válvula) en el 
lado superior del Sto-TurboÞ x y al mismo 
tiempo revisar el Sto-TurboÞ x completo 
para comprobar si tiene fugas. Si no se 
detectan fugas el Sto-TurboÞ x estará listo 
para su utilización.

1b

 

Agarrar el Sto-TurboÞ x sólo por los mangos del bote, no levantar por el 
cuerpo. Proteger el Sto-TurboÞ x en el andamio contra caídas o vuelcos, 
se puede asegurar p.ej. con un soporte para el cuerpo, o algo similar.

Advertencia de seguridad

Accesorios Sto-TurboÞ x necesarios

• Bote de Sto-TurboÞ x (recipiente a presión) con espuma
 adhesiva de PU
• Tubo, pistola de espuma (limpiar después del uso siempre  

 que no se ponga un nuevo bote de Sto-TurboÞ x.)

• 3 llaves de boca

• Limpiador de pistola de PU de Sto, adaptadores de pistola y  

 de tubo

• Gafas de protección, guantes

1a

Enroscar el tubo y la pistola de espuma 
en el bote.

1c Agitar Sto-TurboÞ x
Antes de la aplicación del Sto-TurboÞ x 
agitarlo fuertemente como mínimo 20 
veces para mezclarlo con la espuma
adhesiva de PU y garantizar así una 
calidad perfecta.

1d Aplicación de espuma adhesiva
de PU en los paneles aislantes
Aplicación de un cordón de adhesivo en 
todo el perímetro con una W o M dentro.

• SuperÞ cie de pegado (superÞ cie de  
 contacto) > 40 %

Colocar los paneles aislantes desde
abajo hacia arriba apretándolos bien para 
conectarlos, partiendo de las esquinas del 
ediÞ cio. Nota: Los paneles aislantes no 
pueden golpearse en la pared.

Tras presionar los paneles aislantes la 
superÞ cie de pegado, medida tanto en 
el sustrato como en los paneles aislantes, 
deberá ser del 40 % como mínimo.

 

El Sto-TurboÞ x debe volver a agitarse de 20 a 30 veces antes de cada 
nuevo uso a intervalos regulares y tras un largo periodo sin utilizarse.

Consejo

Fijación de toda la superÞ cie
En los soportes nivelados aplique el
mortero adhesivo en toda la superÞ cie de 
los paneles aislantes. No mantenga la
llana dentada demasiado plana. Para
aplicar el adhesivo en los paneles se
recomienda utilizar un bastidor de apoyo.

• Proporción de superÞ cie de adherencia  
 (superÞ cie de contacto)  40 %.

Tras presionar los paneles aislantes la 
superÞ cie de pegado, medida tanto en 
el sustrato como en los paneles aislantes, 
deberá ser del 40 % como mínimo.
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Fijación de paneles aislantes

Pegar

Tras presionar los paneles aislantes la 
superÞ cie de pegado, medida tanto en 
el sustrato como en los paneles aislantes, 
deberá ser del 40 % como mínimo.

Aplicación mecánica del mortero 
adhesivo en los paneles aislantes 
Aplicación de un cordón de adhesivo en 
todo el perímetro con una W o M dentro.

• SuperÞ cie de pegado (superÞ cie de  
 contacto) > 40 %

Fijación de paneles aislantes

Tras presionar los paneles aislantes la 
superÞ cie de pegado medida tanto en el 
sustrato como en los paneles aislantes, 
deberá ser del 40 % como mínimo.

2a

2c

 

Evitar el puente térmico:
Retirar inmediatamente los sobrantes de adhesivo.

Consejo

2b Fijación de borde y punto
En soportes irregulares de hasta ± 1 cm 
colocar el mortero adhesivo en el
contorno, a lo largo de los bordes de los 
paneles, de forma que sobresalga, y 6 
puntos en la superÞ cie del panel.

• Proporción de superÞ cie de adherencia  
 (superÞ cie de contacto)  40 %
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Fijación de paneles aislantes

Pegar y Þ jar con espigas

Soporte:
En soportes con suÞ ciente capacidad de sustentación se
puede realizar una Þ jación adicional con espigas. Si la
capacidad de sustentación no es suÞ ciente hay que emplear 
espigas adecuadas según el estado de la ediÞ cación.

Profundidad de anclaje:
De acuerdo con las espigas seleccionadas, la espiga debe 
anclarse en materiales de construcción de la pared macizos 
con la profundidad requerida. Los azulejos y el revoque
antiguo no se consideran un soporte de anclaje adecuado.

Medición de extracción:
En soportes que ofrezcan dudas, debe calcularse la resistencia 
a la extracción haciendo una medición en el lugar.

EspeciÞ caciones de las espigas:
La longitud y el diámetro de las espigas dependen de los 
muros correspondientes o bien del material aislante. El
número de espigas depende de la altura o la situación
(superÞ cie, borde). La colocación de espigas se realiza bajo la 
capa de armadura o bien bajo la malla de refuerzo. Observar 
que la colocación de espigas sea regular.

Fijación de paneles aislantes

Pegar

Aplicación mecánica del mortero 
adhesivo en la pared
Aplicación en „S“ continua del mortero 

adhesivo.

• SuperÞ cie de pegado (superÞ cie de  
 contacto) 60 %

Tras presionar los paneles aislantes la 
superÞ cie de pegado, medida tanto en 
el sustrato como en los paneles aislantes, 
deberá ser del 60 % como mínimo.

Colocación
Colocar los paneles aislantes de abajo 
hacia arriba, apretándolos bien para 
conectarlos, partiendo de las esquinas 
del ediÞ cio. Presionar los paneles sobre la 
pared. Retirar el exceso de adhesivo para 
evitar el puente térmico.

Al pegar con Sto-TurboÞ x, los paneles 
aislantes colocados se deben presionar 
y ajustar con un nivel de burbuja largo 
durante 10 minutos, como máximo.

2d

3

Sistema de aislamiento exterior para fachadas, pegado

y jado con espigas

Pared de la edificación

StoTherm Espigas UEZ 
StoTherm Tapas redondas EPS

Mortero adhesivo
Panel aislante
Mortero armadura
Sto Malla de Fibra de Vidrio
Capa intermedia (si es necesaria)
Capa de acabado

Sto Termoespigado: 
Sistema para evitar las marcas de 
espigas
Reducción de los puentes térmicos de las 
espigas y prevención de la aparición de 
las marcas de espigas al aplicar espigas 
con cabezas avellanadas y tapas aislantes. 
Consta de las espigas Þ jadoras de paneles 
aislantes, Sto-Thermo Empotradora y
Sto-Thermo Tapas redondas de EPS.

Termoespigado
Con la Sto-Thermo Empotradora, atraviese 
el aislamiento y, al entrar en contacto con 
el soporte, taladre.

RectiÞ car plano Sto-Thermo Tapas redon-
das de EPS. Las espigas no se distinguen 
en la superÞ cie del revoque y minimizan 
el puente térmico.

Aplique Sto espigas martilladas
Utilice Sto espigas martilladas certiÞ cadas 
y ciérrelas con las Sto-Thermo Tapas 
redondas de EPS.
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Fijación de paneles aislantes

Pegar y Þ jar con espigas
Variante I

Colocación de Sto espigas insertadas
En primer lugar, se perfora como de 
costumbre el oriÞ cio para la espiga.

Inserción de la espiga, Sto-Thermo
Espigas UEZ 8/60.

Por último, se aplica la tapa redonda de 
poliestireno en la cavidad de la espiga. El 
resultado: Una capa aislante nivelada y 
cerrada que evita las marcas de las
espigas en la fachada.

La Sto-Thermo Espiga insertada se 
embute en el aislamiento con ayuda de 
un accesorio de taladro. Así, el accesorio 
de colocación (Sto-Thermo Espiga MT)
determina la profundidad exacta y
unitaria. Se evita el molesto polvo de 
fresado, ya que el aislamiento se
comprime.

Fijación de paneles aislantes

Pegar y Þ jar con espigas
Variante II

4

3

2

1

4

3

2

1
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Fijación de paneles aislantes

Fijación por perÞ les

Soporte:
Los soportes no adecuados para el adhesivo se pueden aislar 
por medios mecánicos con ayuda de un sistema de perÞ les. 
Este sistema está especialmente indicado si el tratamiento 
del soporte resulta demasiado costoso (retirada del revoque 
antiguo).

Aislamiento
Emplear paneles de tipo M con ranura y 
fresado posterior. De lo contrario, formar 
la ranura y el fresado posterior con ayuda 
del Sto Cepillo acanalador.

Fijación por perÞ les
Con ayuda del arranque del zócalo y los 
perÞ les iniciales, los listones de retención 
y de unión y las espigas elegidas según el 
punto de vista de la construcción (colocar 
a una distancia de 30 cm) se Þ jan los 
paneles aislantes.

Colocación de espigas
Colocar las espigas niveladas con la 
superÞ cie del aislamiento, en caso de que 
no se hayan aplicado las variantes I y II.

Fijación de paneles aislantes

Pegar y Þ jar con espigas
Variante III

2

1

 

Fijación con las espigas permitidas: En caso de no realizarse la Þ jación 
por espigas con Sto-Thermo Espigas UEZ deberán implementarse otras 
espigas autorizadas. Colocar las espigas niveladas con la superÞ cie de 
los paneles aislantes.

Consejo

Sto Tornillo de  jación

Sto Listón de retención

Sto Listón de unión

Pared de la edi  cación

Revoque antiguo

(sin capacidad de sustentación)

Mortero adhesivo
Panel aislante (para  jación por per  les)

Mortero armadura
Sto Malla de Fibra de Vidrio
Capa intermedia (si es necesaria)
Capa de acabado

Fijación de paneles aislantes

Fijación por perÞ les

Pegado de paneles aislantes
Fijar con puntos de adhesivo (20 % de la 
superÞ cie del panel) y, en función de la 
altura, colocar también espigas Según los 
requisitos especíÞ cos del país.

Listones de unión
Para estabilizar los paneles, deben estar 
dotados de listones de unión verticales.

Fresado posterior
Los listones de unión contribuyen a
estabilizar los paneles aislantes y forman 
una superÞ cie plana.

Fijación por espigas de los listones de 
retención
Tras colocar una línea de paneles, Þ jar 
los listones de retención por presión en 
la ranura superior y sujetar con espigas. 
Nivelar las irregularidades con arandelas. 
Fijar los paneles aislantes con espigas en 
la zona marginal según el esquema de 
Þ jación por espigas.
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Fijación de paneles aislantes

Realización de una ranura
Después del corte deberá realizarse una 
ranura con el cepillo acanalador, para el 
listón de retención o de unión.

 

La Þ jación por perÞ les está especialmente indicada cuando la retirada 
del revoque antiguo es excesivamente costosa.

Consejo

3

4

5

6

7



Mortero armadura
Aplicar StoArmat Classic con un espesor 
de capa de 2,0 a 3,5 mm, empleando 
una rasqueta o una máquina. Aplicar 
una capa de StoArmat Classic en toda la 
superÞ cie con 110 a 120 cm de ancho.

Malla de refuerzo
La Sto Malla de Fibra de Vidrio es ß exible y 
fácil de aplicar. El formato de la malla, con 
una anchura de 1,10 m, cuando se embebe 
horizontalmente constituye exactamente la 
mitad de un nivel de andamio.

Embebido de malla
Embeber la malla en el StoArmat Classic 
aún húmedo. Los tramos de malla deben 
solaparse 10 cm.

Armadura

Armadura |  13

Armadura

Tratamiento previo al armado

Control de los paneles de aislamiento
Comprobar antes de la armadura si los 
paneles aislantes están colocados por 
presión e igualados a nivel. No aplicar la 
armadura hasta que se haya endurecido 
el adhesivo, no antes de 24 horas.

Cierre de juntas
Cierre las juntas abiertas con una espuma 
de relleno o tiras del aislamiento. De este 
modo se evitan las marcas en la capa de 
acabado, grietas, etc.

Lijado de los paneles aislantes
Lijar los puntos de relleno de los paneles 
aislantes colocados por presión. Debe
retirarse de la fachada el polvo de lijado.

Tecnología de silo y de máquinas
Los componentes en pasta se suministran 
en silo listos para su aplicación. No es 
necesario limpiar mangueras y máquinas 
a diario. El suplemento StoSilo Vario 
permite recargar el StoSilo Comb sin 
problemas.

 

Lijado mecánico de los paneles
aislantes
Lijar con Inoplan los desalineamientos 
de los paneles aislantes colocados por 
presión.

Consejo sobre el producto

Después de colocar el aislamiento existe la última oportunidad 
de garantizar un sistema perfecto realizando una comprobación 
a conciencia. De este modo pueden evitarse las grietas y
marcas de juntas por puente térmico.

Armadura

1

2

3

4

1

2

3

 

Armadura en diagonal:
Debido a su extraordinaria elasticidad, con 
StoArmat Classic no es necesario realizar 
una armadura adicional en diagonal en las 
aberturas del ediÞ cio.

Información
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Capa de acabado Capa de acabado

Revoque

Revoque para modelar
Los revoques de grano Þ no se aplican y 
se modelan con pincel, espátula, paleta 
o esponja.

Revoque
Estructura de revoque

Aplicación de la capa de acabado una vez seco el mortero 
armadura. El trabajo de aplicación del revoque debe ser
contínuo, es decir, que los bordes de los paños deben estar 
todavía húmedos cuando se aplique el paño siguiente (uniones 
de paño húmedo-húmedo). No trabajar el revoque decorativo 
con viento fuerte o bajo la acción directa del sol, ya que se 
podrían formar salientes y grietas capilares.

Revoque con Lotus-Effect®: StoLotusan
StoLotusan destaca por su adherencia 
muy reducida de partículas de suciedad y 
es altamente hidrófoba. Estructuras:
estructura de revoque rascado (K) y
revoque modelado (MP)

Revoque orgánico: Stolit
Stolit es pastoso y aplicable a máquina.
Destaca por su elevada elasticidad, 
seguridad contra grietas, resistencia a 
la intemperie y permeabilidad al vapor 
de agua. Alternativamente con tecnología 
de secado rápido: Stolit QS.
Estructuras: estructura de revoque rasca-
do (K), revoque acanalado (R) y revoque 
modelado (MP)

Revoque de resina de silicona: StoSilco
StoSilco es pastoso y aplicable a máquina. 
Destaca por su elevada permeabilidad al 
CO

2
 y al vapor de agua, así como por su 

resistencia a la intemperie. Alternativa-
mente con tecnología de secado rápido: 
StoSilco QS.
Estructuras: estructura de revoque rasca-
do (K), revoque acanalado (R) y revoque 
modelado (MP)

 

 QS-Technologie: 
Tecnología de secado rápido:
Variante de secado rápido para el rango de condiciones atmosféricas 
críticas entre +1 °C y +10 °C de temperatura ambiente y del sustrato y 
una humedad relativa del aire de hasta el 95 % como máximo.

Consejo sobre el producto

 

Valor de luminosidad:
En los sistemas de aislamiento exterior de 
fachadas sólo pueden emplearse tonos 
cuyo valor de luminosidad sea superior a 
20 %. Valores < 20 % posible sólo por 
requerimiento. El valor de luminosidad 
resulta de las cantidades porcentuales de 
luz que reß eja una superÞ cie (100 % = 
blanco, 0 % = negro).

Consejo

Estructura de revoque acanalado
Los revoques acanalados se pueden 
estructurar de diferentes modos (en 
horizontal, vertical y en círculo) después 
de su aplicación.

Estructura de revoque rascado
Un revoque rascado se basa en un
tamaño de los granos y se estructura con 
la herramienta correspondiente.
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Zócalo

Unión
con Sto PerÞ l de arranque de zócalos

Zócalo

Unión
con Sto PerÞ l de arranque de zócalos

Junta entre perÞ les
Fijar siempre los Sto PerÞ les de arranque 
de zócalo en los oriÞ cios extremos del 
perÞ l, en la medida de lo posible. Para 
montar fácilmente los perÞ les de zócalo, 
aplicar Þ jador para Sto PerÞ les de zócalo y 
asegurarlos en las juntas de expansión.

Esquina del ediÞ cio
En las esquinas del ediÞ cio, emplear 
piezas angulares de los Sto PerÞ les de 
arranque de zócalos. El perÞ l se adapta al 
ángulo de la esquina. Para los elementos 
redondos del ediÞ cio se utilizarán Sto 
PerÞ les de arranque de zócalo en círculo.

Pieza angular
Sto-PerÞ les de arranque de zócalos, pieza 
angular con espigas.

3

5

4

Antes de empezar los trabajos de
colocación, determinar la altura del
zócalo y marcar con un tira-líneas.
Observar que los Sto-PerÞ les de arranque 
del zócalo se monten en horizontal y 
el listón quede colocado con limpieza. 
Nivelar las irregularidades de la pared con 
Sto Arandelas.

Fijación
Los Sto PerÞ les de arranque de zócalo se 
Þ jan con la anchura deseada empleando 
espigas a intervalos de unos 33 cm. Una 
aplicación cuidadosa de las espigas evita 
la torsión de los perÞ les.

1

2

 
En casas pasivas y de bajo consumo (y 
también en general en ediÞ cios con un 
sótano calefactado y con aislamiento), se 
recomienda la aplicación de un sistema 
de zócalo sin puentes térmicos. Respecto 
al acabado, se distinguen dos casos:
1.) Aislamiento de zócalo antes del  
 aislamiento de fachada insertar el  
 Sto PerÞ l de zócalo PH entre aisla- 
 miento de zócalo y de fachada e  
 integrarlo en la mortero armadura.
2.) Aislamiento de fachada antes del
 aislamiento de zócalo Þ jar el Sto  
 PerÞ l inicial PH-AL con tornillos;  
 colo Sto PerÞ l inicial PH-AL car los 
 paneles aislantes. Fijar el perÞ l  
 inicial Sto PH-AL en el canto del  
 panel aislante mediante la cinta
 autoadhesiva integrada e introduci
 la en la mortero armadura.
 Para unir los perÞ les utilizar el Sto  
 conector con perÞ les de zócalo L.

Consejo sobre el producto

Zócalo no aislado en zona de sótano sin calefacción

Mortero adhesivo
Mortero armadura
Sto Malla de Fibra de Vidrio
Capa de acabado
Espigas
Sto Perfil de arranque de 
zócalos
Revoque de bloqueo o 

revoque de zócalos y protección 
adicional contra la humedad, p.ej. 
StoSilco Fill o StoSuperlit (revoque de 
piedra natural) 

Llevar el aislamiento 
hasta aprox. 50 – 80 cm
por debajo de la cubierta 
del sótano. (Para evitar el 
puente térmico)

Pendiente
Protección contra
salpicaduras delluvia

Zócalo

Aislamiento de zócalo en la zona de 
salpicaduras de agua
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Tratamiento esencial
Aplicar StoFlexyl rebajado con agua al
10 % en la zona del zócalo hasta unos
50 cm por encima del borde superior del 
terreno. Mezclar StoFlexyl con cemento 
en proporción 1:1. Respetar el tiempo de 
secado.

Aplicar el adhesivo y puntear
Una vez fraguado, aplicar con una
espátula StoFlexyl (1:1 con cemento) sin 
diluir a modo de adhesivo y puntear.

Fijaciòn
Pegar Sto Panel de zócalo en toda su 
superÞ cie y colocar presionando.

Paneles aislantes consecutivos
Los paneles aislantes consecutivos de
30 a 50 cm por encima del suelo se 
pegan por toda la superÞ cie (llana
dentada) o con Þ jación de borde y 
punto i (pistola de pegar monomanual 
o llana).

Zócalo

Unión en el suelo y la zona de
salpicaduras de agua I y II

1

2

3

4

 

El proceso de pegado de Sto-TurboÞ x no es apropiado para el
aislamiento de zócalo.

Información

En caso de aislamiento de zócalo en la zona de salpicaduras 
de agua es requisito previo que haya un sellado del ediÞ cio 
preinstalado por parte del propietario.

Aislamiento del zócalo y del perímetro

del sótano con calefacción

Panel aislante
Mortero adhesivo
Sto Panel de zócalo
Mortero de armadura
Sto Malla de Fibra de Vidrio
Capa de acabado
StoFlexyl hasta 5 cm por 
encima del suelo, pintura para
zócalo StoSilco Color G

5 cm

Gravilla (Protección contra 
salpicaduras de lluvia)

Estanqueidad según
DIN 18195 sobre los bordes
de la cimentación

Pegado con StoFlexyl

Sto Paneles de drenaje

Drenaje (esquematizado)
DIN 4095

Pendientes

Aislamiento del zócalo con reducida penetración

en la zona del suelo, sótano

StoFlexyl 2 x como pegamento

10 – 20 cm

Mortero adhesivo

Panel aislante

Mortero armadura

Sto Malla de Fibra de Vidria 

Capa de acabado

Estanqueidad según DIN 18 195

Sto Panel de zócalo

StoFlexyl en toda la
superficie como adhesivo

StoFlexyl 2 veces como 
pegamento pintura del 
zócalo StoSilco Color G

Lámina granulada como pro-
tección frente a los ataques
mecánicos

Gravilla con drenaje
(protección contra salpica-
duras de lluvia)

paprox.30cm

5 cm

Pendientes



Pared exterior/paso de sistema |  17

Zócalo

 Aislamiento de zócalo
en la zona de salpicaduras de agua

Revestimiento de acabado
El revestimiento de acabado con
revoques StoLotusan, Stolit o StoSilco 
hacen innecesaria una aplicación
posterior de pintura.

Malla de refuerzo
Embeber la Sto malla de Þ bra de vidrio en 
el mortero armadura donde las bandas 
de malla tienen que solaparse como 10 cm.
La capa de armado (masa y malla de 
refuerzo) Ilega hasta el sellado del ediÞ cio 
de la pared exterior del zócalo.

 Pared exterior/paso de sistema

 Zona con riesgo de impactos

7

6

Armadura
La armadura con StoArmat Classic recorre 
el Sto Panel de zócalo y Þ naliza a unos 
10 – 12 cm por debajo del borde superior 
del terreno. Aplicar la mortero armadura 
cubriendo totalmente. Grosor de capa 
acabada de 1,5 hasta 3,5 mm.

5

Solamente en la zona soterrada se realiza 
otro revestimiento con StoFlexyl, desde la 
pared exterior del sótano hasta el borde 
superior del terreno.

8

Lecho de grava con drenaje
Con este acabado de zócalo es
imprescindible una lámina protectora
contra salpicaduras de lluvia / lecho de 
grava con drenaje. Para que el agua 
pueda escurrir deberá formarse un 
empaque de grava rodada 20 a 30 cm 
de ancho. Este sistema de aislamiento se 
protege mediante una lámina de burbujas 
adicional.

9

Aplicación
Introduzca Sto Malla blindada embebién-
dola en el mortero armadura, no la super-
ponga, sino déjelo a ras. Colocar debajo 
de la armadura normal.

2

Sto Malla blindada
Proteger las zonas con riesgo de impactos 
contra las cargas realizando una armadura 
adicional con Sto Malla blindada.

1

 

La Sto Malla blindada es malla de Þ bra de vidrio reforzado. Eleva la 
resistencia a la compresión en las zonas críticas y se embebe en el 
mortero de armadura. 

Consejo sobre el producto
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 Pared exterior/paso de sistema

Formación de esquinas

Conectar desde abajo el revestimiento de 
acabado (Þ g. revoque de piedra natural 
StoSuperlit) hasta el Sto perÞ l separador 
de revoque.

Pared exterior/paso de sistema

Termincación del revoque

Colocación del perfil separador de 
revoque
Antes de aplicar, determinar la altura 
del cierre de revoque. Colocar el perfil 
de cierre de revoque Sto, presionar para 
que penetre en el armado y alinear con el 
nivel de burbuja.

Armado
El perfil separador de revoque se empotra 
en la masa de armado, se retira el mate-
rial que sobresale y se alisa el tejido del 
perfil.

Revestimiento de acabado 
Aplicar el revestimiento de acabado 
(revoque). Eliminar el material saliente a 
lo largo del perÞ l separador de revoque.

2a

2b

3

4

 
Para las formaciones de esquina, Sto 
malla cantonera, Sto Ángulos reforzados 
y Sto cantoneras ß exibles. Sto malla 
cantonera es una banda de malla en 
ángulo reforzada con un perÞ l de 
plástico.

De forma alternativa, Sto Ángulo
reforzado para zonas con alto nivel de 
exigencia. Se corta del rollo a la longi-
tud deseada. No es necesario superpo-
nerlo. La longitud del lado es variable.

Consejo sobre el producto

2

1 Aplicación
Introducir el ángulo presionando con una 
paleta de esquina en el mortero armadura.

Armadura
Colocar la malla de refuerzo en las
esquinas y superponer el armado angular.

 

Sto PerÞ l separador de revoque
Para la formación de acabados limpios 
de revoque se recomienda la utilización 
de perÞ les de cierre de revoque. El perÞ l 
separador de revoque Sto consta de un 
perÞ l con tope y una malla de Þ bra de 
vidrio integrada.

Consejo sobre el producto
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Pared exterior/balcón

 Formación de goterónes 
con el Sto PerÞ l Anti-goteo

Pared exterior/balcón

Alinear Sto PerÞ l anti-goteo.

Los StoPerÞ les anti-goteo y cuñas han 
sido embebidos en la mortero armadura.

Malla de refuerzo
En la parte frontal de la armadura plana 
de la malla de Þ bra de vidrio Sto incluyen-
do armadura de las esquinas. Armadura 
de las esquinas alternativa: Sto malla 
cantonera.

Otras armaduras planas de la malla de 
Þ bra de vidrio Sto en las partes frontales.

4

5

6

7

 
Sto PerÞ l anti-goteo
Merece la pena usar Sto PerÞ les Anti-
goteo en puntos con riesgo de goteo 
de agua. Partes inferiores de balcones, 
vierteaguas, cajas de persianas queda-
rán adecuadamente protegidos. 

Consejo sobre el producto

1

2

Aplicar mortero armadura en las esquinas 
del componente

Esquina del perfil anti-goteo
Colocación del Sto perÞ l anti-goteo para 
esquinas. 

Incorporar perÞ l anti-goteo
Aplicar el PerÞ l anti-goteo Sto, unir con 
el Sto perÞ l anti-goteo para esquina e 
integrar la mortero armadura.

3

Perfil anti-goteo embebido en
la masa de armadura

Panel aislante
Mortero adhesivo
Mortero armadura
Sto Malla de Fibra de Vidrio
Capa de acabado

   plegable en la zona de impacto
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Pared exterior/balcón

Armar la Sto malla de Þ bra de vidrio en 
una amplia superÞ cie de la parte inferior 
del componente.

Componente completamente acabado.

 Formación de goterón

Revestimiento de acabado
Después del secado completo de la 
armadura en las partes frontales aplicar el 
revestimiento de acabado.

 Ventanas y puertas

Sto Vierteaguas

8

9

10

Componente completamente acabado.

Eliminar el enlucido Þ nal que sobresalga 
por los bordes.

11

12

Impermeables:
Con perÞ l estanco al agua por todos lados. La parte inferior 
del perÞ l está soldada a todo el vierteaguas.

Sin tensión:
Los perÞ les laterales patentados tienen pliegues de dilatación. 
Este soporte elástico recoge las variaciones en la longitud 
ocasionadas por cambios térmicos.

Conexiones del sistema:
Las conexiones con otros componentes deben formarse por 
medio de juntas de empalme con una cinta de sellado de 
juntas.

El Sto Vierteaguas ProÞ  consta del perÞ l 
del vierteaguas y del perÞ l de contorno. 
En el soporte del perÞ l de contorno se 
ha instalado un pliegue de dilatación 
que recoge las variaciones en la longitud 
ocasionados por cambios térmicos. Otras 
variantes o piezas de fabricación especial 
relativas al objeto completan la gama del 
Sto Vierteaguas ProÞ .

Mortero adhesivo
Panel aislante en la jamba
Masa de armadura
Sto Malla de Fibra de Vidrio
Capa de acabado
Sto Vierteaguas
Material aislante
Sto Cinta de sellado
de juntas 2D, tipo 15 /
5-12, continua

Encuentro con vierteaguas existente
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 Ventanas y puertas

Cinta sellado de junta
No adhiera Sto Cinta de sellado de juntas 
bajo tensión en torno al vierteaguas, ya 
que después de aplicar los paneles aislan-
tes cortados debe seguir expandiéndose.

Aislamiento
Medir los paneles aislantes sobre el perÞ l 
de contorno del vierteaguas. La posterior 
superÞ cie del telar interior de la ventana 
debe estar a ras con el lado interior del 
perÞ l de contorno.

5

6

 Ventanas y puertas

Fijación del vierteaguas
Colocar el Sto Vierteaguas y Þ jar al marco 
de la ventana con tornillos especiales para 
vierteaguas. 

Estanqueidad de cavidades 
Llenar las cavidades en el perÞ l de
contorno y bajo el vierteaguas con
espuma de relleno. 

Conexión aislamiento
Para lograr la estanqueidad en las juntas 
de conexión adherir Sto Cinta de sellado 
de juntas 2D, tipo 15/5-12 a ras con el 
solape de los paneles aislantes y el
vierteaguas en todo el perímetro de
contacto.

Conexión marco de la ventana
Para lograr estanqueidad en las juntas de 
conexión adherir entre el alma de
atornillado del vierteaguas y el marco de 
la ventana la Sto Cinta de vierteaguas 
(roja).

Sto Vierteaguas

2a

2b

3

4

1

 

Comprimir la Sto Cinta selladora de juntas, de lo contrario no es 
posible la dilatación.

Consejo

Incorrecto:
La cinta de sellado de juntas no está 
comprimida de este modo no es posible 
la dilatación.

Correcto: 
La cinta de sellado de juntas está
comprimida de este modo es posible
la dilatación.
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 Ventanas y puertas

 No se pueden presionar los listones del 
revoque del perÞ l.

Trabajo con material aislante 
El material aislante debe de presionar el 
Sto Listón proÞ  contra la misma.

Fijación de perfiles
Corte del Sto PerÞ l profesional. A
continuación, colocar la cinta de sellado 
de junta al Sto perÞ l de vierteaguas, 
después retirar la lámina protectora de 
la cinta selladora de junta en el listón y 
colocarlo sobre la cinta de sellado de
juntas. Adherir el Sto PerÞ l profesional 
Þ rmemente sobre el marco de la ventana.

 Cubrir las ventanas
La lámina con la cinta autoadhesiva en 
Sto Listón proÞ  ayuda a cubrir la ventana 
de forma racional.

 Ventanas y puertas

1b

2

1a

3

Solape de la ventana

 
Sto PerÞ l profesional
El listón se emplea para lograr estan-
queidad en las juntas de conexión en la 
zona de puertas y ventanas.

Consejo sobre el producto

Refuerzo en las esquinas de la jamba
Las esquinas de la jamba se refuerzan con 
Sto Malla Blindada, por las que el refuerzo 
debe solaparse como minimo 10 cm.

Armadura
Colocar la armadura de superÞ cie hasta 
la esquina y trabajarlo con el mortero de 
armadura.

A lo largo del borde de la superÞ cie se 
corta la malla de refuerzo en el ángulo de 
45° con un cuchillo aÞ lado. 

Superposición de mallas 
La malla de refuerzo del Sto PerÞ l
profesional debe trabajarse hasta el liston 
del angulo y dentro la masa de armadura. 
Calcular una superposición mínima de 
10 cm.

5

6

7

8

4

Esquinas del vano
Formación de esquinas del vano con la 
cantonera de malla Sto Standard. 
Colocar la cantonera de malla e integrarla
por toda la superÞ cie en la mortero 
armadura.
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 Ventanas y puertas

Conexión de la ventana

Tejado

9 Finalmente, aplicar mortero armadura 
cubriendo por completo.

 
Ángulo de esquina
La aplicación de piezas angulares (Sto 
ángulo de esquina) para la formación 
de esquinas interiores y superÞ cies 
exteriores reduce los costes salariales. La 
armadura de las esquinas de interiores 
desaparece con la malla de refuerzo.

Consejo sobre el producto Recubrir los paneles aislantes en el cierre 
superior para el revestimiento del tejado 
con masilla adhesiva (p ej, como
protección contra insectos).

Cinta selladora de juntas
En las viguetas señalar la posición de la 
cinta selladora de juntas.

Pegar por la marca la cinta estanqueiza-
dora de juntas alrededor de las viguetas.

Colocación de los paneles aislantes 
Pegar los paneles aislantes por toda la 
superÞ cie, aplicar y colocar por presión. 
Para que el panel aislante se pueda 
colocar mejor entre las viguetas se acorta 
un poco. Con una cuña de panel aislante 
adecuada se rellena el hueco.

Medición
Los paneles aislantes se miden entre las 
viguetas.

Conexión con el tejado

2

3

4

5

1

 24 | Tejado

Tejado

Pegar viguetas
Pegar las viguetas alrededor con cinta 
adhesiva.

Entre las viguetas aplicar mortero
armadura.

Sto PerÞ l para ventilación de tejados
Empotrado del Sto PerÞ l para ventilación 
de tejados incorporar en la mortero 
armadura.

Armadura
Armar la superÞ cie completa e incorporar 
la malla de Þ bra de vidrio Sto a la mortero 
armadura.

Medir el perÞ l para ventilación
de tejados
Medir el perÞ l para la ventilación de 
tejados Sto. Llenar de espuma las juntas 
en cuña abiertas.

Conexión con el tejado

Tejado

Revestimiento de acabado
Tras el secado completo de la armadura, 
aplicar el revestimiento de acabado 
(enlucido Þ nal). Separar el enlucido Þ nal 
mediante corte de llana del componente.

Unión del techo óptima
PerÞ lado para la ventilación de tejados 
acabado

SuperÞ cies completamente armadas.

7

8

9

10

6
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13
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Cierre de anclaje de andamio

 El material de plástico celular se compri-
me enrollándolo entre las palmas de las 
manos.

 Introducir el cierre de anclaje de andamio 
comprimido en el oriÞ cio de anclaje de 
andamio.

 Cierre de anclaje de andamio Sto.

 Después de la revisión con el enlucido 
Þ nal ya no se puede ver por el oriÞ cio 
reparado hermético al agua.

Cierre de anclaje de andamio Sto
Los anclajes de andamio dejan oriÞ cios en
la pared con aislamiento y revocada. Para 
sellar los oriÞ cios del anclaje de andamio 
se pone el cierre de anclaje de andamio 
de Sto de plástico celular impregnado.

Juntas de dilatación de ediÞ cios

PerÞ les de juntas de dilatación

3

4

2

5

1

Sto Perfil de juntas de dilata-
ción tipo E con perfil angular
de doble cara
Mortero adhesivo
Panel aislante 
Mortero armadura
Sto Malla de Fibra de Vidrio
Capa de acabado

Sto Perfil de juntas de dilata-
ción tipo V con perfil angular a
ambos lados
Capa de acabado 
Sto Malla de Fibra de Vidrio
Mortero armadura
Panel aislante
Mortero adhesivo 
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Siempre que haya juntas de dilatación condicionadas por el 
ediÞ cio, estas también deberán estar constituidas en el sistema
de aislamiento de fachadas. Para ello se utilizan tanto cintas 
expandibles para juntas de dilatación como también perÞ les 
de lazos. Estos no tienen ninguna inß uencia en el comporta-
miento al fuego. La formación aquí descrita de las juntas de 
dilatación sólo se permite de este modo cuando no haya
ninguna pared cortafuegos. 
• Anchura de juntas máxima permitida 50 mm.

• Para todos los sistemas de aislamiento de fachadas acep 

 tados en la construcción, pegados o pegados y Þ jados con  

 espigas, con espuma rígida de EPS hasta un espesor de capa  

 aislante de 300 mm sobre sustratos minerales.

Juntas de dilatación de ediÞ cios

PerÞ les de juntas de dilatación
Sto PerÞ l de juntas de dilatación tipo E 
para paredes regulares, tipo V para
superÞ cies desplazadas (esquinas interio-
res). Ancho de junta entre 5 y 30 mm.

Alternativa, perÞ l de juntas de
dilatación GO (superÞ cies cerradas)
El perÞ l de juntas de dilatación Sto GO es 
un perÞ l de juntas de dilatación cerrado 
para juntas entre superÞ cies de pared 
planas (tipo E) o separadas (tipo V).

PerÞ les de juntas de dilatación

 

 Con un espesor de capa de aislante >100 mm debe llenarse la cavidad 
de las juntas de dilatación del ediÞ cio con lana mineral.

Protección contra incendios

Juntas de dilatación de ediÞ cios

Solape por arriba
Los perÞ les de juntas de dilatación se
aplican solapandose por arriba aprox.
2 cm.

Corte de llana
La ayuda de montaje se separa mediante 
el corte de llana del perÞ l de juntas de 
dilatación.

Armar perfil de juntas de dilatación
Colocar el perÞ l de juntas de dilatación 
Sto E e incorporar en la mortero armadura. 
Para la formación uniforme de juntas se 
utiliza como Þ jación y disposición una tira 
de poliestireno. A partir del grosor de la 
tira de poliestireno resulta la anchura de 
la junta de dilatación.

Cubrir los ß ancos de la junta y aprox. 
20 cm de las superÞ cies adyacentes con 
mortero armadura.

Juntas ya separadas.

PerÞ les de juntas de dilatación

3

4
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1
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Juntas de dilatación de ediÞ cios

Corte de llana
El mecanismo de ayuda para el montaje 
se separa mediante el corte de llana del 
armado de superÞ cies.

Quitar la tira de poliestireno de la junta 
de dilatación. Eliminar el revoque que 
sobresalga de los bordes del perÞ l de 
juntas de dilataciión.

Armado
Armar las superÞ cies adyacentes y aplicar 
Sto malla de Þ bra de vidrio por toda la 
superÞ cie en el mortero armadura.

Corte de llana
El mecanismo de ayuda para el montaje 
se separa mediante el corte de llana del 
armado de superÞ cies.

PerÞ les de juntas de dilatación

Revestimiento de acabado
Tras el secado completo de la armadura, 
aplicar el revestimiento de acabado 
(revoque).

9

10

6

7

8

Juntas de dilatación de ediÞ cios

 Alternativa con cinta de dilatación 
de juntas

Revestimiento sin malla
Sto Cinta de dilatación de
juntas tipo 2/3
Mortero adhesivo
Panel aislante
Mortero armadura
Sto Malla de Fibra de Vidrio
Capa de acabado

Revestimiento sin malla
Sto Cinta de dilatación de
juntas tipo 2/3
Capa de acabado
Sto Malla de Fibra de Vidrio
Mortero armadura
Panel aislante
Mortero adhesivo 
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Juntas de dilatación de ediÞ cios

Solape por arriba
Los ángulos de malla se aplican solapan-
dose por arriba.

Armado
Armar superÞ cies colindantes.

Armar ángulo de malla
Aplicar ángulo de malla Sto e incorporar 
la mortero armadura. Para ello es nece-
sario armar también los ß ancos interiores 
de la junta.

 Incorporar la malla de refuerzo por toda 
la superÞ cie en la mortero armadura.

Cubrir los ß ancos de la junta y aprox. 
20 cm de las superÞ cies adyacentes con 
mortero armadura.

3
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Alternativa con cinta de dilatación 
de juntas

Juntas de dilatación de ediÞ cios

Pegado 
Pegar la cinta de sellado de juntas de
dilatación antes de aplicar el revestimiento 
de acabado (enlucido Þ nal).

 Finalmente, retirar las tiras adhesivas.

Cinta de sellado de juntas de
dilatación 
La cinta de sellado de juntas de dilatación 
se aplica al ras de la capa de armado.

 Formación de ángulos de juntas
Los ángulos de juntas se forman con la 
llana para ángulos.

Revestimiento de acabado
Tras el secado completo de la armadura, 
aplicar el revestimiento de acabado 
(revoque).

8

10

7

6
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Elementos de montaje

Carga ligera 
StoFix Tapa redonda

Pegar tapa redonda
La Tapa redonda StoFix se pega con el 
kit de montaje StoFix (alternativamente,
adhesivo de dispersión Sto) en el panel 
aislante.

Armadura 
Aplicar mortero armadura.

Fresar abertura
Con la fresa penetradora se fresa una 
abertura correspondiente en el panel 
aislante.

(La fresa penetradora necesaria para el 
montaje se suministra por cada caja de 
100 unidades.)

 Incorporar la Malla de Þ bra de vidrio
Sto en la mortero armadura.

Tapa redonda StoFix
La Tapa redonda StoFix es un disco de 
montaje de 10 mm de espesor de plástico 
con un diámetro de 90 mm. Esta tapa 
redonda, apropiada para todos los
grosores de paneles aislantes, sirve para 
la Þ jación de cargas ligeras como guías de 
persianas, números de casas, sondas
exteriores etc. Para su instalación es
necesario una fresa penetradora.

Elementos de montaje

 Placas de montaje para Þ jación
de componentes en el sistema de
aislamiento térmico

3

4

2

5
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StoFix Quader ND Midi para colgadores de ropa y

otros componentes

Colgadores para ropa

Anillo de estanqueidad Sto

StoFix Quader ND Midi

Sistema de aislamiento térmico

StoFix Quader HD Maxi como soporte a presión para

correa de soporte de marquesinas y otros

Correa de soporte de marquesinas

StoFix Quader HD Maxi 

Se deben seleccionar las longitudes de

espigas y tornillos de modo que se garantice

la sujeción segura en el sustrato.

Elementos de montaje

 La lámpara se ha podido Þ jar mediante 
anclajes en el aislamiento sin problemas.

 Montaje de la carga ligera
Montar la lámpara.

Revestimiento de acabado
Tras el secado completo de la armadura, 
aplicar el revestimiento de acabado 
(revoque).

Carga ligera 
Tapa redonda StoFix

Elementos de montaje

Carga ligera 
StoFix Spirale

 El soporte se puede atornillar de la forma 
acostumbrada.

Atornillamiento de la StoFix Spirale
En fachadas revocadas, el revoque y la 
capa de armado tienen que perforarse 
antes del montaje de StoFix Spirale.
Después se atornilla la espiral correspon-
diente según el grosor del aislamiento 
con un destornillador de cruz o una llave 
de boca o poligonal

Carga ligera ya fijada.
La capacidad de carga de la StoFix Spirale 
asciende aun máximo de 10 kg.

StoFix Spirale
La StoFix Spirale es una espiga espiral 
con anillo de estanqueidad. Los anillos 
de estanqueidad antes de enroscarlos se 
aß ojan sobre la espiga en espiral. StoFix 
Spirale ID 60 para grosores de paneles
aislantes a partir de 6 cm. Esta espiral
sirve para la Þ jación de cargas ligeras, 
como timbres, placas, pequeñas jardine-
ras, etc.

8

7

6

3

2

4

1

 30 | Elementos de montaje



Elementos de montaje |  31

Elementos de montaje

Cargas pesadas
StoFix Quader HD Maxi

Cierre de juntas
Cierre las juntas con espuma de relleno. 
Retire la espuma que sobresalga y, una 
vez seca, igualar el nivel.

Marcado
Antes de aplicar la armadura y la capa 
de acabado, el punto debe marcarse en 
todos los casos con un tornillo.

Corte
Cortar los paneles aislantes ya pegados 
con una sierra de calar.

Pegado
Aplicar adhesivo sobre los StoFix Quader y 
presionar en la abertura.

Elementos de montaje cargas pesadas
Los StoFix Quader sirven de base de pre-
sión para elementos de montaje pesados, 
como por ejemplo las marquesinas.

Marcado
El punto previsto se marca con un lápiz.

 
StoFix Quader ND Mini y Midi
El StoFix Quader ND Mini (98 x 98 mm) 
y Midi (98 x 138 mm) son placas de 
montaje de espuma dura de EPS con 
una conductividad térmica de 0,040 W/
m.K. Sirven para sujetar persianas, 
abrazaderas, colgadores de ropa, etc. 
No son apropiados como base de 
presión para la sujeción de cargas 
pesadas.

StoFix Quader HD Maxi
El StoFix Quader HD Maxi de espuma 
dura de PU con una conductividad 
térmica inferior a 0,040 W/m.K puede 
implementarse también como soporte
a presión para la Þ jación de cargas 
pesadas. Con una resistencia a la com-
presión de 2,3 N/mm2 es apta para
marquesinas, barandillas, aleros, etc.

Consejo sobre el producto

Elementos de montaje

Fijación
En el punto marcado, perforar un oriÞ cio 
con la broca adecuada para atravesar el 
cuadro y llegar al soporte, colocar una 
espiga y un tornillo.
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6.2. D.I.T.E STO THERM CLASSIC 
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6.3. D.I.T.E REFORÇ ESTRUCTURAL 

  



 

INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 

C/ Serrano Galvache nº 4. 28033 Madrid 
Tel (+34) 91 3020440    Fax (+34) 91 3020700 

e-mail: dit@ietcc.csic.es 
http://www.ietcc.csic.es 

 

 

MIEMBRO DE: 
 
UNIÓN EUROPEA PARA LA EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD TÉCNICA 
UNION EUROPÉENNE POUR L�AGRÉMENT TECHNIQUE DANS LA CONSTRUCTION 
EUROPEAN UNION OF AGRÉMENT 
EUROPÄISCHE UNION FÜR DAS AGRÉMENT IN BAUWESEN 

DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA: Nº 303R/14   

Este Documento consta de 20 páginas 
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Área genérica / Uso previsto: 

 

SISTEMA DE REPARACIÓN DE 
FORJADOS DE VIGUETAS  

 

MECANOVIGA PERFILES MVH Y MVV Nombre comercial: 

 

Beneficiario: 

 

MECANOVIGA S.L. 

Sede Social: P.I. Camí Ral 
Passeig del Ferrocarril, 383 
08850 � Gavá. Barcelona 
ESPAÑA 
Telf. 93 633 36 50- Fax. 93 633 40 37 
www.mecanoviga.com 
e-mail: mecanoviga@mecanoviga.com  
 

Validez. Desde: 
 Hasta: 

 

14 de febrero de 2014 
14 de febrero de 2019 
(Condicionada a seguimiento anual) 

 
 
 

2 

C.D.U: 692.251 
Sistemas de construcción 
Systhèmes de Construction 
Building System 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECISIÓN NÚM. 303R/14 
 
 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA,  
 
- en virtud del Decreto nº 3.652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno, por el que se 

faculta al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, para extender el DOCUMENTO DE 
IDONEIDAD TÉCNICA de los materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales de construcción 
utilizados en la edificación y obras públicas, y de la Orden nº 1.265/1988, de 23 de diciembre, del Ministerio 
de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por la que se regula su concesión, 

 
- considerando el artículo 5.2, apartado 5, del Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) sobre 

conformidad con el CTE de los productos, equipos y sistemas innovadores, que establece que un sistema 
constructivo es conforme con el CTE si dispone de una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el 
uso previsto, 

 
- considerando las especificaciones establecidas en el Reglamento para el Seguimiento del DIT del 28 de 

Octubre de 1998, 

 
- considerando la solicitud formulada por la Sociedad Mecanoviga S.L., de renovación, modificación y fusión de los 

DOCUMENTOS DE IDONEIDAD TÉCNICA nº 303R y 331R, al ampliar el campo de aplicación y actualización de 
texto en el Sistema de reparación de forjados de viguetas MECANOVIGA PERFILES MVH Y MVV, 

 

-  en virtud de los vigentes Estatutos de l�Union Européenne pour l�Agrément technique dans la construction 
(UEAtc), 

 
- teniendo en cuenta los informes de visitas a obras realizadas por representantes del Instituto de Ciencias de 

la Construcción Eduardo Torroja, los informes de los ensayos realizados en el IETcc, así como las 
observaciones formuladas por la Comisión de Expertos, en sesiones celebradas el 1 de febrero de 1996, el 
15 de julio de 1998 y el 7 de febrero de 2014, 

 
DECIDE 

 
Renovar los DOCUMENTOS DE IDONEIDAD TÉCNICA número 303R y 331R, con el número 303R/14 al 
Sistema de reparación de forjados de viguetas MECANOVIGA PERFILES MVH Y MVV, considerando que, 
 
La evaluación técnica realizada permite concluir que el Sistema es CONFORME CON EL CÓDIGO TÉCNICO 
DE LA EDIFICACIÓN, siempre que se respete el contenido completo del presente documento y en particular 
las siguientes condiciones: 

 MUY IMPORTANTE 

El DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA constituye, por definición, una apreciación técnica favorable por parte del Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, de la aptitud de empleo en construcción de materiales, sistemas y procedimientos no 
tradicionales destinados a un uso determinado y específico.  
 
Antes de utilizar el material, sistema o procedimiento al que se refiere, es preciso el conocimiento integro del Documento, por lo que 
éste deberá ser suministrado, por el titular del mismo, en su totalidad. 
 
La modificación de las características de los productos o el no respetar las condiciones de utilización, así como las 
observaciones de la  Comisión de Expertos, invalida la presente evaluación técnica. 
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CONDICIONES GENERALES  

El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA avala exclusivamente el Sistema constructivo propuesto 
por el peticionario, debiendo para cada caso, de acuerdo con la normativa vigente, acompañarse del 
correspondiente proyecto técnico y llevarse a término mediante la dirección de obra correspondiente. 
 

El proyecto técnico deberá justificar el cumplimiento de la normativa en vigor, aportando la correspondiente 
memoria de cálculo y la documentación gráfica en la que se detallen la geometría de todas las piezas, las 
condiciones de conexión de piezas entre sí y las condiciones de apoyo en la estructura existente. 
 
MECANOVIGA S.L., para cada aplicación, proporcionará las características geométricas y mecánicas de los 
perfiles utilizados, así como asistencia técnica suficiente que permita el cálculo y definición para su ejecución.  
 

CONDICIONES DE CÁLCULO 

En cada caso se comprobará, de acuerdo con las condiciones de cálculo indicadas en este Documento en su 
Informe Técnico, la estabilidad, resistencia y deformaciones admisibles, justificando la adecuación del Sistema 
para soportar los esfuerzos mecánicos que puedan derivarse de las acciones correspondientes a los estados 
últimos y de servicio. 
 
Asimismo, se deberán estudiar las acciones que el Sistema, transmite a la estructura general del edificio, 
asegurando que el incremento de cargas debidas al Sistema de reparación y la transmisión de esfuerzos que 
se derivan, son admisibles. 
 

CONDICIONES DE FABRICACIÓN Y CONTROL 

El fabricante deberá mantener el autocontrol que en la actualidad realiza sobre las materias primas, el proceso 
de fabricación y el producto acabado, conforme a las indicaciones que se dan en los apartados 5 y 6 del 
presente documento, que no será menor del prescrito en la reglamentación vigente. 

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y PUESTA EN OBRA 

La puesta en obra del Sistema debe realizarse por el fabricante o por empresas cualificadas y autorizadas por 
MECANOVIGA S.L. 
 
Se adoptarán todas las disposiciones necesarias relativas a la estabilidad de las construcciones durante el 
montaje, a los riesgos de caída de cargas suspendidas, de protección de personas y, en general, se tendrán en 
cuenta las disposiciones contenidas en los reglamentos vigentes de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 

VALIDEZ 

El presente Documento de Idoneidad Técnica número 303R/14 es válido durante un período de cinco años a 
condición de: 

- que el fabricante no modifique ninguna de las características del producto indicadas en el presente 
Documento de Idoneidad Técnica, 

- que el fabricante realice un autocontrol sistemático de la producción tal y como se indica en el Informe 
Técnico, 

- que anualmente se realice un seguimiento, por parte del Instituto, que constate el cumplimiento de las 
condiciones anteriores, visitando, si lo considera oportuno, alguna de las obras realizadas. 

Con el resultado favorable del seguimiento, el IETcc emitirá anualmente un certificado que deberá acompañar 
al DIT, para darle validez. 

Este Documento deberá, por tanto, renovarse antes del 14 de febrero de 2019. 
 

Madrid, 14 de febrero de 2014 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 

 

 
 

Ángel Arteaga Iriarte
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INFORME TÉCNICO 
 
 

0.  OBJETO DEL DIT 
 
Sistema de reparación de forjados 
unidireccionales, consistente en la sustitución 
funcional de las viguetas deterioradas mediante la 
colocación bajo las mismas de vigas metálicas 
telescópicas de chapa de acero conformadas y 
compuestas de tres tramos unidos mediante 
tornillería de alta resistencia, capaces de asegurar 
la estabilidad del forjado en caso de pérdida total 
de la resistencia de la vigueta afectada. 
 
Una vez puesto en obra el Sistema, a efectos de 
cálculo, no se considera la colaboración resistente 
a flexión de las viguetas del forjado que se va a 
reparar. 
 
 

1.  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
El Sistema MECANOVIGA está compuesto por un 
perfil resistente y dos cartelas. La viga 
MECANOVIGA está compuesta por varios tramos 
de chapa de acero S235JR zincado que se 
ensamblan y unen mediante tornillería de alta 
resistencia. 
 
El perfil MECANOVIGA se coloca bajo la vigueta 
afectada, consiguiéndose la transmisión de cargas 
de la vigueta al perfil MECANOVIGA mediante el 
relleno del espacio entre ambas con mortero de 
retracción controlada. 
 
Previo al retacado de la viga con mortero sin 
retracción, se efectuará la entrada en carga de la 
viga, mediante el sistema de tensado. 
 
Una vez inyectado el mortero se verificará el 
volumen suministrado del mismo. A efectos de 
cálculo no se considera la resistencia del mortero, 
sólo se considera la sección metálica. 
 
La transmisión de esfuerzos a las paredes, muros 
o jácenas donde descansa el forjado, se realiza a 
través de las cartelas, fijadas a las mismas 
mediante anclajes de tipo químico o mecánico, 
según el soporte. Estos apoyos reciben directa-
mente los perfiles MECANOVIGA. 
 
Según sea la estructura portante existente, se 
presentan diversas posibilidades de conexión de 
las cartelas. 
 
- Conexión a fábrica de ladrillo. Los anclajes 

serán de varilla roscada con tuerca y arandela 
fijados mediante resina de dos componentes. 
En caso de ser la fábrica de ladrillo hueco se 
macizará convenientemente la métrica de las 
varillas y longitudes, se determinará por cálculo 
en cada caso. 

 

- C������������������. 
caso fábrica de ladrillo. 

- Conexión a viga metálica. La conexión de la 
pieza de apoyo al alma se realiza mediante 
varilla roscada de acero, con sus correspon-
dientes tuercas y arandelas. La métrica de las 
varillas se determinará por cálculo en cada 
caso. 

 
La constitución telescópica del perfil 
MECANOVIGA permite un fácil y cómodo 
transporte, manipulación y montaje de la misma. 
 
 

2.  MATERIALES 
 

2.1 Chapa de acero 
 
Chapa de acero laminada en caliente, S235JR, 
destinada a ser sometida a una conformación en 
frío por plegado, según Norma UNE-EN 10025-
1:2006 (Productos laminados en caliente de 
aceros para estructuras). Este material se emplea 
para la formación de los perfiles longitudinales y 
las cartelas. 
 
Características: 
Límite elástico:                   235 N/mm². 
Resistencia a la tracción:   360-510 N/mm². 
Alargamiento de rotura :      24 %. 
 
2.2  Zincado 
 
Norma de recubrimiento: UNE-EN ISO 2081:2010 
Recubrimiento: zinc de pureza 99,99 %. 
Tipo de deposición: electrolítica. 
Espesor: 11-15 µm. 
Acabado: bañado en solución bicromatada. 
 
2.3 Mortero de retacado 
 
Mortero sin retracción:   Myrsac 491. 
Resistencia a compresión:   > 25 N/mm2. 
Resistencia a flexión:   > 5 N/mm2. 
pH:   11,5-12,5. 
Cloruros y agregados metálicos:   < 0,01 %. 
 
2.4 Mortero autonivelante bombeable 
 
Mortero sin retracción:   Myrsac 490 I. 
Resistencia a compresión:    > 30 N/ mm2 .  
Resistencia a flexión:   > 7 N/mm2 
Cloruros y agregados metálicos:    < 0,01 %. 
 
2.5    Tornillería de alta resistencia 
 
Los tornillos utilizados cumplirán las 
especificaciones dimensionales que recogen las 
Normas DIN 931 y DIN 934. Asimismo cumplirán 
las exigencias metalúrgicas de la Norma DIN ISO 
898 y DIN 267 y la Norma NBE-EA/95. 
Los tornillos a utilizar serán de métrica M-12. 
 

- .Conexión   a  viga  de  hormigón  armado.  Idem 
 caso fábrica de ladrillo. 
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Características: 
Tornillería de alta resistencia, clase 8�8 
Límite elástico convencional:   64 kg/mm² 
Resistencia a la tracción:   80 - 100 kg/mm² 
Alargamiento a la rotura:   mín. 12 % 
Diámetro nominal:  12 mm 
Par de apriete:   8,4 kgm 
 

3.  COMPONENTES DEL SISTEMA 
 
3.1    Perfiles longitudinales MVH 
 

La viga MVH está compuesta por 6 chapas de 
acero dobladas y punzonadas que, una vez 
ensambladas, presentan el perfil tipo MVH. 
Constituyéndose en tres tramos, dos extremos y el 
central. El punzonado de las piezas es a base de 
colisos en el alma y un correcto ajuste de la viga a 
la luz entre paredes. 
 
Tabla de los valores estáticos de los perfiles MVH 
suministrada por el fabricante. 
 

 

 

 
 
3.2    Perfiles longitudinales MVV 
 
La viga MVV está compuesta por 3 chapas de 
acero dobladas y punzonadas que, una vez 
ensambladas, presentan un perfil tipo omega, dos 
extremos y uno central.  El punzonado de las 

piezas es a base de colisos en las alas 
permitiendo un correcto ajuste de la viga a la luz 
entre paredes. Las siguientes tablas, 
suministradas por el fabricante, muestran los 
valores estáticos y dimensionales de los perfiles 
MVV. 
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3.3  Cartelas 
 
Las cartelas para el perfil MVH están formadas 
con chapas de acero plegadas, con pestaña 
inferior de 6 cm para soporte de la viga y pestaña 
superior para arriostrado. El espesor de la placa es 
de 6 mm. 
 
Las cartelas para el perfil MVV están formadas con 
chapas de acero plegada, con pestaña inferior de 
8 cm, para soporte de la viga y pestaña superior 
para arriostrado. El espesor de la placa es variable 
de 4 a 6 mm en función de las longitudes de las 
vigas. 
 
3.4 Anclajes 
 
Este componente del Sistema es fundamental 
para el comportamiento final de la solución 
propuesta. La definición del tipo y número de 
anclajes se realizará en función del material base 
de apoyo (cerámico hueco o macizo, hormigón, 
etc.) y de los esfuerzos transmitidos al apoyo. 
Estos datos serán suministrados por el 
responsable del Sistema en función de las 
recomendaciones del fabricante del anclaje. 

 
3.5 Mortero de retacado 
 
Mortero de retacado Myrsac 491, de retracción 
controlada y altas resistencias mecánicas. Su 
función es rellenar el espacio entre la viga 
existente y el perfil MVH, garantizando la 
transmisión completa de cargas. No se considera 
la resistencia del mortero en el modelo de cálculo. 

 
3.6    Mortero autonivelante 
 
Mortero autonivelante bombeable Myrsac 490, de 
retracción controlada y altas resistencias 
mecánicas. Su función es rellenar el espacio entre 
la viga existente y el perfil MVV, garantizando la 
transmisión completa de cargas. No se considera 
la resistencia del mortero en el modelo de cálculo. 
 
 

4.  FABRICACIÓN 
 

4.1 Materiales 
 
§ Chapa de acero S235JR. 

§ Tornillería suministrada por FATOR S.A. 

§ Morteros sin retracción Myrsac 490 y Myrsac 
491, suministrado por Hormigones Pamplona. 

 
Cualquiera de los materiales descritos utilizados 
en la fabricación del Sistema, podrán ser 
suministrados por fabricantes diferentes a los 
indicados, siempre que se garantice, mediante 
certificación, que cumplen las mismas condiciones 

exigidas en este Documento. Las modificaciones 
deberán ser notificadas previamente al IETcc, para 
su aprobación. 
 
 
4.2  Perfiles y cartelas 
 
Todos los perfiles metálicos y cartelas utilizados 
por el Sistema, son fabricados por TALLERES 
MANUTENCIÓN S.A. (TAMANSA), en su factoría 
sita en Gavà (Barcelona). Los procesos de corte, 
punzonado y plegado de chapa son realizados 
mediante maquinaria de control numérico. 
 
 

5.  CONTROLES 

 
5.1   Control de recepción de materias primas 
 
MECANOVIGA S.L., tendrá registrados y a 
disposición del IETcc todos los controles y 
certificados que a continuación se indican, para 
asegurar la calidad de los productos. 

 
Chapa: La calidad de la chapa viene garantizada 
por el fabricante de la misma, emitiendo 
certificación del producto garantizando: 

 
- Comprobación química del material. 

- Características mecánicas. 

 
Mortero: Certificado de características emitido por 
la empresa suministradora garantizando todas sus 
características técnicas. 

 
Tornillería: Certificado emitido por la empresa 
suministradora, garantizando la composición 
química del material, y sus características 
mecánicas. 

 
Anclajes: Certificado de características emitido 
por la empresa suministradora del cumplimiento de 
las Normas UNE-EN 20898 y UNE-EN ISO 898.  

 
Perfiles: Certificado emitido por TAMANSA 
garantizando las características geométricas de 
las piezas, y sus tolerancias dimensionales según 
UNE-EN 10219. 

 
5.2 Control de puesta en obra del sistema 

 
Como se indica en las Condiciones Generales de 
este documento, las obras deberán llevarse a 
término sometidas a la preceptiva dirección de 
obra; no obstante, el fabricante del Sistema 
garantizará el control de la puesta en obra, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas 
contenidas en este Documento. 
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6. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 
6.1 Transporte 

 
El transporte se realizará en condiciones tales que 
las piezas no puedan sufrir deformaciones y el 
zincado de las mismas no sufra ningún 
desperfecto o deterioro que deje sin protección las 
chapas metálicas. 
 
Cuando un perfil por causa de algún percance se 
haya deformado, deberá rechazarse, no 
permitiéndose su enderezamiento o reparación. 

 
6.2  Almacenamiento 

 
En general, para todos los componentes del 
Sistema deberán cumplirse las condiciones que 
impongan los fabricantes de dichos materiales 
para su conservación y transporte.  
 
Cuando todos estos materiales estén a pie de 
obra, las condiciones anteriormente expuestas de 
almacenamiento deberán extremarse. 
 
Los envases que contienen al mortero sin 
retracción deberán conservarse cerrados. Su 
almacenamiento no excederá de un máximo de 6 
meses, y ha de conservarse en lugar seco y a 
temperatura moderada. 
 
 

7. PUESTA EN OBRA 
 
La puesta en obra será realizada por el fabricante 
del Sistema o por montadores autorizados por el 
mismo, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas de este documento. 

 
Cada caso requerirá un estudio particular, pero por 
regla general las fases del montaje serán las 
siguientes: 
 
- Desviación de las instalaciones existentes si 

fuera necesario. 

- Descubrir los nervios deteriorados del forjado en 
toda su longitud, mediante desmontaje de falso 
techo, picado de revestimiento, etc., según el 
tipo de acabado de la superficie inferior del 
forjado a tratar. 

- Picado del revestimiento en la zona de los 
apoyos, si fuera necesario sanear la zona. 

- Fijación de los anclajes a la pared. 

- Montaje de los tramos extremos del perfil. 
- Montaje de los tramos centrales del perfil. 

- Entrada en carga del perfil MECANOVIGA 
mediante el sistema de tensado. 

 

- Relleno de mortero sin retracción entre el perfil y 
la vigueta deteriorada. 

 
 

8.  MEMORIA DE CÁLCULO 
 
En cada caso se comprobará la estabilidad y 
resistencia del Sistema, deduciéndose de este 
estudio el dimensionado de los perfiles y de sus 
apoyos. Asimismo, se justificará la adecuación del 
procedimiento para soportar los esfuerzos 
mecánicos y deformaciones que puedan derivarse 
de las acciones a que vaya a estar sometido el 
Sistema. 
 
El modelo de cálculo empleado no tiene en 
consideración la posible aportación resistente de 
las viguetas del forjado. 

 
Los perfiles MECANOVIGA, se supondrán 
biapoyados de inercia variable considerando los 
tres tramos unidos rígidamente entre sí. 

 
Se verifica en el estudio de la cartela, los 
esfuerzos de arrancamiento y corte de los tornillos 
de anclaje. 

 
El fabricante suministrará las características 
geométricas y mecánicas de los perfiles utilizados. 
 
Para su cálculo se seguirá la teoría general de 
resistencia de materiales considerando para ello y 
para las limitaciones de flecha la Normativa 
vigente reseñada en las Condiciones Generales 
de este Documento. 
 
 

9. ENSAYOS 
 
9.1 Ensayo de identificación de los             

materiales 
 
Las empresas suministradoras de los materiales o 
componentes han aportado, mediante certificado, 
los valores característicos de los mismos. 
 
 
9.2 Ensayos de aptitud de empleo 
 
9.2.1 Ensayos de comportamiento mecánico del 

Sistema MVH 
 
En el Instituto Eduardo Torroja, se han realizado 
ensayos   sobre   cuatro  viguetas  reforzadas  con  
el    Sistema    MECANOVIGA    MVH  (Expediente  
nº 16.914). 
 
Objeto de los ensayos 
 
Se   trata  de   ensayar  el  sistema  de  refuerzo  y  
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reparación de forjados MECANOVIGA MVH, 
simulando las condiciones reales más 
desfavorables en que se suelen encontrar éstos. 
 
Disposición de los ensayos 
 
Sobre muros de ladrillo hueco doble de medio pie 
de espesor y 50 cm de anchura, enlucidos de yeso 
y con una separación entre caras externas de 4 m 
e internas de 3,75 m, se apoyaron viguetas con las 
características que más adelante se detallan y que 
constituían el elemento a reforzar. 
 
Para simular el peso de los forjados superiores, se 
disponían unos perfiles metálicos sobre la cara 
superior de los muretes de ladrillo y enrasados con 
las viguetas. Dichos perfiles se anclaban al suelo 
por medio de cables de acero. 
 
En los ensayos de rotura a flexión se dispusieron, 
para su estudio y evaluación, dos perfiles MVH-12 
de MECANOVIGA, los cuales se colocaron como 
refuerzo de otras dos viguetas comerciales de 
hormigón armado, con una resistencia del 
hormigón de 250 kp/cm2, una armadura de 
tracción constituida por dos redondos de 6 mm de 
Ø y uno de 12 mm y como armadura de 
compresión un redondo de 8 mm de Ø. Para 
reducir la resistencia de estas viguetas se hicieron 
dos cortes en los tercios de la luz y por su cara 
inferior, de tal manera que los redondos de 6 mm 
quedaron completamente cortados y el de 12 se 
cortó en una profundidad de 8 mm. 
 
Para los ensayos a cortante se dispusieron dos 
perfiles MVH-12 como refuerzo de dos viguetas, 
fabricadas en el Instituto con un hormigón, cuya 
resistencia era de 99 kp/cm2, un redondo de 8 mm 
de  Ø  como  armadura  de  compresión  y  uno  de  
4 mm, que se extendía a los 2/3 de la longitud total 
de la vigueta en su zona central, como armadura 
de tracción. 
 
Dispositivo de aplicación de cargas 
 
Se disponía, para estos ensayos, de un equipo de 
aplicación de cargas compuesto por un gato y un 
dinamómetro. 
 
Se dispusieron flexímetros bajo las viguetas para 
medir flechas en el centro del vano (F1 y F2) y en 
la proximidad de los apoyos a 10 cm de éstos (F3 
y F4).  
 
Los puntos de carga sobre la vigueta, estaban 
colocadas a tercios de la luz en la vigueta 
ensayada a flexión y a 50 cm de los apoyos de los 
extremos, en la vigueta ensayada a cortante. 
 
Tanto en los ensayos de flexión como de cortante 
la carga se aplicó en escalones de 200 kp hasta 
llegar a 600 kp. En ese momento se descargó. 
Una vez estabilizada la flecha se reinició el 

proceso de carga, igualmente en escalones de 
200 kp, que continuó hasta la rotura de la vigueta. 
 
 
Resultados de los ensayos 
 
La flecha que se da en los resultados de los 
ensayos, corresponde a la flecha en el momento 
de carga indicado menos la flecha residual, 
obtenida en la descarga de la primera fase del 
ensayo. 
 
FLEXIÓN 1 (Perfil MVH- 12) 
 
-  Flecha en 1.500 kp: 5,12 mm. 
-  Carga de rotura: 6.260 kp. 
-  Tipo de rotura: Fallo del muro en la zona de 

anclaje. 
 
FLEXIÓN 2 (Perfil MVH-12) 

- Flecha en 1.500 kp: 4,33 mm. 
 -    Carga de rotura: 8.050 kp. 

- Tipo de rotura: Rotura del muro de apoyo. 
 
 
CORTANTE 1 (Perfil MVH-12) 
 
-  Flecha  en  los  apoyos  en  1.500  kp:  2,18   y  
     2,04 mm. 
-  Carga de rotura: 3.720 kp. 
-  Tipo de rotura: Fallo por momento flector de 

uno de los apoyos. 
 
CORTANTE 2 (Perfil MVH-12) 
 
-  Flecha  en  los  apoyos  en  1.500 kp:    2,34  y  
     2,50 mm. 
-  Carga de rotura: 5.370 kp. 
-  Tipo de rotura: Fallo por momento flector de 

uno de los apoyos. 
 
Se adjuntan los gráficos carga total/flecha 
correspondientes a los ensayos de flexión 
indicando las flechas en el centro del vano (F1 y 
F2), y en los apoyos (F3 y F4). 
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9.2.2 Ensayos de comportamiento mecánico del 
Sistema MVV 

 
Objeto de los ensayos 
 
En el Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja, se han realizado ensayos sobre 
cuatro viguetas reforzadas con el Sistema 
MECANOVIGA MVV (Expediente nº 16.914-1). 
 
Disposición de los ensayos 
 
Sobre muros de ladrillo hueco doble de medio pie 
de espesor y 50 cm de anchura, enlucidos y con 
una separación entre caras externas de 4,00 m e 
internas de 3,75 m, se apoyaron viguetas con las 
características que más adelante se detallan y que 
constituían el elemento a reforzar. 
 
Para simular el peso de los forjados superiores, se 
disponían unos perfiles metálicos sobre la cara 
superior de los muretes de ladrillo y enrasados con 
las viguetas. Dichos perfiles se anclaban al suelo 
por medio de cables de acero. 
 
Para los ensayos se utilizaron semiviguetas 
pretensadas de 20 cm de canto, 11 de ancho en la 
base y 6 en el alma, armadas con cuatro redondos 
de 5 mm de diámetro. Una vez colocadas las 
viguetas sobre los muros y antes de colocar el 
refuerzo, se cortaron éstas en su zona central y 
desde la cara inferior hasta una profundidad de 
unos 6 cm, quedando cortados los cuatro 
redondos. Una de las vigas así cortadas se 
ensayó sin reforzar, obteniéndose que para una 
carga total aplicada de 500 kp aumentaba la 
deformación sin aumento de la carga, 
produciéndose la rotura posterior con dicha carga. 
 
Bajo cuatro viguetas como las descritas, se 
dispusieron perfiles de refuerzo MECANOVIGA 
MVV, de 12 cm de canto. Para fijar los apoyos se 
utilizaron cuatro anclajes de tipo químico por cada 
uno de ellos. 

Dispositivo de aplicación de cargas 
 
Se disponía para estos ensayos, de un equipo de 
aplicación de cargas compuesto por un gato y un 
dinamómetro. 
 
Los puntos de carga sobre la vigueta, estaban 
colocadas a tercios de la luz en las viguetas 
ensayadas a flexión y a 50 cm de los apoyos en 
las viguetas ensayadas a cortante. 
 
Tanto en los ensayos de flexión como de cortante 
la carga se aplicó en escalones de 200 kp hasta 
llegar a 600 kp. En ese momento se descargó. 
Una vez estabilizada la flecha se reinició el 
proceso   de  carga   igualmente  en  escalones de  
200 kp que continuó hasta la rotura del sistema 
ensayado. 
 
La flecha que se da en los resultados de los 
ensayos, corresponde a la flecha en el momento 
de carga indicado, menos la flecha residual 
obtenida en la descarga de la primera fase del 
ensayo. 
 
El valor de la carga de 1.500 kp para el que se da 
la flecha, correspondería a la carga total sin 
mayorar que actúa sobre una banda de forjado de 
0,70 m, con una luz de vano de 3,75 m y una  
carga  uniformemente  repartida  de 570 kp/m² 
(peso propio más sobrecargas). 
 
A continuación se extractan los valores más 
significativos de los ensayos realizados. 
 
FLEXIÓN 1 
 
- Flecha en 1.500 kp: 2,49 mm. 
- Carga de rotura: 6.330 kp. 
- Tipo de rotura: Fallo del muro de apoyo. 
 
FLEXIÓN 2 
 
- Flecha en 1.500 kp: 2,16 mm. 
- Carga de rotura: 7.220 kp. 
- Tipo de rotura: Fallo del muro de apoyo. 
 
CORTANTE 1 
 
- Flecha en los apoyos en 1.500 kp: 0,31 y      

0,32  mm. 
- Carga de rotura: 8.750 kp. 
- Tipo de rotura: No se produjo. 
 
CORTANTE 2 
 
- Flecha   en  los  apoyos   en  1.500 kp:  0,26  y  
     0,27 mm. 
- Carga de rotura: 8.000 kp. 
- Tipo de rotura: No se produjo. 
 
En ninguno de los cuatro ensayos se observó, en 
el momento de la rotura, efecto local  
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Gráfico 2: Flexión 2

(abollamiento, aplastamiento de ala, etc.) ni en los 
perfiles, ni en las conexiones entre los mismos. 
Los apoyos no mostraban deformaciones 
apreciables. 

Se adjuntan los gráficos carga total-flecha, 
correspondientes a los ensayos de flexión 
(gráficos 1 y 2), indicando las flechas en el centro 
del vano (F1) y en los apoyos (F2  y F3). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

9.2.3 Ensayos de comportamiento mecánico del       
Sistema MVV en forjados de viguetas de 
madera. 

 
Objeto de los ensayos 
 
Se trata de ensayar el sistema MECANOVIGA 
simulando la reparación de un forjado de viguetas 
de madera en mal estado. 

 
En el laboratorio se construyeron dos bandas de 
forjado,  constituidos, por una viga de madera de 
19 cm de canto con cortes de 14 cm de 
profundidad cada 45 cm para simular una vigueta 
que ha perdido gran parte de su capacidad 
portante a flexión, más tablero de rasilla 
machihembrada y, sobre éste, capa de 
compresión   de  hormigón  de  3 cm  de  espesor,  
60 cm de ancho y 4,0 m de largo.  

 
Disposición del ensayo 

 
Se ensayaron los dos forjados a flexión. La luz del 
ensayo es de 400 cm, entre caras interiores de los 
muretes de apoyo. La carga se aplica a tercios de 
la luz. En el punto medio de la luz de la viga se 
colocó un captador de desplazamiento que medía 
la flecha de forma continua durante todo el 
ensayo. 

 
Resultados de los ensayos 
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados de 
los dos ensayos. 
 
A continuación se muestran las dos gráficas que 
contienen cargas y deformaciones hasta que se 
retiran los captadores de desplazamiento. Las 
cargas de rotura en todos los casos se muestran 
en la anterior tabla de resultados. 

 

 

 
Carga de 

rotura (kN) 
Flecha máxima 

(mm) 

FLEXIÓN 1 49,32 61,45 

FLEXIÓN 2 46,07 45,90 
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10. EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO 
 
El Sistema, tal y como se considera en este 
Documento, es apto para el fin de reparación de 
forjados al que se destina, teniendo en 
consideración las matizaciones y comentarios que 
a continuación se exponen: 
 
El Sistema MECANOVIGA, al tener los perfiles de 
chapa utilizados una constitución telescópica y un 
reducido peso, permite un fácil y cómodo 
transporte, manipulación y montaje del mismo. 
 
Si bien el sistema es un sistema de reparación de 
forjados, no debe olvidarse que el forjado forma 
parte de una organización estructural más amplia, 
la del edificio, debiéndose comprobar la capacidad 
global de la misma, la adecuación del resto de 
elementos que deben trasmitir las cargas hasta la 
cimentación y la incidencia del sistema sobre los 
mismos. 
 
El sistema supone un incremento de las cargas 
gravitatorias sobre los elementos estructurales 
verticales y en último término sobre cimentación, 
debiéndose comprobar, en cada caso, la 
capacidad de los mismos al citado incremento de 
cargas, así como el nivel de tensiones en el 
terreno. 
 
El modelo de cálculo propuesto es coherente con 
el comportamiento del Sistema, observado en los 
diferentes ensayos realizados. El modelo permite, 
pues, evaluar adecuadamente las deformaciones, 
que deberán cumplir las limitaciones establecidas 
por las normas que le sean de aplicación en cada 
caso particular. 
 
El Sistema no proporciona la recuperación de las 
deformaciones existentes en el forjado a reparar. 
El proyectista deberá considerar que las 
deformaciones y flecha que produzcan las cargas 
y sobrecargas del sistema, se sumarán a las ya 
existentes en el elemento a reparar.  
En el caso de que el forjado sea de bovedillas, 
para la aplicación del tipo de perfiles MVV, se ha 
de   garantizar   que  la   losa   de   compresión  de  

hormigón transmita las cargas a las viguetas 
adyacentes. En caso de duda, es necesario utilizar 
otros perfiles que no afecten a las bovedillas. 
 
Deberá verificarse en el cálculo, el esfuerzo de 
arrancamiento de los tornillos de anclaje de las 
cartelas de apoyo. 
 
10.1 Cumplimiento de la reglamentación 

nacional 
 
10.1.1 DB � SE Seguridad Estructural 
 
La presente evaluación técnica y los ensayos 
realizados, han permitido comprobar que el 
modelo de cálculo propuesto es coherente con el 
comportamiento del Sistema, según se describen 
en el punto 8. 
 
El proyecto técnico deberá contar con su 
correspondiente anejo de cálculo de estructuras, 
donde se especifiquen los criterios de cálculo 
adoptados, que deberán ser conformes a lo 
establecido en el presente documento y justificar el 
cumplimiento de los requisitos básicos de 
resistencia y estabilidad (SE 1) y de aptitud al 
servicio (SE 2) del CTE. 
 
El Sistema, debido a su concepción, resulta 
relativamente ligero de peso, lo que supone, sin 
embargo, un cierto incremento de las cargas 
verticales sobre los elementos estructurales 
verticales y en último término sobre la cimentación. 
Por ello, se deberá comprobar en cada caso, la 
capacidad de los mismos al citado incremento de 
cargas, así como el nivel de tensiones en el 
terreno. 
 
10.1.2 DB � SI Seguridad en caso de Incendio 
 
Los elementos del sistema, incluyendo los 
anclajes, deberán quedar convenientemente 
protegidos frente a la acción del fuego, de manera 
que se cumpla la exigencia básica de Resistencia 
al fuego de la estructura (SI 6) en función de las 
características concretas del edificio, según se 
recoge en al CTE-DB-SI.  
 
10.1.3 DB � SUA  Seguridad de utilización y 

accesibilidad 
 
No procede. 
 
10.1.4 DB � HS Salubridad 
 
Los componentes del sistema, según declara el 
fabricante del mismo, no contienen ni liberan 
sustancias peligrosas de acuerdo a la legislación 
nacional y europea. 
 
10.1.5 DB � HE Ahorro de energía 
 
No procede 
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10.1.6 DB � HR Protección frente al ruido 
 
No procede 
 
10.2 Utilización del producto. Puesta en obra 

y limitaciones de uso 
 
10.2.1 Puesta en obra 
 
En la puesta en obra deberá tenerse especial 
cuidado en: 
 
1º) Verificar las dimensiones de los perfiles. 
 
2º) Par de apriete de los tornillos, con 

comprobación del par obtenido. 
 
3º) La ejecución y aplicación del mortero de 

relleno entre el forjado existente y el perfil 
MECANOVIGA, comprobándose que colmata 
uniformemente la totalidad del espacio 
comprendido entre ambos, ya que del mismo 
depende que el perfil entre en carga.  

 
10.2.2 Limitaciones de uso 
 
La presente evaluación técnica cubre únicamente 
las aplicaciones del sistema recogidas en este 
documento. 
 
10.3 Gestión de residuos 
 
En la gestión de los residuos producidos durante 
los procesos de fabricación y puesta en obra del 
sistema, y en particular de morteros, se seguirán 
las instrucciones dadas por el fabricante de los 
mismos de acuerdo a la normativa vigente. 
 
Verificándose en la fabricación de los perfiles la 
existencia de un control de calidad que comprende 
un sistema de autocontrol por el cual el fabricante 
comprueba la idoneidad de las materias primas, 
proceso de fabricación y control del producto. 
 
Considerando que el proceso de fabricación y 
puesta en obra está suficientemente contrastado 
por la práctica y los ensayos, se estima 
favorablemente, en este DIT, la idoneidad de 
empleo del Sistema propuesto por el fabricante. 
 
 

LOS PONENTES: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Blázquez                            Irene Briones  
Arquitecto                                             Arquitecto 
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11. OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE   
EXPERTOS (1) (1) 

 
Las principales observaciones de la Comisión de 
Expertos(2), en sesiones celebradas en el Instituto 
de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja  

fueron las siguientes: 
 
§ De acuerdo con las Condiciones Generales 

establecidas, la validez de este DIT está 
condicionada a la realización de un 
seguimiento anual. Este Documento deberá, 
por tanto, ir acompañado del certificado de 
seguimiento realizado por el IETcc. 

§ Sería recomendable que, dentro del plan de 
mantenimiento de los edificios, se incluyera la 
revisión periódica de estas reparaciones a fin 
de valorar el comportamiento en el tiempo del 
Sistema. 

§ Se recuerda la obligación de cumplimiento de 
la Norma básica de protección contra 
incendios y con ello la necesidad de proceder 
a proteger la estructura contra la acción del 

                                                
(1)

La Comisión de Expertos de acuerdo con el Reglamento 
de concesión del DIT (O.M. de 23/12/1988), tiene como 
función, asesorar sobre el plan de ensayos y el 
procedimiento a seguir para la evaluación técnica 
propuestos por el IETcc. 

Los comentarios y observaciones realizadas por los 
miembros de la Comisión, no suponen en sí mismos aval  
técnico o recomendación de uso preferente del sistema 
evaluado. 
 
La responsabilidad de la Comisión de Expertos no alcanza 
los siguientes aspectos: 
 

a) Propiedad intelectual o derechos de patente del 
producto o sistema. 

b) Derechos de comercialización del producto o 
sistema. 

c) Obras ejecutadas o en ejecución en las cuales el 
producto o sistema se haya instalado, utilizado o 
mantenido, ni tampoco sobre su diseño, métodos 
de construcción ni capacitación de operarios 
intervinientes. 

 
(2)La Comisión de Expertos estuvo integrada por 

representantes de los siguientes Organismos y 
Entidades: 

- Instituto Técnico de Materiales de Construcción 
(INTEMAC). 

- Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. 
- Laboratorio de Ingenieros del Ejército. 
- UPM. 
- FCC. 
- FERROVIAL. 
- ACCIONA. 
-  ASECE. 
- AENOR. 
- CPV. 
- DRAGADOS. 
- EUROCONSULT. 
- SGS. 
- Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 

Torroja. 

fuego, extendiendo esta precaución a los 
anclajes. 

§ Se debe asegurar antes de la actuación con el 
sistema de refuerzo evaluado, que las causas 
que originaron la degradación de los forjados 
existentes (humedades, pérdidas de las 
instalaciones de saneamiento o 
abastecimiento de agua, etc.) han sido 
corregidas. 

§ La evaluación realizada sobre el Sistema no 
ha contemplado las soluciones particulares de 
voladizos, brochales, etc.; las cuales deberán, 
en cada caso, ser analizadas, teniendo en 
cuenta las posibilidades del Sistema por la 
Dirección facultativa de la obra. 

§ Se recomienda realizar un estudio detallado 
de las deformaciones, verificándose 
posteriormente en obra: 

1. Dimensiones de los perfiles. 

2. Par de apriete de los tornillos. 

3. Volumen, ejecución y aplicación del 
mortero de relleno lo más uniformemente 
posible. 

§ En la utilización del mortero se deben seguir 
escrupulosamente las indicaciones del 
fabricante, ya que el comportamiento de los 
mismos depende, de forma importante, de su 
correcta aplicación. 

§  Se recomienda una distancia entre vigueta y 
perfil superior a 2 cm, para conseguir una 
distribución uniforme de la carga. 
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Características

Función - Muy buenas propiedades adherentes
- Muy buena adherencia sobre mojado

Estética - Gris cemento
Aplicación - También se puede aplicar con máquinas
Campo de aplicación

Campo de aplicación - Para aplicación en exteriores e interiores.
- Como mortero aglutinante para:
  - StoTherm Classic: Sistema de aislamiento de fachadas
  - StoTherm Vario: Sistema de aislamiento de fachadas
  - StoTherm Mineral: Sistema de aislamiento de fachadas
- Para casi todas las bases orgánicas así como para todas las bases
  mineralas.
- En el caso de bases críticas, debe verificarse su idoneidad
  (considerar una superficie de prueba).

Datos técnicos

Grupo de productos Mortero adhesivo
Composición Silicato de calcio, hidróxido de calcio, acetato de vinilo-etileno-

copolímero, dióxido de silicio, carbonato de calcio, aditivos
Criterio Norma/

Especific. de ensayo
Valor Unidad

Densidad bruta
del mortero fijo

DIN 18 555 1,40 g/cm³  ¹

Resistencia a la
flexotracción
(28 días)

DIN 18 555 3 - 4 N/mm²  ²)

Resistencia a la
presión
(28 días)

DIN 18 555 9 N/mm²  ²)

E-Módulo
dinámico
(28 días)

TP PE-PCC 6500 - 7500 N/mm²  ²)

Conductividad
térmica 
(Valor de cálculo)

DIN 4108 0,87 W/(m·K)

Difusión del
vapor de agua:
Densidad del
caudal másico V

DIN EN ISO 7783-2  3) 150 ! 350
4)

g/(m²·d)

Difusión del
vapor de agua:
Valor sd

DIN EN ISO 7783-2  3) 0,06 ! 0,14
4)

m

Datos de referencia

Difusión del
vapor de agua:
Valor µ

DIN EN ISO 7783-2  3) 15 ! 35
5)

1)  g/cm³ = kg/dm³ = kg/l
2)  N/mm² = MPa
3)  En otro caso, las pruebas secan a 23 ºC
4)  Clase I (alto)
5)  Determinado para un espesor de la capa s = 4 mm
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Los valores de referencia son valores promedio. Debido al uso de
materias primas naturales en nuestros productos, el valor real
determinado para cada remesa puede variar ligeramente, sin
perjudicar la idoneidad del producto.

Dictámenes / Normas /
Notificaciones de admisión

ETA-03/0027 StoTherm Classic 1,
Aprobación Técnica Europea,
EOTA Bruselas / CSTB Paris

ETA-03/0037 StoTherm Vario 5,
Aprobación Técnica Europea,
EOTA Bruselas / OIB Viena

Z-33.41-116 StoTherm Classic/Vario (encolado),
adherido con Sto ADH-B;
Autorización general para la inspección de obras
DIBt - Berlin

Z-33.43-61 StoTherm Classic/Vario/Mineral (encolado y espigas),
adherido con Sto ADH-B;
Autorización general para la inspección de obras
DIBt - Berlin

Z-33.42-129 StoTherm Classic/Vario/Mineral (fijación mecánica),
adherido con Sto ADH-B;
Autorización general para la inspección de obras
DIBt - Berlin

Certificado de
consistencia.
Nr.33-05-001-01

Certificado de control general de las normas legales
en materia de construcción

Aplicación

Base La base debe ser firme, limpia, resistente y estar seca; además, no
debe presentar capas sinterizadas, eflorescencias ni disgregantes.

Tratamiento previo de la
base

Según sea el caso. Efectuar una limpieza de la base o aplicar una
imprimación.

Temperatura de preparación Temperatura más baja de preparación y de la base: + 5 ºC.
Conformación del
revestimiento

Aplicación de la cola en la pared o en la placa, sea en forma manual o
mediante máquina.
Porcentaje de adhesión al aplicar la cola en la pared: > 60 % de la
placa en estado de adhesión.
Porcentaje de adhesión al aplicar la cola en la placa: > 40 % de la
placa en estado de adhesión.

Proporción de ingredientes Aproximadamente 4,5 : 1 (polvo : agua)
Proceso para la mezcla Añadir agua al mortero seco preparado en fábrica. Mezclar durante

2 minutos. Luego, dejar en reposo 3 minutos y volver a mezclar
durante medio minuto.

Tiempo de preparación A 20 ºC aproximadamente 60 minutos.
Consumo Artículo Tipo de uso Consumo aprox.

0728
Sto ADH-B

Para adherir placas de
EPS Sto

4,0 - 4,5 kg/m²

Para adherir laminillas
minerales y placas de lana
mineral Sto

5,0 - 6,0 kg/m²

Adhesión adicional medi-
ante fijación mecánica
para espuma rígida PS de
Sto así como para placas
de lana mineral Sto

2,0 ! 2,5 kg/m²
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Aplicación Colar:
Aplicar la capa de cola a la pared o a la placa en forma manual o
mecánica utilizando una llana de acero inoxidable o llana dentada, así
como todos los batanes de uso corriente
(véase Resumen. !Técnica del silo y de las máquinas").

Porcentaje de adhesión del revestimiento de cola en la pared:
> 60 % de la placa en estado de adhesión.
Porcentaje de adhesión del revestimiento de cola en la placa:
> 40 % de la placa en estado de adhesión.

Limpieza de las
herramientas

Limpiar con agua inmediatamente después de su utilización. El
material adherido puede eliminarse únicamente a través de una
máquina.

Entrega

No. art. y denominación 0728  Sto ADH-B (Sto-Baukleber)

Envasado Saco, 25 kg

Tonalidad Gris cemento.

Almacenamiento

Condiciones de
almacenamiento

Almacenar en lugar seco.

Duración del
almacenamiento

En envases originales - no abiertos - se puede almacenar el material
durante 9 meses.(Datos decisivos: ver envase)

Entorno y salud

Eliminación Eliminar teniendo en consideración las prescripciones de las
autoridades locales.

Clave de residuos según el catálogo de residuos europeo: 17 01 04.

Indicaciones especiales

Seguridad Xi - irritante

Según las normas vigentes de la Unión Europea,
este producto debe llevar un distintivo. Al adquirirlo
por primera vez, Usted recibirá una hoja con
instrucciones de seguridad elaborada por la CE.
Por favor, lea atentamente las informaciones
acerca del uso del producto, almacenamiento y
eliminación.

GISBAU-code ZP01

No. de revisión ES/002

Validez a partir de 01.10.2005

Cualquier aplicación del producto que no se especifique
expresamente en la presente ficha técnica no podrá realizarse sin
previa autorización de Sto Ibérica S.L.

Esta ficha técnica es válida en España.
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Sto Ibérica S.L.
PI Les Hortes del Camí Ral
Vía de Sèrgia 32, Nave 1
08302 Mataró
Barcelona

Teléfono: +34  93  741 5972
Fax: +34  93  741 5974
E-mail: info.es@stoeu.com

Internet: www.sto.com

Una compañia del grupo Sto,
Alemania

Sto worldwide:

Alemania
Sto AG
79780 Stühlingen

Austria
Sto Ges.m.b.H.
9500 Villach

Bélgica
Sto nv/sa
1730 Asse

Chequia
Sto s.r.o.
150 00 Praha

España
Sto Ibérica S.L.
08302 Mataró

Finlandia
Sto Finexter Oy
33720 Tampere

Francia
Sto S.A.S.
95870 Bezons

Hungría
Sto Épitöanyag Kft.
2330 Dunaharaszti

Italia
Sto s.r.l.
50053 Empoli (FI)

Noruega
Sto Norge A/S
0664 Oslo

Países Bajos
Sto Isoned bv
4004 KD  Tiel
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Sto Hammer Dowel UEZ-K 8/60
(Sto-Schlagdübel UEZ-K 8/60 = Hilti SD-FV 8)

Insulation board anchor for External Wall Insulation Systems Rev. INT.EN/001/09.2009

product code
art.-no.

length concrete, brickwork
use categories A, B, C

aerated, lightw. concrete
use categories D, E

washer
diameter

packaging
pieces

anchorage
depth

insulation
thickness *)

anchorage
depth

insulation
thickness *)

04765-001 70 mm 40 mm - - 60 mm 250
04765-002 90 mm 40 mm 20/30 - - 60 mm 250
04765-003 110 mm 40 mm 40/50 - - 60 mm 200
04765-004 130 mm 40 mm 60/70 - - 60 mm 200
04765-005 150 mm 40 mm 80/90 - - 60 mm 150
04765-006 170 mm 40 mm 100/110 - - 60 mm 150
04765-007 190 mm 40 mm 120/130 - - 60 mm 100
04765-008 210 mm 40 mm 140/150 - - 60 mm 100
04765-009 230 mm 40 mm 160/170 - - 60 mm 50
04765-010 250 mm 40 mm 180/190 - - 60 mm 50
04765-...... 270 mm 40 mm 200/210 - - 60 mm 50
04765-...... 290 mm 40 mm 220/230 - - 60 mm 50
04765-...... 310 mm 40 mm 240/250 - - 60 mm 50

  *) Insulation thickness (renovation) = dowel length - 10 mm adhesive - 20 mm old render - anchorage depth.
  New buildings without old render layer: take the next smaller type.

Material description

Anchor with washer head acc. to ETAG 014 (hammer dowel),
for fixing insulation boards (External Wall Insulation Systems)
Dowel body made of polyaethylene PE-HD
Expanding nail made of polyamidel
Pre-assembled

Uses

Classic Vario Mineral Ceramic Ventec Reno

For (additional) fixing of insulation boards (EPS, mineral wool
etc): Sto External Wall Insulation Systems StoTherm Classic,
Vario, Mineral - adhesive + dowels fixing system
Wall construction materials:
Concrete, solid brickwork, hollow brickwork, etc.
(not e.g. aerated concrete)
Use categories acc to ETA: A, B, C

Test reports, approvals, certificates

European Technical Approval: ETA-03/0028;
DIBt ! Deutsches Institut für Bautechnik in Berlin
Technical Approval for use as a construction material in Germany:
Z-21.2-1762; DIBt ! Deutsches Institut für Bautechnik in Berlin

Colour dowel body
orange
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Sto Hammer Dowel UEZ-K 8/60
(Sto-Schlagdübel UEZ-K 8/60 = Hilti SD-FV 8)

Insulation board anchor for External Wall Insulation Systems Rev. INT.EN/001/09.2009

Application

Hammerdrive dowel
Drill hole diameter 8 mm
Minimum anchorage depth in sustainable substrate = expansion length
Dowel length  insulation thickness + adhesive thickness + non-load-bearing old render thickness
+ anchorage depth
Consumption: In accordance with statical necessity and dowel tension load.
Refer to Technical Approval of the External Wall Insulation System
StoTherm Classic, Vario and Mineral  6 pcs/m².

Characteristic resistance to tension loads

Wall construction material Standard European
Technical
Approval

Characteristic loads
(resistance to tension)

[kN/dowel]
Concrete C 12/15 EN 206-1 ETA-03/0028 0,60
Concrete C 16/20 - C 50/60 EN 206-1 0,90
Solid clay bricks Mz 12 DIN 105 0,90
Sand-lime solid bricks KS 12 DIN 106 0,90
Lightweight-concrete solid blocks V 4 DIN 18 152 ---
Vertically perforated clay bricks HLz 12 DIN 105-1 0,60
Sand-lime perforated bricks KSL 12 DIN 106 0,60
Lightweight-concrete hollow blocks Hbl 2 DIN 18 151 ---
Lightweigt-aggregate-concrete LAC 4 EN 1520 ---
Autoclaved aerated concrete P2 - P7 DIN 4165 ---
Vertically perforated clay bricks Hlz ÖNORM B6124 0,60
More details: refer to ETA-03/0028, annex 4

Special notes
Revision No. INT.EN/001
Validity: 11.09.2009

Uses not clearly described in this Technical Data Sheet should only take place after consultation with
Sto AG.

The information and data serve to ensure the normal application purpose and normal application
suitability.

This Technical Data Sheet is valid outside Germany, in all countries without Sto subsidiary.
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Sto Hammer Dowel UEZ-K 8/60
(Sto-Schlagdübel UEZ-K 8/60 = Hilti SD-FV 8)

Insulation board anchor for External Wall Insulation Systems Rev. INT.EN/001/09.2009

Sto AG
Ehrenbachstrasse 1
D-79780 Stühlingen
Germany
Phone: +49  7744  57-1131
Fax: +49  7744  57-2131
E-Mail: infoservice@stoeu.com

Internet: www.sto.com

Sto worldwide:

Austria
Sto Ges.m.b.H.
9500 Villach

Belgium
Sto nv/sa
1730 Asse

Czech Republic
Sto s.r.o.
251 70 Dobrejovice

Danmark
Sto Danmark A/S
2650 Hvidovre

Finland
Sto Finexter Oy
01730 Vantaa

France
Sto S.A.S.
95870 Bezons

Germany
Sto AG
79780 Stühlingen

Hungary
Sto Épitöanyag Kft.
2330 Dunaharaszti

Italy
Sto Italia s.r.l.
50053 Empoli (FI)

Netherlands
Sto Isoned bv
4004 KD  Tiel

Norway
Sto Norge A/S
0664 Oslo

Poland
Sto-ispo Sp. z o.o.
03-872 Warszawa

Russia
ooo Sto Russia
119180 Moscow

Spain
Sto Ibérica S.L.
08302 Mataró

Sweden
Sto Scandinavia AB
582 77 Linköping

Switzerland
Sto AG
8172 Niederglatt

United Kingdom
Sto Ltd.
Glasgow G52 4TG

China
Shanghai Sto Ltd.
Shanghai 200001

Malaysia
Sto SEA Sdn. Bhd.
81750 Masai, Johor

Singapore
Sto SEA Pte Ltd
Singapore 575625

USA
Sto Corp.
Atlanta, Georgia 30331
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Sto Hammer Dowel UEZ-K 8/60
(Sto-Schlagdübel UEZ-K 8/60 = Hilti SD-FV 8)

Insulation board anchor for External Wall Insulation Systems Rev. INT.EN/001/09.2009

Dowelling pattern

Board size: 0,50 m²
(EPS board 100 x 50 cm and mineral fibre board 80 x 62,5 cm)

Dowels/m²
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StoArmat Classic (anteriormente: StoElasto)

Masa de emplastecer armada, carente de cemento, con grano guía.
Lista para el uso. Rev. ES/001/10.2005

Caracteristicas

Función - Gran elasticidad y, con ello, escasa tendencia al desgarre
- Gran resistencia a los choques y golpes
- Muy resistente a la intemperie
- En general, no es necesario un revestimiento intermedio
- No es necesario el armado diagonal en aperturas de la pared
- Suministrable en muchas tonalidades

Tratamiento - Se puede aplicar en forma manual y mecánica

Campo de aplicación

Campo de aplicación - Para aplicación tanto exterior como interior
- Como masa de armadura: para embutir tejidos de fibra de vidrio Sto:
  - StoTherm Classic: Sistema de aislamiento de fachadas
  - StoVentec Fachada: Sistema de fachada ventilada
  - StoReno Fachada: Sistema de rehabilitación
- Como masilla de igualación. Para aplanar superficies de hormigón y
  enlucidas

Limitaciones - No aplicable en bases húmedas
- No apropiada como masa de armadura bajo revestimientos finales
  con revoque mineral y de silicato (excepto revoques StoSil)
- Aplicar exclusivamente en capa fina

Datos técnicos

Grupo de productos Masa de emplastecer

Composición La masa de base acuosa contiene un aglutinante orgánico, sustancias
de relleno minerales y aditivos: Dispersión de polímero, carbonato
cálcico, dióxido de silicio, hidróxido de aluminio, talco, agua,
compuestos alifáticos, éter glicólico, conservantes y aditivos.

Datos de referencia Criterio Norma/

Especific. de ensayo

Valor Unidad

Densidad DIN EN ISI 2811-2 1,45 ! 1,55 kg/dm³  
1
)

Valor del pH VIQP 011

(Sto interno)

7,5 ! 8,5

Conductividad

térmica 

(Valor de cálculo)

DIN 4108 0,70 W/(m·K)

Difusión del

vapor de agua:

Densidad del

caudal másico V

DIN EN ISO 7783-2 35 ! 52
2
)

g/(m²·d)

Difusión del

vapor de agua:

Valor sd

DIN EN ISO 7783-2 0,40 ! 0,60

²)

m

Difusión del

vapor de agua:

Valor µ

DIN EN ISO 7783-2 160 ! 240
3
)

Tasa de

permeabilidad

del agua w

DIN EN 1062-3, §10 < 0,10  
4
) kg/(m²·  h)

1
)  g/cm³ = kg/dm³ = kg/I

2
)  Clase II (medio)

3
)  Determinado para un espesor de la capa s = 2,5 mm

4
)  Clase III (bajo)
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StoArmat Classic (anteriormente: StoElasto)

Masa de emplastecer armada, carente de cemento, con grano guía.
Lista para el uso. Rev. ES/001/10.2005

Datos de referencia
(cont.)

Los valores de referencia son valores promedio. Debido al uso de
materias primas naturales en nuestros productos, el valor real
determinado para cada remesa puede variar ligeramente, sin
perjudicar la idoneidad del producto

Dictámenes/ Normas/
Notificaciones de admisión

ETA-03/0027 StoTherm Classic 1,
armado con StoArmat Classic;
Aprobación Técnica Europea,
EOTA Bruselas / CSTB Paris

Aplicación

Base La base debe ser plana, resistente, limpia y seca. Comprobar la
idoneidad en caso de bases críticas. (disponer una superficie de
prueba)

Tratamiento previo de la
base

a) En la aplicación como masa de armar:
Las placas aislantes térmicas han de encajarse y chocar por
presión entre sí. Posibles ranuras de separación entre las placas
han de rellenarse con material aislante o espuma de relleno Sto (en
ningún caso con mortero).
La superficie ha de ser plana, lisa y antideslizante.

b) En la aplicación como masa de igualación:
Retirar los restos de pintura o revoque sueltos.
Dejar fraguar los enlucidos base nuevos al menos 14 días.

Temperatura de aplicación Temperatura más baja de aplicación y de la base: + 5 °C.
(hasta el fraguado total del material).

Preparación del material Una vez removida, la pasta está lista para su aplicación inmediata.
Si es necesario, ajustar la consistencia de aplicación de la masa con
agua.

El tiempo de aplicación (abierto) es prácticamente ilimitado. Los
envases abiertos pueden volverse a utilizar incluso transcurridos
algunos meses.

Artículo Tipo de uso Consumo aprox.

0250
natural

Como masa de armar
(completamente en placas
de espuma dura EPS Sto)

3,0 ! 3,5 kg/m²

Como masa de armar Según la base

3101
tintada

Como masa de armar
(completamente en placas
de espuma dura EPS Sto)

3,0 ! 3,5 kg/m²

Consumo

Como masa de armar Según la base

Aplicación Aplicación manuel:
a) Como masa de armar:

Aplicar StoArmat Classic con una llana de acero inoxidable sobre
las placas aislantes térmicas. Presionar el tejido de fibra de vidrio
Sto en la masa mojada y aplanar la superficie con la espátula.
Solapar el tejido unos 10 cm en el borde. El tejido de fibra de vidrio
ha de estar completamente incrustado. Densidad de la capa aprox.
1,8 ! 3,0 mm.

En caso de revestimiento final con estructura acanalada: poner
revestimiento intermedio (Sto-Putzgrund o StoPrep Miral) o
utilizar StoArmat Classic tintado.
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StoArmat Classic (anteriormente: StoElasto)

Masa de emplastecer armada, carente de cemento, con grano guía.
Lista para el uso. Rev. ES/001/10.2005

Aplicación (cont.) b) Como masa de igualación:
Aplicar una capa delgada de StoArmat Classic y aplanar con
espátula.

Aplicación mecánica:
Aplicación mecánica con bombas de transporte.
(Más información por demanda)

Secado Secado completamente físico mediante la evaporación de agua.

El tiempo de secado depende de la temperatura y la humedad relativa
del aire.

A + 20 °C de temperatura ambiente y 65 % de humedad relativa del
aire: Es posible seguir con el siguiente proceso de trabajo pasadas de
24 a 48 horas.

El secado se retrasa en caso de que la humedad relativa del aire sea
elevada y/o la temperatura ambiente baja.

Si el clima es poco apropiado (p.e. elevada humedad relativa del aire
y bajas temperaturas), utilizar StoArmat Classic QS (!quick setting")

Limpieza de las
herramientas

Limpiar inmediatamente con agua. El material seco sólo puede

Entrega

No. art. y denominación 0250  StoArmat Classic natural
3101  StoArmat Classic tintado

Envasado Envase (cubo PE): 23 kg neto.
Envase grande de StoSilo por pedido (actualmente no suministrable
en todos los países).

Tonalidad Blanco viejo (natural).
Suministrable en color. Tonalidades según el Sistema StoColor.

Almacenamiento

Condiciones de
almacenamiento

Protegido contra las heladas. Con temperaturas superiores a + 35 °C,
no exponer directamente a los rayos solares.

Duración del
almacenamiento

En envase original sin abrir (cubo) al menos 18 meses, en envase
grande StoSilo, al menos 9 meses.
(Datos determinantes: ver envase).

Entorno y salud

Eliminación Eliminar teniendo en consideración las prescripciones de las
autoridades locales.
Mezclar con cemento el material todavía fresco y dejarlo endurecer.
Eliminar posteriormente.

Clave de residuos según el catálogo de residuos europeo: 08 01 12.
Indicaciones especiales

Seguridad Para mayor información sobre uso del producto, almacenamiento y
eliminación véase la ficha de datos sobre la seguridad prescrita por la
Unión Europea. Ésta se encuentra al alcance del usuario profesional.

GISBAU-code M-DF02
Nr. de revisión ES/001
Validez a partir de 01.10.2005

Cualquier aplicación del producto que no se especifique
expresamente en la presente ficha técnica no podrá realizarse sin
previa autorización de Sto Ibérica S.L.
Esta ficha técnica es válida en España.
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StoArmat Classic (anteriormente: StoElasto)

Masa de emplastecer armada, carente de cemento, con grano guía.
Lista para el uso. Rev. ES/001/10.2005

Sto Ibérica S.L.
PI Les Hortes del Camí Ral
Vía de Sèrgia 32, Nave 1
08302 Mataró
Barcelona

Teléfono: +34  93  741 5972
Fax: +34  93  741 5974
E-mail: info.es@stoeu.com

Internet: www.sto.com

Una compañia del grupo Sto,
Alemania

Sto worldwide:

Alemania
Sto AG
79780 Stühlingen

Austria
Sto Ges.m.b.H.
9500 Villach

Bélgica
Sto nv/sa
1730 Asse

Chequia
Sto s.r.o.
150 00 Praha

España
Sto Ibérica S.L.
08302 Mataró

Finlandia
Sto Finexter Oy
33720 Tampere

Francia
Sto S.A.S.
95870 Bezons

Hungría
Sto Épitöanyag Kft.
2330 Dunaharaszti

Italia
Sto s.r.l.
50053 Empoli (FI)

Noruega
Sto Norge A/S
0664 Oslo

Países Bajos
Sto Isoned bv
4004 KD  Tiel

Polonia
Sto-ispo Sp. z o.o.
03-872 Warszawa

Reino Unido
Sto Ltd.
Paisley PA3 3BQ

Suecia
Sto Scandinavia AB
582 77 Linköping

Suiza
Sto AG
8172 Niederglatt

China
Shanghai Sto Ltd.
Shanghai 200001

Malasia
Sto SEA Sdn. Bhd.
47100 Puchong, Selangor

Singapur
Sto SEA Pte Ltd
Singapore 575625

EE.UU.
Sto Corp.
Atlanta, Georgia 30336-5609
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Sto Tejido de fibra de vidrio
(Sto-Glasfasergewebe)

Tejido de fibra de vidrio alcalirresistente. Rev. ES/002/10.2005

Características

Función - Óptima absorción de energía
- Alta resistencia
- Alcali resistente
- Sin plastificante

Campo de aplicación

Campo de aplicación - Para aplicación en exteriores e interiores
- Como tejido de armadura:
  - StoTherm Sistemas de aislamiento de fachadas
  - StoVentec Fachada: Sistema de fachada ventilada
  - StoReno Fachada: Sistema de rehabilitación

Datos técnicos

Grupo de productos Tejido de fibra de vidrio
Criterio Norma/

Especific. de ensayo
Valor Unidad

Ancho de mallas VIAS 001
(Sto interno)

6 x 6 mm  ¹)

Peso básico VIAS 003
(Sto interno)

155 g/m²

Resistencia a la
tracción, estado
al suministrarse

DIN EN ISO13934-1 > 1750 N/50mm

Datos de referencia

Resistencia a la
tracción  ²)

DIN EN ISO 13934-1 > 1000 N/50mm

¹)  Hilo de trama a hilo de trama x hilo de urdimbre a hilo de urdimbre
²)  Luego de almacenamiento 28d en solución de prueba según
    ETAG 014 consiguiente lavado / secado

Dictámenes/ Normas/
Notificaciones de admisión

ETA-03/0027 StoTherm Classic 1.
Aprobación Técnica Europea,
EOTA Bruselas / CSTB Paris

ETA-03/0037 StoTherm Vario 5.
Aprobación Técnica Europea,
EOTA Bruselas / OIB Viena

ETA-04/0074 StoTherm Mineral 4.
Aprobación Técnica Europea,
EOTA Bruselas / OIB Viena

Z-33.41-116 StoTherm Classic/Vario (encolado).
Autorización general para la inspección de obras
DIBt - Berlin

Z-33.43-61 StoTherm Classic/Vario/Mineral (encolado y espigas).
Autorización general para la inspección de obras
DIBt - Berlin

Z-33.42-129 StoTherm Classic/Vario Mineral (fijación mecánica).
Autorización general para la inspección de obras
DIBt - Berlin

Z-33.2-394 StoVentec/StoVerotec, sistema de fachada ventilada.
Autorización general para la inspección de obras
DIBt - Berlin

Z-33.2-124 StoReno Fachada, sistema de rehabilitación.
Autorización general para la inspección de obras
DIBt - Berlin
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Sto Tejido de fibra de vidrio
(Sto-Glasfasergewebe)

Tejido de fibra de vidrio alcalirresistente. Rev. ES/002/10.2005

Aplicación

Consumo Artículo Tipo de uso Consumo aprox.

2036
110 cm de ancho

En un recubrimiento de
10 cm

1,0 m/m²

Aplicación Presionar y emplastecer, en forma plana, el tejido de fibra de vidrio de
Sto - sin sopladuras y sin formar arrugas - en la masa de armadura
recién aplicada. El tejido debe estar en el tercio superior de la masa
de armadura y su superficie completamente cubierta por ésta. Las
juntas de tejido deben tener un recubrimiento de 10 cm. Para ello, las
bandas laterales de color amarillo sirven como marcas de
recubrimiento.

El tejido de vidrio Sto debe tratarse con cuidado durante la aplicación
para evitar que se produzcan daños.

El tejido de fibra de vidrio Sto debe colocarse en esquinas e intradós
de ventanas.

En aberturas de edificios (puertas, ventanas) debe colocarse una
armadura diagonal con bandas de tejido (medida mínima 20x40 cm).

Si el tejido está cortado, por ejemplo, en el área de la armadura de
andamio, debe empotrarse sobre el corte una banda de tejido
adicional.

En la terminación del zócalo, el tejido de fibra de vidrio Sto se corta
con un cuchillo afilado en el borde inferior del listón del zócalo.

Entrega

No. art. y denominación 2036  Tejido de fibra de vidrio Sto, 110 cm de ancho
2037  Tejido de fibra de vidrio Sto, 33 cm de ancho
2038  Tejido de fibra de vidrio Sto, 25 cm de ancho
2039  Tejido de fibra de vidrio Sto, 15 cm de ancho

Envasado 50 m
Tonalidad Blanco con marcas amarillas.
Almacenamiento

Condiciones de
almacenamiento

Almacenar en lugar seco.

Entorno y salud

Eliminación Eliminar teniendo en consideración las prescripciones de las
autoridades locales.

Clave de residuos según el catálogo de residuos europeo: 17 07 01.
Indicaciones especiales

Nr. de revisión ES/002
Validez a partir de 01.10.2005

Cualquier aplicación del producto que no se especifique
expresamente en la presente ficha técnica no podrá realizarse sin
previa autorización de Sto Ibérica S.L.
Esta ficha técnica es válida en España.
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Sto Ibérica S.L.
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Vía de Sèrgia 32, Nave 1
08302 Mataró
Barcelona

Teléfono: +34  93  741 5972
Fax: +34  93  741 5974
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Internet: www.sto.com

Una compañia del grupo Sto,
Alemania

Sto worldwide:
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Stolit K
Enlucido de acabado de enlace orgánico según norma DIN 18 558
con estructura de revoque rascado. Rev. ES/002/10.2005

Características

Función - De gran elasticidad
- Gran resistencia a las algas y los hongos
- Alta capacidad de difusión del vapor de agua

Estética - Tonalidad uniforme condicionada por el secado
- Amplia gama de tonalidades y posibilidades individuales de diseño

Aplicación - Cualidades extraordinarias de aplicación tanto manual como
  con máquinas

Campo de aplicación

Campo de aplicación - Para aplicación exterior
- Como revestimiento final:
  - StoTherm Classic: Sistema de aislamiento de fachadas
  - StoVentec Fachada: Sistema de fachada ventilada
  - StoReno Fachada: Sistema de rehabilitación
- Como revestimiento de fachada

Limitaciones - No aplicar sobre bases húmedas ni sucias
- No es adecuado para superficies horizontales

Datos técnicos

Grupo de productos Revoque de enlace orgánico
Composición Dispersión de polímero, pigmentos blancos, pigmentos inorgánicos,

carbonato de calcio,  dióxido de  silicio, hidrato de aluminio, material
de relleno con silicato, agua, compuestos alifáticos, éter glicólico,
aditivos, antioxidantes.
Criterio Norma/

Especific. de ensayo
Valor Unidad

Densidad DIN EN ISO 2811-2 1,70 ! 1,90 g/cm³  1)

Valor del pH VIQP 011
(Sto interno)

8,0 ! 9,5

Conductividad
térmica 
(Valor de cálculo)

DIN 4108 0,70 W/(m·K)

Difusión del
vapor de agua:
Densidad del
caudal másico V

DIN EN ISO 7783-2  2) 65 ! 80
3)

g/(m²·d)

Difusión del
vapor de agua:
Valor sd

DIN EN ISO 7783-2  2) 0,26 ! 0,32
3)  4)

m

Difusión del
vapor de agua:
Valor µ

DIN EN ISO 7783-2  2) 130 ! 160

Datos de referencia

Tasa de
permeabilidad
del agua w

DIN EN 1062-3, § 10 < 0,05  5) kg/(m²·  h)

1)  g/cm³ = kg/dm³ = kg/I
2)  En otro caso, las pruebas secan a 23 °C
3)  Clase II (medio)
4)  Determinado para un espesor de la capa s = 2 mm
5)  Clase III (bajo)
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Datos de referencia (cont.) Los valores de referencia son valores promedio. Debido al uso de
materias primas naturales en nuestros productos, el valor real
determinado para cada remesa puede variar ligeramente, sin
perjudicar la idoneidad del producto.

Dictámenes/ Normas/
Notificaciones de admisión

ETA-03/0027 StoTherm Classic 1,
con StoArmat Classic,
con Stolit K/R/MP.
Aprobación Técnica Europea,
EOTA Bruselas / CSTB Paris

Z-33.41-116 StoTherm Classic / Vario (encolado)
con Stolit K/R/MP.
Autorización general para la inspección de obras,
DIBt ! Berlin

Z-33.43-61 StoTherm Classic / Vario (encolado y espigas)
con Stolit K/R/MP.
Autorización general para la inspección de obras,
DIBt ! Berlin

Z-33.42-129 StoTherm Classic / Vario (fijación mecánica)
con Stolit K/R/MP.
Autorización general para la inspección de obras,
DIBt ! Berlin

Z-33.2-394 StoVentec/StoVerotec, sistema de fachada ventilada
con Stolit K/R/MP.
Autorización general para la inspección de obras,
DIBt ! Berlin

Z-33.2-124 StoReno Fachada, sistema de rehabilitación
con Stolit K/R/MP.
Autorización general para la inspección de obras,
DIBt ! Berlin

P ! BWU03-I-16.5.151 FMPA ! Stuttgart

Aplicación

Base La base debe ser plana, firme, limpia y estar seca. Además, no debe
presentar capas sinterizadas, eflorescencias ni disgregantes.

Tratamiento previo de la
base

Verificar la resistencia de los recubrimientos existentes.
Eliminar los revestimientos no resistentes.

Temperatura de aplicación Temperatura más baja de preparación y de la base: + 5 ºC.
(hasta el fraguado total del material).

Aplicación de capas Imprimación:
Según tipo y estado de la base.

Revestimiento intermedio:
Sto-Putzgrund debe adecuarse a la tonalidad del revestimiento final.

Revestimiento final:
Stolit K

Preparación del material Regular la consistencia del preparado añadiendo agua. Revolver bien
antes de la aplicación. Para la preparación con máquinas, la adición
de agua debe ajustarse a la máquina/ bomba respectiva.
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Artículo Tipo de uso Consumo aprox.
0130
1,0 mm blanco

Revestimiento final 1,8 kg/ m²

3130
1,0 mm tintado
0131
1,5 mm blanco

Revestimiento final 2,3 kg/ m²

Consumo

3131
1,5 mm tintado
0132
2,0 mm blanco

Revestimiento final 3,0 kg/ m²

3132
2,0 mm tintado
0134
3,0 mm blanco

Revestimiento final 4,3 kg/ m²

3134
3,0 mm tintado
0135
6,0 mm blanco

Revestimiento final 6,0 kg/ m²

3135
6,0 mm tintado
El consumo del material está condicionado por la base y el
procedimiento de aplicación. Los valores de consumo se indican a
manera de orientación. Los valores exactos de consumo dependen
del objeto específico.

Aplicación Stolit K se aplica de manera uniforme con una llana de acero
inoxidable.

La estructuración se realiza con una llana de plástico o con un fratás.
A partir de una granulación de 3,0 mm se puede aplicar con una
espátula de madera.

Stolit K se puede aplicar con una pistola de embudo der Sto o con
cualquier máquina para enlucido fino, especialmente, de la empresa
Sto Inotec.

La técnica de trabajo, la herramienta así como la base influencian el
resultado de manera fundamental.

Las herramientas indicadas figuran sólo como sugerencia.
Secado Secado físico por evaporación de agua.

A una temperatura del aire de + 20 ºC y 65 % de humedad: aplicable
a partir de aprox. 24 horas. Secado completo después de aprox.
14 días.
El alto grado de humedad permanente retrasa el secado.

Limpieza de las
herramientas

Limpiar con agua inmediatamente después de su utilización.
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Entrega

No. art. y denominación Con estructura de revoque rascado:

0130  Stolit K 1,0 blanco
0131  Stolit K 1,5 blanco
0132  Stolit K 2,0 blanco
0134  Stolit K 3,0 blanco
0135  Stolit K 6,0 blanco

3130  Stolit K 1,0 tintado
3131  Stolit K 1,5 tintado
3132  Stolit K 2,0 tintado
3134  Stolit K 3,0 tintado
3135  Stolit K 6,0 tintado

Envasado Envase (cubo PE): 25 kg neto.
Envase grande de StoSilo por pedido (actualmente no suministrable
en todos los países).

Tonalidad En blanco y tintado según el Sistema StoColor.

Como capa final de Sto Therm Classic, la tonalidad no puede estar
por debajo del 20 % del valor de referencia de la claridad.

Mediante una carga mecánica fuerte pueden producirse cambios de
tonalidad en los colores intensos oscuros. Algunas partes pueden ser
más claras que la arena blanca natural utilizada o que los materiales
de relleno naturales empleados debido al rompimiento del material de
relleno o al desgaste del pigmento. Sin embargo, ello no perjudica la
calidad del producto ni su funcionalidad.

Las arenas utilizadas en los enlucidos de acabado de Sto son
productos naturales, que presentan una estructura granular diferente,
es decir, de un color ligeramente más oscuro.
En este caso, no se trata de baja calidad del producto, sino de una
diferencia estética mínima ocasionada por el carácter básico natural y
las propiedades naturales de las materias primas utilizadas en los
enlucidos de acabado de Sto.

Matizable Matizable con StoSilco Tint o con 1 % de StoTint Aqua como máximo.
Ajustes especiales posibles Adicionalmente no se puede hacer más resistente a las algas y al

moho porque la película de conservación ya cumple esta función, es
decir, previene y retarda su proliferación. Lamentablemente, no se
puede garantizar la eliminación permanente de algas y/u hongos.

Almacenamiento

Condiciones de
almacenamiento

Almacenar bien cerrado y protegido contra las heladas.

Duración del
almacenamiento

En envase original sin abrir (cubo) al menos 18 meses, en envase
grande StoSilo, al menos 6 meses.
(Datos determinantes: ver envase).
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Entorno y salud

Eliminación Eliminar teniendo en consideración las prescripciones de las
autoridades locales.
Mezclar con cemento el material todavía fresco y dejarlo endurecer.
Eliminar posteriormente.

Clave de residuos según el catálogo de residuos europeo: 08 01 12.
Indicaciones especiales

Seguridad R52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a
largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense

instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

Para mayor información sobre uso del producto, almacenamiento y
eliminación véase la ficha de datos sobre la seguridad prescrita por la
Unión Europea. Ésta se encuentra al alcance del usuario profesional.

GISBAU-Code M-DF02
Nr. de Revisión ES/002
Validez a partir de 01.10.2005

Cualquier aplicación del producto que no se especifique
expresamente en la presente ficha técnica no podrá realizarse sin
previa autorización de Sto Ibérica S.L.
Esta ficha técnica es válida en España.

Sto Ibérica S.L.
PI Les Hortes del Camí Ral
Vía de Sèrgia 32, Nave 1
08302 Mataró
Barcelona

Teléfono: +34  93  741 5972
Fax: +34  93  741 5974
E-mail: info.es@stoeu.com

Internet: www.sto.com

Una compañia del grupo Sto,
Alemania

Sto worldwide:

Alemania
Sto AG
79780 Stühlingen

Austria
Sto Ges.m.b.H.
9500 Villach

Bélgica
Sto nv/sa
1730 Asse

Chequia
Sto s.r.o.
150 00 Praha

España
Sto Ibérica S.L.
08302 Mataró

Finlandia
Sto Finexter Oy
33720 Tampere

Francia
Sto S.A.S.
95870 Bezons

Hungría
Sto Épitöanyag Kft.
2330 Dunaharaszti

Italia
Sto s.r.l.
50053 Empoli (FI)

Noruega
Sto Norge A/S
0664 Oslo

Países Bajos
Sto Isoned bv
4004 KD  Tiel

Polonia
Sto-ispo Sp. z o.o.
03-872 Warszawa

Reino Unido
Sto Ltd.
Paisley PA3 3BQ

Suecia
Sto Scandinavia AB
582 77 Linköping

Suiza
Sto AG
8172 Niederglatt

China
Shanghai Sto Ltd.
Shanghai 200001

Malasia
Sto SEA Sdn. Bhd.
47100 Puchong, Selangor

Singapur
Sto SEA Pte Ltd
Singapore 575625

EE.UU.
Sto Corp.
Atlanta, Georgia 30336-5609
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Características

Función - Adherencia muy reducida de particulas sucias. La suciedad cae a
  manera de gotas con la lluvia.
- Gran resistencia natural a las algas y los hongos
- Sin biocidas
- Permeable al vapor de agua y al dióxido de carbono
- Efecto !Lotus" inmediatamente después del secado

Estética - Mate
Aplicación - Cualidades extraordinarias de aplicación
Campo de aplicación

Camo de aplicación - Para aplicación exterior
- Pintura para fachadas secas y limpias

Limitaciones - No aplicable en bases húmedas
Datos técnicos

Grupo de productos Pinturas de fachada
Composición Emulsión de polisiloxano, dispersión de polímero, dióxido de titanio,

agua, dióxido de silicio, aditivos.
Criterio Norma/

Especific. de ensayo
Valor Unidad

Densidad DIN EN ISO 2811-2 1,45 - 1,55 g/cm³  ¹

Parte no volátil
(cuerpos sólidos)

VIQP 033/VILS 001
(Sto interno)

65 M-%

Valor pH VIQP 011
(Sto interno)

9,0 - 10,0

Difusión del
vapor de agua:
Densidad del
caudal másico V

DIN EN ISO 7783-2  2) 2100  3) g/(m²·d)

Difusión del
vapor de agua:
Valor sd

DIN EN ISO 7783-2  2) 0,01  3) m

Difusión del
vapor de agua:
Valor µ

DIN EN ISO 7783-2  2) 50  4)

Tasa de
permeabilidad
del agua w

DIN EN 1062-3, § 10 0,05  5) kg/(m²·  h)

Espesor de la
capa

DIN EN 1062-1 160 ! 220 µm

Claridad DIN 5033-9 96 Y

Grado de
blancura

CIE 78 %

Datos de referencia

Brillantez DIN EN 1062-1, § 5.2 mate  
6
)

1
)  g/cm³ = kg/dm³ = kg/I

2
)  En otro caso, las pruebas secan a 23 °C

3
)  Clase I (alto)

4
)  Determinado para un espesor de la capa seca s = 200 µm

5
)  Clase III (bajo)

6
)  a 85º mate
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Los valores de referencia son valores promedio. Debido al uso de
materias primas naturales en nuestros productos, el valor real
determinado para cada remesa puede variar ligeramente, sin
perjudicar la idoneidad del producto.

Dictámenes/ Normas/
Notificaciones de admisión

Informe de pruebas Lotusan - Comparación con pinturas convencionales.
FEB-5/1999 Determinación del humedecimiento de la superficie

y de la calidad del secado.
Fraunhofer Institut Bauphysik, 19.07.1999

Informe de pruebas Capacidad de autolimpieza de la microestructura
de superficies. Elementos Generales.
Botanisches Institut Bonn, 01.05.1998

Informe de pruebas Efecto Lotusan en pinturas para fachada.
P 1977 Variación ante suciedad.

Polymer Institut, 16.09.1999

Informe de pruebas Evaluación de una fachada expuesta a la intemperie,
P 2371-1 Variación de Lotusan ante la suciedad.

Polymer Institut, 18.12.2000

Informe de pruebas Datos de referencia físicos sobre revestimientos no
AT008/00 expuestos a la intemperie.

Datos físicos luego de la exposición a la intemperie.
Forschungsinstitut  Pigmente u. Lacke, 19.12.2000

Informe de pruebas Lotusan - Infestación de hongos, bacteriaas, algas.
Grado de colonización de fachadas con 
microorganismos.
Servis Bact, 06.03.2002

Informe de pruebas Evaluación microbiológica de pruebas efectuadas en 
fachadas.
Evaluación microbiológica de cortes de perfiles.
Servis Bact, 14.01.2003

Informe de pruebas Suciedad de superficies de prueba.
P 3193 Comportamiento ante la suciedad.

Polymer Institut, 16.04.2003

Informe de pruebas Pruebas de secado con Lotusan como
139/2000 impregnación.

Pruebas de secado en revestimientos con clinkeres
de fachada KS.
Prüf-/Forschungsinstitut Kalksandstein, 24.04.2001

Aplicación

Base La base debe ser firme, seca, limpia, y resistente; además, no debe
presentar capas sinterizadas, eflorescencias ni disgregantes.

Tratamiento previo de la
base

Verificar la resistencia de los recubrimientos existentes.
Eliminar los revestimientos no resistentes.

Temperatura de preparación Temperatura más baja de preparación y de la base: + 5 ºC.
Aplicación de capas Imprimación:

Según tipo y estado de la base con Sto-HydroGrund.

Capa intermedia:
StoLotusan Color, diluir con agua hasta un máximo de 10 %.

Capa final:
StoLotusan Color, diluir con agua hasta un máximo de 10 %.
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Artículo Tipo de uso Consumo aprox.

3206
blanco

Por capa de pintura 0,17 - 0,20 I/m²
Consumo

3207
tintado

Por capa de pintura 0,17 - 0,20 l/m²

El consumo del material está condicionado por la base y el
procedimiento de aplicación.

El consumo del material, es decir,  el buen rendimiento de los
productos está condicionado por la consistencia de la base y por el
método de trabajo del pintor. En caso de ser necesario, los valores de
consumo deberán establecerse nuevamente según el objeto
específico.

Aplicación Se aplica en capas y con rodillo.

Luego de 8 horas, se puede retocar (+ 20 ºC / 65 % humedad
relativa). A mayor humedad y/o temperatura más baja, se retrasa el
secado.

Limpieza de las
herramientas

Limpiar con agua inmediatamente después de su utilización.

Entrega

No. art. y denominación 3206  StoLotusan Color blanco
3207  StoLotusan Color tintado

Envasado Envase (cubo PE), 15 y 10 ltr.
Envase grande de StoSilo por pedido (actualmente no suministrable
en todos los paises).

Tonalidad En blanco y en las tonalidades indicadas según el Sistema StoColor.

Mediante una carga mecánica fuerte pueden producirse cambios de
tonalidad en los colores intensos oscuros. Algunas partes pueden ser
más claras que la arena blanca natural utilizada o que los materiales
de relleno naturales empleados debido al rompimiento del material de
relleno o al desgaste del pigmento. Sin embargo, ello no perjudica la
calidad del producto ni su funcionalidad.

Matizable Matizable con 3% de StoSilco Tint como máximo.
Almacenamiento

Condiciones de
almacenamiento

Almacenar bien cerrado y protegido contra las heladas.
Protejer contra incidencia directa del sol.

Duración del
almacenamiento

En envases originales - no abiertos - se puede almacenar el material
durante 24 meses. (Datos decisivos: ver envase)

Entorno y salud

Eliminación Eliminar teniendo en consideración las prescripciones de las
autoridades locales.
Mezclar con cemento el material todavía fresco y dejarlo endurecer.
Eliminar posteriormente.

Clave de residuos según el catálogo de residuos europeo: 08 01 12.
Indicaciones especiales

Seguridad Para mayor información sobre uso del producto, almacenamiento y
eliminación véase la ficha de datos sobre la seguridad prescrita por la
Unión Europea. Ésta se encuentra al alcance del usuario profesional.

GISBAU-code M-SF01
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Nr. de revisión ES/002
Validez a partir de 01.10.2005

Cualquier aplicación del producto que no se especifique
expresamente en la presente ficha técnica no podrá realizarse sin
previa autorización de Sto Ibérica S.L.
Esta ficha técnica es válida en España

Sto Ibérica S.L.
PI Les Hortes del Camí Ral
Vía de Sèrgia 32, Nave 1
08302 Mataró
Barcelona

Teléfono: +34  93  741 5972
Fax: +34  93  741 5974
E-mail: info.es@stoeu.com

Internet: www.sto.com

Una compañia del grupo Sto,
Alemania

Sto worldwide:

Alemania
Sto AG
79780 Stühlingen

Austria
Sto Ges.m.b.H.
9500 Villach

Bélgica
Sto nv/sa
1730 Asse

Chequia
Sto s.r.o.
150 00 Praha

España
Sto Ibérica S.L.
08302 Mataró

Finlandia
Sto Finexter Oy
33720 Tampere

Francia
Sto S.A.S.
95870 Bezons

Hungría
Sto Épitöanyag Kft.
2330 Dunaharaszti

Italia
Sto s.r.l.
50053 Empoli (FI)

Noruega
Sto Norge A/S
0664 Oslo

Países Bajos
Sto Isoned bv
4004 KD  Tiel

Polonia
Sto-ispo Sp. z o.o.
03-872 Warszawa

Reino Unido
Sto Ltd.
Paisley PA3 3BQ

Suecia
Sto Scandinavia AB
582 77 Linköping

Suiza
Sto AG
8172 Niederglatt

China
Shanghai Sto Ltd.
Shanghai 200001

Malasia
Sto SEA Sdn. Bhd.
47100 Puchong, Selangor

Singapur
Sto SEA Pte Ltd
Singapore 575625

EE.UU.
Sto Corp.
Atlanta, Georgia 30336-5609


