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Memòria 

El present Treball de Fi de Grau està basat en la tasca desenvolupada durant les pràctiques a 

2D2 Peritos, departament de l'empresa Aurum Immobles, S.L. dedicat a la realització 

d'Informes Pericials. Es tracta d'una mercantil jove dedicada a oferir un servei integral en la 

gestió immobiliària, reformes i serveis tècnics del sector residencial i comercial a la província 

de Barcelona. 

En l’inici del treball es presenten de manera sintetitzada les dades més rellevants de l'empresa 

col·laboradora, i  es defineixen les tasques efectuades, detallant cadascun dels processos 

realitzats i els agents que han intervingut. 

El període de pràctiques va tenir una duració de 6 mesos, estada durant la qual vaig participar 

activa i directament en la elaboració de 16 Informes Pericials, en els quals es van diagnosticar i 

estudiar 40 processos patològics.  

Presentada l'entitat col·laboradora i definides les tasques realitzades, el cos del treball es 

centra en el desenvolupament del Pràcticum, el qual consta de dues parts i té com a finalitat 

presentar una mesura de millora del control de qualitat en fase d'execució.  

En la primera part, s’elabora una Base de Dades a partir de la informació extreta dels Informes 

Pericials, consistent en l’elaboració  de taules i gràfics els quals relacionen les dades 

registrades per tal de ser analitzades i extreure’n conclusions. Aquesta transformació 

d'informes a Base de Dades s’explica pas a pas en el treball. 

En la segona part, d’entrada s'exposa resumidament el que la normativa vigent estableix i 

exigeix en matèria de control de qualitat durant el procés de construcció, per tal de definir el 

context normatiu actual. 

Seguidament es duu a terme l’an{lisi dels resultats obtinguts a la Base de Dades, l’estudi de 

l’Impacte Mediambiental de les reparacions estudiades, i l’avaluació del control de qualitat 

efectuat, amb l’objectiu de poder identificar les carències que presenta la norma. 

Finalment, realitzats tots els estudis previs,  es determinen els punts febles de la normativa 

vigent i s’elabora una proposta de millora del control de qualitat en fase d’execució. 
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0. Introducció 

La finalitat del present Treball de Fi de Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, en modalitat 

Pràcticum, és el desenvolupament de coneixements i aptituds vinculades als estudis 

realitzats, a través de les pràctiques a 2D2 Peritos. Concretament, l’objectiu consisteix en 

identificar les carències existents en el control de qualitat en fase d’execució a partir de 

l’elaboració d’Informes Pericials, i proposar-hi una mesura de millora al respecte. 

La tasca desenvolupada a l’empresa ha consistit en la col·laboració directa i participació activa 

en el procés d’elaboració d’Informes Pericials. El que m’ha permès complementar i posar en 

pràctica els coneixements assolits en el Grau. Contretament en matèria de patologia de la 

construcció a través de la diagnosi dels processos patològics peritats; de construcció a partir de 

la redacció de les propostes de reparació dels danys peritats; i de pressupostos mitjançant la 

realització de les valoracions econòmiques de dites propostes de reparació.  

Endemés, les pr{ctiques han contribuït al desenvolupament d’aptituds extraordin{ries a las 

acadèmiques, essent-me de gran utilitat per complementar les qualitats professionals i 

personals, com la capacitat d’adaptació i polivalència, a conseqüència de l’ampli espectre 

tem{tic treballat a les pericials realitzades. A més d’habilitats interpersonals com el tracte 

amb els clients i altres professionals implicats en el procés de les perícies. 

El Pràcticum presentat s’estructura en una primera fase de síntesi i classificació, seguint uns 

criteris prèviament definits, de la informació extreta dels processos patològics estudiats en els 

Informes Pericials. 

Per altra banda, la segona fase consisteix en el desenvolupament i interpretació de les dades 

recollides, amb la finalitat d’identificar les deficiències existents en matèria de control de 

qualitat, i així poder proposar una mesura de millora de la normativa actual.  

La proposta presentada pretén suposar l'optimització dels recursos invertits en el procés de 

construcció i la reducció dels errors d’execució, el que porta implícit l’eradicació dels costos, 

tant material com mediambiental, de les reparacions. De manera que en última instància els 

principals beneficiats serien els propietaris i usuaris de les edificacions, que són els afectats 

directes pels processos patològics derivats dels errors efectuats durant el procés de 

construcció. 
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1.  Empresa col·laboradora 

L’entitat col·laboradora en el present treball és la marca comercial 2d2 Peritos, dedicada a 

l’elaboració d’Informes Pericials. Es tracta d’una marca comercial sota el domini de l’empresa 

Aurum Immobles, S.L. de la qual  a continuació se’n fa una breu presentació. 

1.1. Història de l’empresa 

El Grup Aurum Immobles és un Despatx d’Arquitectura i Serveis Tècnics, nascut l’any 2013 a 

partir de la unió i emprenedoria de dos professionals amb una amplia experiència en el sector 

immobiliari. 

Els socis fundadors, i també directors de la mercantil, són en Roger Pardós Biarnés, Arquitecte 

Superior per l’EPSAB i col·legiat núm. 37786 al COAC, i en Joan Nicolau Colera, Arquitecte 

Tècnic per l’EPSEB i col·legiat núm. 11.555 al CAATEEB.  

Es tracta d’un projecte empresarial jove, però ambiciós, que té com a objectiu oferir un servei 

integral en la gestió immobiliària, reformes i serveis tècnics del sector residencial i comercial a 

la província de Barcelona. 

Per tal de fer possible la seva tasca, Aurum Immobles disposa d’un equip tècnic qualificat 

format per Arquitectes Tècnics i Superiors, Interioristes i Agents Immobiliaris, i la 

col·laboració de tècnics i professionals autònoms o freelance i empreses especialitzades. Els 

quals treballen de manera conjunta per optimitzar els recursos i oferir un servei de  qualitat. 

 Per tal de complementar els Serveis Tècnics, Aurum té associada la marca comercial 2d2 

Peritos, dedicada en exclusiva a l’elaboració d’Informes Pericials, oferint-se al mercat amb una 

imatge corporativa i pàgina web pròpies. 

1.2. Activitat empresarial 

Aurum Immobles és una empresa jove i de curta trajectòria, que va néixer en plena crisi 

econòmica del sector immobiliari, circumstàncies que fan que es trobi immersa en un procés 

de consolidació. Actualment la seva activitat empresarial, tot i estar en constant millora i 

creixement, es basa en 4 línies generals de serveis. 
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Projectes i obres:  

Aquest departament est{ destinat a la gestió, el disseny, l’elaboració, l’execució i la direcció 

d’obra de qualsevol Projecte de reforma, rehabilitació, legalització o canvi d’ús d’habitatges o 

locals comercials. El serveis oferts comprenen la visita i la inspecció tècnica de l’immoble, 

l’aixecament de pl{nols, l’estudi de les necessitats del client, la realització de pressupost i 

propostes prèvies, la redacció completa dels Projectes Bàsics i Executius, la Direcció 

Facultativa de les Obres, i la construcció de les mateixes. 

Serveis Tècnics: 

Secció destinada a l’elaboració i gestió completa de Cèdules d’Habitabilitat, Certificats 

Energètics, Certificats de Transmissió Patrimonial, Informes d’Inspecció Tècnica de 

l’Habitatge i Taxacions Immobiliàries. Es tracta de l’activitat empresarial amb més volum, i a 

partir de la qual se’n deriven nous encàrrecs de projectes i obres. 

Informes Pericials (2d2 Peritos):  

Departament dedicat en exclusiva a l’elaboració i gestió d’Informes Pericials, el qual ofereix 

els seus serveis de manera separada, amb un tracte més concret i especialitzat, ja que la 

motivació dels sol·licitant és radicalment diferent que la resta d’activitats ofertes pel grup 

Aurum. 

Gestió Inmobiliaria: 

Departament encarregat de gestionar de manera integral el procés de compravenda o lloguer  

de tot immoble residencial o comercial, adaptant-se a les necessitats i condicions de la 

propietat i el comprador o llogater.  

1.3. Estructura interna i organigrama  

Aurum Immobles, S.L. és una mercantil petita, amb un equip fix de 8 treballadors, però 

disposa d’una estructura interna flexible, que permet la col·laboració habitual o puntual de 

tècnics i especialistes, per tal de poder realitzar de manera satisfactòria els serveis oferts.  

Tenint en compte la trajectòria i les dimensions d’Aurum Immobles, la supervisió, el control i 

la decisió estratègica de l’empresa recau en els socis fundadors, però la intenció és que a 

mesura que es vagi consolidant poder anar delegant dites tasques i ampliar el nombre de 

treballadors. 
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Responsables: 

Joan Nicolau 

Roger Pardos 

Funcions: 

Control de gestió 

Relacions públiques 

Estratègia empresarial 
 

Direcció General 

Responsables:  

 Empresa externa 

Funcions: 

Nòmines i Seg. Social 

Comptabilitat 

Fiscalitat 

Assegurances 

Finançament  

Financer i RRHH 
 

Màrqueting 

Responsable: 

 Anna Pardos 

Funcions: 

Imatge corporativa 

Pàgina web 

Xarxes socials 

Newsletter i premsa 

Responsables: 

 Berta Jiménez 

Funcions: 

Selecció personal 

Gestió encàrrecs 

Atenció al client 

Cobraments i pagaments 

 

Administració 

Servei tècnics 

Responsables: 

Tècnics  col·laboradors 

Funcions:  

 Certificats i Informes  

 Taxacions  

Projectes 

Responsables: 

Roger Pardos 

Nuria Brenes 

Funcions: 

Reforma 

Rehabilitació 

Canvi d’ús 

Legalització 

Constructora 

Responsable: 

 Joan Nicolau 

Funcions: 

Gestió amb Industrials 

Gestió compres 

Planificació/Organització 
 

Responsable: 

 Eduard López 

Funcions: 

Direcció Facultativa 

Control Qualitat 

Coordinació Seg i Salut 

Direcció d’Obra 

Immobiliària 

Responsables:  

 Marina Lupoy 

Funcions: 

Gestió compraventa 

Gestió lloguers 

Contractes 

Publicitat 
 

2d2 Peritos 

Responsable: 

 Joan Nicolau 

Funcions: 

Informes Pericials 
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1.4. Àmbit de treball i zona d’actuació  

Aurum Immobles, S.L. concentra la seva actuació en l’{mbit de la província de Barcelona, raó 

per la qual la seu física es troba ubicada a la ciutat comtal, on també es troben les Oficines 

d’Habitatge i els principals distribuïdors del sector. 

La seu es troba al carrer Ramón Turró, número 100 de Barcelona, al barri del Poblenou, una 

zona en constant transformació, propera al districte tecnològic del 22@, on hi conviuen 

empreses innovadores allotjades a antigues fàbriques rehabilitades i un veïnat que intenta 

conservar l'esperit familiar i popular tradicional. Es tracta d’una situació estratègica, propera al 

centre neuràlgic de Barcelona, accessible i ben comunicada. 

  

La mercantil disposa d’un ampli despatx i magatzem situats al sisè pis d’una antiga fàbrica 

rehabilitada. El despatx disposa de tres grans taules de treball, un arxiu i una sala de reunions 

en un únic espai diàfan, dotats amb una petita office i un bany, proporcionant un ambient de 

treball còmode i agradable. 
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1.5. Dades de l’empresa 

Raó social: Aurum Immobles, S.L. 

Domicili social: C/Ramón Turró, 100-104, 6è 8a de Barcelona 08005 (Barcelona) 

CIF: B62099502 

Representant legal: Roger Pardos Biarnés 

Número de treballadors: 8 

Telèfon: 93 675 17 42 

Pàgina web: www.aurumimmobles.com 

Correu electrònic: info@aurumimmobles.com 

Logotip:  

 

Marques comercials associades:  

2d2 Peritos   

Pàgina web: www.2d2peritos.com 

Logotip: 
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2. Pràctiques en empresa 

La tasca desenvolupada a les pràctiques ha consistit en la col·laboració de manera directa en 

el procés d’elaboració d’Informes Pericials a l’empresa Aurum Immobles. 

Els agents que han intervingut en el procés, han estat: 

- Sol·licitant: particulars o empreses, o bé els representats legals d’aquests, 

que han sol·licitat els serveis de l’empresa per la realització 

d’un peritatge sobre una edificació. 

- Pèrit Responsable: el tutor de les practiques, l’arquitecte tècnic Joan Nicolau. 

- Estudiant en pràctiques: l’autora del present treball, estudiant del Grau en 

Arquitectura Tècnica i Edificació. 

El procés desenvolupat a l’empresa s’ha estructurat en les fases següents: 

0. Fase Prèvia 

Realitzada la sol·licitud de l’elaboració de l’Informe Pericial, el Pèrit Responsable, amb les 

dades aportades pel sol·licitant (objecte de l’informe, característiques de l’immoble afectat, 

descripció dels danys, antecedents...) estudiava la seva viabilitat, i en el cas de ser viable, 

elaborava un pressupost, el qual es traslladava al client que decidia o no, la seva acceptació. 

 

 

 

 

1. Fase de Desenvolupament 

Amb el pressupost acceptat, s’iniciava l’informe, realitzant una visita a l’immoble afectat, per 

a la presa de dades i la inspecció tècnica, i el posterior recull de documentació relativa a 

l’edificació. Amb tota aquesta informació se’n derivava una diagnosi, a partir de la qual es 

redactava l’informe. 

 

Entrada de 

sol·licitud 
Estudi de viabilitat 

Admissió 

Refús 

Elaboració de pressupost 
Acceptació 

pressupost 

Refús 

Sol·licitant Sol·licitant Pèrit responsable 
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2. Fase de Correcció 

L’informe provisional obtingut, es supervisava pel Pèrit Responsable, el qual duia a terme les 

modificacions necessàries, obtenint un informe final, el qual s’entregaba al sol·licitant per a 

que el revisés i indiqués les puntualitzacions o correccions pertinents. 

 

 

 

3. Fase Final 

En coneixement de les correccions o puntualitzacions que el sol·licitant havia requerit, es 

valorava la seva inclusió a l’informe, i si s’esqueia es modificava l’informe, obtenint l’Informe 

Pericial Definitiu. 

 

 

 

Els Informes realitzats durant el període de pràctiques han estat els següents: 

1. Danys en interior d’habitatge d’edifici plurifamiliar a Ripollet. 

2. Danys en mur de parcel·la a Cerdanyola del Vallès. 

3. Defectes de construcció en habitatge unifamiliar a l’Ametlla del Vallès. 

4. Defectes de construcció en habitatge plurifamiliar a Rubí. 

5. Defectes de construcció en habitatge plurifamiliar a Olivella. 

6. Oxidació d’elements met{l·lics instal·lats a façana d’edifici d’habitatges a Barcelona.  

Visita 

Recull de documentació 

Presa de dades  

 

Inici 

Informe 

Pericial 

Redacció Informe 

Pèrit responsable + estudiant en pràctiques Estudiant en pràctiques 

Informe 

provisional Diagnosi  

Supervisió de l’Informe  

Pèrit responsable 

Revisió Informe  
Correccions 

Puntualitzacions 

Sol·licitant 

Informe 

Provisional 

Informe 

Final 

Entrega 

Informe 

Pèrit responsable + estudiant en pràctiques 

Correccions 

Puntualitzacions 
Estudi de les propostes 

Propostes 

acceptades 
Modificació Informe  INFORME 

DEFINITIU 
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7. Valoració de danys en mur de separació de parcel·les. 

8. Estudi de deficiències constructives en habitatge prefabricat  d’estructura  de fusta. 

9. Certificat Estat Actual d’Obra del Edifici A del Campus UPC Diagonal-Besòs. 

10. Defectes d’acabat en reforma d’habitatge a Barcelona. 

11. Defectes en paviment laminat d’habitatges a Sant Andreu de la Barca. 

12. Incidències d’obra al Pavelló de Gel de Jaca. 

13. Danys en habitatge unifamiliar a la Urbanització “La Coma” de Creixell. 

14. Danys per filtracions de coberta al Polígon Industrial Eurast de Vallgorguina. 

15. Danys per inundació en habitatge unifamiliar a Garós. 

16. Lesiones constructives existents a la Piscina Coberta Municipal de Cardedeu. 
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3. Pràcticum 

El Pràcticum desenvolupat a continuació consta de dues parts clarament diferenciades que 

tenen com a finalitat l'elaboració d'una proposta de millora de la normativa vigent en matèria 

de control de qualitat en fase d'execució.  

En la primera fase ( 3.1. Base de Dades ) es descriu pas a pas com s'ha realitzat la classificació i 

emmagatzematge de la informació procedent dels Informes Pericials, per a la creació d’una 

Base de Dades.  

D’altra banda, en la segona fase ( 3.2. Proposta de Millora ) s’analitzen els resultats obtinguts, i  

l’impacte mediambiental de les reparacions i el control de qualitat dut a terme en els casos 

estudiats. Per finalment identificar les deficiències existents i proposar una mesura de millora. 
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3.1. Base de Dades 

3.1.1. Introducció 

La finalitat d’aquesta primera fase, es la creació d’una base de dades, consistent en un conjunt 

d’informació organitzada segons una estructura coherent i accessible, de manera que 

qualsevol de les dades pugui ser actualitzada, sense afectar l'estructura global.  

El model d’implementació utilitzat ha estat el relacional, es tracta d’un mètode consistent en 

l’ús de “relacions” entre les dades obtingudes per tal d’extreure conclusions lògiques, on cada 

“relació” és una taula composada per registres (files) i camps (taules). 

Tenint en compte la naturalesa de la informació recollida, es tracta d’una base de dades 

dinàmica, on la informació emmagatzemada es modifica amb el temps. Permetent 

operacions com l’actualització, l’esborrat i l’addició de dades, a més de les operacions 

fonamentals de consulta.  

Degut al reduït i acotat volum d’informació processada a 2d2 Peritos, consistent en els 

Informes Pericials realitzats, per a construir la  Base de Dades s’ha escollit un programa senzill 

i accessible per a tots els treballadors de l’empresa. Es tracta de el Excel de Microsoft Office, 

un programa de full de càlcul que permet enumerar i categoritzar la informació al llarg de 

diversos fulls dins d'un document anomenat "llibre de treball", també es poden elaborar taules 

i gràfics. 

3.1.2. Criteris de classificació 

En primer lloc, amb la finalitat d’estandarditzar la informació, s’han establert uns criteris per a 

la classificació de determinats camps de dades. A causa de la seva extensió conceptual, els 

camps d’informació que han estat subjectes són els següents: 

Qualificació de les lesions 

Els criteris escollits per determinar la qualificació de les lesions, són els mateixos que els 

establerts per a l’elaboració de l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici. Segons la 

normativa vigent les lesions s’han de qualificar de la manera següent:   
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Molt Greu Incidència suposen un risc imminent i generalitzat per a l’estabilitat de l’edifici 

i la seguretat de les persones. 

Intervenció 

requerida 

immediata, consistent en el desallotjament de l’edifici o l’adopció 

d’altres mesures de car{cter urgent i cautelar, que poden incloure 

l’execució d’obres  o, en el seu cas, la declaració de ruïna de l’edifici. 

Greu Incidència representen un risc imminent per a l’estabilitat o la seguretat de 

determinats elements de l’edifici o greus problemes de salubritat, 

que pressuposin un risc per a la seguretat de les persones o béns. 

Intervenció 

requerida 

en una primera fase, l’adopció de mesures cautelars, i en una 

segona fase, l’execució de les obres per a l’esmena d’aquestes 

deficiències. 

Important Incidència no representen un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni 

per a la seguretat de les persones, però n’afecten la salubritat i 

funcionalitat, en constatar-ne un procés gradual de pèrdua de les 

prestacions bàsiques originàries. 

Intervenció 

requerida 

correctora que no pot quedar relegada a treballs de manteniment. 

Lleu Incidència Totes aquelles que no estan incloses en els apartats anteriors. 

Intervenció 

requerida 

treballs de manteniment preventiu i/o corrector per evitar el seu 

agreujament, així com que puguin provocar l’aparició de noves 

deficiències 

Classificació de les lesions 

Les lesions es classifiquen segons la seva actuació temporal en: 

Primàries aquelles que apareixen en primer lloc de la seqüència temporal. 

Secundàries aquelles que apareixen com a conseqüència d’una lesió prèvia. 
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Les lesions es classifiquen segons el seu estat en: 

Físiques formen part de processos patològics basats en fets físics tals com 

partícules en suspensió, gelades, condensacions o agents atmosfèrics, i 

per tant la causa origen serà física. 

Dins d’aquest tipus, les lesions es classifiquen segons la seva morfologia 

en: 

- Brutícia  

- Brutícia per rentat diferencial 

- Brutícia per depòsit 

- Humitat  

- Humitat d’obra 

- Humitat per capil·laritat 

- Humitat per filtració 

- Humitat per condensació 

- Humitat accidental 

- Erosió  

Mecàniques formen part de processos patològics en els quals predomina el factor 

mecànic. On les lesions són originades per sobreesforços que l'element 

no pot suportar.  

Dins d’aquest tipus, les lesions es classifiquen segons la seva morfologia 

en: 

- Esquerdes i fissures  
- Deformació  
- Despreniments  

Químiques formen part de processos patològics de caràcter químic, el material en 

presència d’algun agent agressiu reacciona químicament i s'altera,  

produeix descomposició del material afectant a la seva durabilitat. 

L'origen sol estar en les sals, àcids o àlcalis que reaccionen químicament 

produint una descompensació del material. 

Dins d’aquest tipus, les lesions es classifiquen segons la seva morfologia 

en: 

- Eflorescències 
- Oxidació /Corrosió 
- Organismes 
- Erosió química 
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Classificació de les causes 

Les causes es classifiquen segons la seva transcendència en: 

Directes / Actives aquelles que per si soles desencadenen un procés patològic. 

Dins d’aquest tipus, les causes es classifiquen segons la seva naturalesa 

en: 

- Assentament  

- Agents atmosfèrics 

- Entrada en càrrega 

- Ús 

- Sobrecàrrega 

- Impacte  

- Presència d'aigua 

Indirectes/Passives aquelles que necessiten d’una causa activa per desenvolupar un procés 

patològic. 

Dins d’aquest tipus, les causes es classifiquen segons la seva naturalesa 

en: 

- Error de projecte 

- Error d’execució 

- Qualitat de materials 

- Manteniment 

- Accidental 

3.1.3. Registre de la Informació 

Per tal de facilitar el registre de la informació procedent dels Informes Pericials s’han 

dissenyat unes fitxes genèriques en forma de qüestionaris, per emplenar de manera 

sistemàtica un cop finalitzats. Estipulant per a cadascun un número d’identificació, al qual se li 

associa una fitxa per a les dades de l’edificació objecte de la pericial, i una o més fitxes per a 

cadascun dels processos patològics diagnosticats.  

De la realització de les pràctiques a 2D2 Peritos, es va obtenir una mostra conformada per 16 

Informes Pericials, dels quals van resultar 40 processos patològics. Seguidament es mostren 

les dades incloses a les fitxes. 

 

 



 
21  Anàlisi del control de qualitat en fase d’execució  a través d’Informes Pericials 

a. Fitxa Edifici nº 

Dades generals Relació de les dades generals de l’edificació. 

Tipologia constructiva 
Definició genèrica de l’estructura, la coberta i el tancament de 

l’edifici. 

Agents de la edificació 
Indicació del tipus de promotor, de la idoneïtat de l’empresa 

constructora i de l’existència de Direcció facultativa. 

Antecedents i cronologia  
Explicació dels antecedents rellevants i de les condicions en que 

es produeixen els primers símptomes de les incidències descrites. 

b. Fitxa Procés Patològic nº 

Element afectat  Descripció física de l’element que presenta lesions.  

Ubicació 
Determinació de si la lesió s’ubica a l’exterior o a l’interior de 

l’edifici. 

Descripció 
Representació detallada de la morfologia i aspecte de les lesions 

identificades. 

Causa Relació dels factors causants de les lesions descrites.  

Proposta de reparació Relació de les partides a realitzar per reparar les lesions. 

Qualificació de la lesió 
Classificació de les lesions en Molt Greus, Greus, Importants i 

Lleus.  

Imatges  Fotografies de les lesions preses en dia de la visita. 

Croquis Representació esquemàtica del procés patològic. 

Valoració econòmica 
Descripció unitària del cost material, de manobre el cost 

d’execució material i el temps de manobre per a la reparació. 

Com a exemple a continuació es presenta la fitxa de l’Edifici 1 i la del Procés Patològic 1. Pel 

que fa a la resta de fitxes s’adjunten ordenades en l’Annexa 1 del present treball. 
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Fitxa Edifici 1 

Dades Generals 
 

Direcció C/ Verge de Montserrat, 34 de Ripollet 

Tipologia Edifici plurifamiliar entre mitgeres  

Sup. construïda 89 m2 l’habitatge afectat  

Solar 269 m2  

Usos Residencial 

Plantes -1 Planta soterrani / Planta baixa / +3 Plantes pis 

Tipus de finca Parcel·la construïda amb divisió horitzontal 

Ref. cadastral 9042311DF2994A0015KF  

Any  construcció 2001  

 

Tipologia constructiva 

Estructura Porticada de formigó armat / Forjat unidireccional 

Coberta Plana 

Tancament Façana convencional amb aïllament 

 

Agents de la edificació 

Promotor Particular 

Constructor Empresa especialitzada 

Direcció Facultativa Existent 

 

Antecedents i cronologia 

Primeres manifestacions 

4 anys després de la recepció de l’obra, durant un estiu molt 

calorós. 

 

 



 
23  Anàlisi del control de qualitat en fase d’execució  a través d’Informes Pericials 

Fitxa Procés Patològic 1 

Element afectat 

L’element que presenta la lesió és el paviment interior cer{mic, el qual est{ realitzat amb 

peces de gres, esmaltades, en format de 40 x 40cm i amb acabat brillant.  

Localització 

Interior. El paviment del saló-menjador. 

Descripció 

S’observa el següent en el paviment: 

- L’aixecament, aproximadament d’1 cm, de les dues franges centrals de les peces del 

paviment, en forma de piràmide i en sentit longitudinal. 

- Les peces aixecades presenten els cantells quartejats, i l’esmalt ha saltat deixant 

vista la base vermella. 

- Les peces ubicades en els extrems dels aixecaments presenten petites esquerdes en 

diagonal. 

- Les peces estan preses amb morter de ciment pòrtland. 

- La junta perimetral del paviment està reblerta de morter. 

- Les peces ceràmiques estan col·locades sense junta. 

Causa 

Les causes de les lesions observades són: 

- L’ús del morter de ciment pòrtland com a material de fixació de les peces, ja que es 

tracta d’un tipus de morter extremadament rígid, el qual no permet els moviments 

de dilatació i contracció de la peça degut a canvis tèrmics.  

- El reblert de les juntes perimetrals amb morter, ja que no permet que 

s’absorbeixin els moviments de dilatació i contracció del conjunt  del paviment. 

De manera que, l’augment dimensional de les peces del paviment degut a altes 

temperatures i la incorrecta execució del paviment, amb un morter rígid i sense junta 

perimetral, han causat l’aixecament i el trencament del mateix. 
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Proposta de reparació 

- Arrencat del sòcol i el paviment existent  

- Repicat de la capa de morter de ciment pòrtland existent 

- Col·locació d’un nou sòcol i paviment  

Qualificació de la lesió 

Deficiència Important ja que n’afecta la funcionalitat i estabilitat del paviment.  

Imatges 

  

  

Croquis 

 

 

Augment de Tª 
Reblert de la junta 

perimetral amb morter 

Inexistència de junta entre peces 
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Valoració econòmica de reparació 

    
 

Ut Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

 
     

 

ml 

Arrencada del sòcol ceràmic, amb 

mitjans manuals i càrrega manual 

de runa sobre camió o contenidor. 

1,00 1,14 0,00 1,14 0,01 

      
 

m2 

Arrencada de paviment ceràmic, 

amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o 

contenidor. 

1,00 5,69 0,00 5,69 0,30 

       

m2 

Repicat de la capa de morter de 

ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb 

mitjans manuals i càrrega manual 

de runa sobre camió o contenidor. 

1,00 11,38 0,00 11,38 0,60 

       

m2 

Paviment interior, de rajola de gres 

extruït esmaltat, de forma 

quadrada, de preu mitjà, 

col·locades amb adhesiu per a 

rajola ceràmica C1-E i rejuntat amb 

beurada CG2. 

1,00 18,83 18,00 36,83 0,90 

       

ml 

Sòcol de rajola de gres extruït 

esmaltat, de 10 cm d'alçària, 

col·locat amb adhesiu per a rajola 

ceràmica C2 TE  i rejuntat amb 

beurada CG2. 

1,00 2,80 5,36 8,16 0,15 

       
m2 Reparació de lesió    39,84 € 23,36 €  63,20 € 1,96 h 
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3.1.4. Emmagatzematge de dades 

Amb la informació organitzada i estructurada en fitxes, el següent pas ha consistit en 

emmagatzemar les dades en diferents fulls de càlcul. 

Els fulls de càlcul són registres actualitzats de tota la informació relativa als Informes Pericials, 

els quals són de gran utilitat per a l’empresa, ja que el programa Excel permet realitzar 

múltiples tasques amb les dades emmagatzemades, com la creació automàtica de llistats 

actualitzats, la consulta avançada de qualsevol dada o la possibilitat d’ordenar i filtrar la 

informació establint paràmetres concrets. 

Per tal de mantenir un ordre, les dades s’han introduït seguint la numeració establerta 

inicialment a les fitxes dels informes, on a cadascun se li ha assignat un número d’identificació. 

El primer Full de Càlcul, el qual s’adjunta en l’Annexa 2 del present treball, conté les dades 

relatives a les fitxes de les edificacions. S’estructura de manera que cada informe introduït 

s’ordena en una nova fila, mentre que les dades a registrar es disposen en columnes de la 

manera següent: 

Informe 

nº 
Tipologia Ús 

Any de 

construcció 
Estat actual Constructor 

1 

Edifici 

plurifamiliar entre 

mitgeres 

Residencial 2001 D’origen 
Empresa 

especialitzada 

.. ... ... ... ... ... 

 

Direcció 

Facultativa 

Primeres manifestacions 

patològiques 

Tipologia constructiva 

Estructura Coberta Tancament 

Existent 
4 anys després de la 

recepció 

Porticada de 

formigó armat / 

Forjat 

unidireccional 

Plana 

Façana 

convencional amb 

aïllament 

... ... ... ... ... 
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El segon Full de Càlcul, adjuntat a l’Annexa 3, comprèn les dades de les fitxes dels processos 

patològics, de manera que cadascun s’introdueix en una nova fila. Mantenint la numeració 

dels informes i assignant-li un número a cada procés. Les dades s’ordenen per columnes de la 

manera següent: 

Informe 

nº 

Procés 

nº 
Ubicació 

Element afectat 

Element Tipus Descripció 

1 1 Interior Paviment Acabat 
Peces de gres 

ceràmic 

... ... ... ...  ... 

 

Qualificació 

Paràmetres 

Risc 

imminent 

Afecta 

l'estabilitat 

Afecta la 

seguretat 

Afecta la 

salubritat 

Afecta la 

funcionalitat 

Important no si no no si 

... ... ... ... ... ... 

 

Lesions Causes 

Tipus Naturalesa  Descripció Causa directa Causa indirecta 

Primària Mecànica Esquerda 

Augment de tª Error d’execució 

Secundària - - 

... ... ... ... ... 

 

Reparació Cost unitari de reparació 

Tipus 
Unitat de 
mesura 

Manobre Material 
Preu d’execució 

Material 
Hores 

manobre 

Substitució 

física 
M2 39,84 € 23,36 € 63,20 € 1,96 hores 

... ... ... ... ... ... 
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3.1.5. Disseny de la Base de Dades 

Amb els fulls de càlcul generats, és el moment de relacionar la informació emmagatzemada 

mitjançant l’elaboració de taules. Degut a les infinites combinacions possibles, s’ha realitzat 

una selecció i disseny en consonància a les funcions a les que està destinada a desenvolupar la 

Base de Dades, que són les següents: 

- Funció Registral i Documental: consistent en la creació d’un registre actualitzat amb 

tota la informació dels Informes Pericials que pugui ser consultat de manera ràpida i 

senzilla pel personal autoritzat. Aquesta finalitat ja queda satisfeta amb l’elaboració 

dels fulls de càlcul en Excel. 

 

- Funció Estadística: consistent en l’elaboració de taules i gr{fics amb percentatges per 

representar les dades suficients per a que l’empresa pugui realitzar un seguiment i 

estudi de les característiques en conjunt del treball processat. 

 

- Funció I+D: consistent en la confecció de gràfics i taules per poder identificar 

tendències i problemàtiques en el camp de la patologia de l’edificació, per 

posteriorment extreure’n conclusions i elaborar propostes de millora del control de 

qualitat en el procés d’execució de les obres. 

Per a la preparació de les taules també s’ha utilitzat el programa Excel, el qual permet realitzar 

de manera ràpida i senzilla les operacions matemàtiques necessàries, consistents 

principalment en mitjanes aritmètiques i percentatges. 

Les taules presentades a continuació  han estat el resultat d’una selecció acurada i meditada, 

tenint en compte la finalitat esmentada. Per tal de facilitar la seva lectura es presenten 

agrupades en funció de la temàtica. 
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1. Processos patològics 

Aquest grup de taules descriuen la naturalesa, quantia i conseqüències del conjunt de 

processos patològics introduïts a la Base de Dades. També relacionen els processos amb altres 

variables com la ubicació i l’element afectat. 

Taula 1.1. Processos patològics 

Físics Mecànics Químics 

13 32,50% 26 65,00% 1 2,50% 

 

Taula 1.2. Lesions primàries físiques  

Humitats per 

capil·laritat 
Humitats per filtració 

Humitats per 

condensació 

Brutícia per rentat 

diferencial 

3 23,10% 6 46,15% 1 7,65% 3 23,10% 

 

Taula 1.3. Lesions primàries mecàniques 

Fissures i esquerdes Deformacions Despreniments 

11 42,30% 8 30,70% 7 27,00% 

 

Taula 1.4. Lesions primàries químiques  

Eflorescències Corrosió Organismes Erosió química 

0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

 

Taula 1.5. Lesions secundàries com a conseqüència dels processos patològics  

Lesions secundàries Físiques Mecàniques Químiques 

Físiques 0 0,00% 6 60,00% 0 0,00% 

Mecàniques 1 10,00% 4 40,00% 0 0,00% 

Químiques 9 90,00% 0 0,00% 0 0,00% 
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Taula 1.6. Relació entre la ubicació i la naturalesa del procés patològic 

Ubicació Físic Mecànic Químic 

Interior 9 69,25% 10 38,45% 0 0,00% 

Exterior 4 30,75% 16 61,55% 1 100,00% 

 

Taula 1.7. Relació entre els tipus d’element afectat i la naturalesa del procés patològic 

 Estructurals Constructius D’Acabat 

Físics 6 46,15% 2 15,40% 5 38,45% 

Mecànics 6 23,05% 11 42,30% 9 34,65% 

Químics 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 

 

2. Qualificació 

Aquestes taules descriuen el tipus i quantia de les deficiències detectades i la qualificació de 

les lesions introduïdes a la Base de Dades. 

Taula 2.1. Grau d’afectació de les deficiències detectades 

Risc imminent 

Afecta 

l'estabilitat de 

l'edificació 

Afecta la 

seguretat de les 

persones o béns 

Afecta la 

salubritat 

Afecta la 

funcionalitat 

0 0 % 3 7 % 4 10 % 18 45 % 15 38 % 

 

Taula 2.2. Qualificació de les lesions 

Molt greu Greu Important Lleu 

0 0 % 5 12 % 24 60 % 11 28 % 
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3. Causes dels processos patològics 

Aquest grup de taules descriu la tipologia i la quantia dels causants actius i passius en funció 

de la naturalesa dels processos patològics introduïts.  

Taula 3.1. Els causants actius en funció del tipus de procés patològic 

Causants actius Físics  Mecànics Químics 

Assentament 0 0,00% 8 30,80% 0 0,00% 

Agents atmosfèrics 5 38,50% 6 23,10% 1 100,00% 

Ús 0 0,00% 7 26,90% 0 0,00% 

Sobrecàrrega 0 0,00% 2 7,70% 0 0,00% 

Presència d'aigua 8 61,50% 3 11,50% 0 0,00% 

 

Taula 3.2. Els causants passius en funció del tipus de procés patològic 

Causants passius Físics  Mecànics Químics 

Error de projecte 8 61,50% 1 3,85% 1 100,00% 

Error d’execució 1 7,70% 24 92,30% 0 0,00% 

Qualitat materials 1 7,70% 0 0,00% 0 0,00% 

Manteniment 1 7,70% 0 0,00% 0 0,00% 

Accidental 2 15,40% 1 3,85% 0 0,00% 
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4. Intervenció requerida  

Aquesta taula descriu la intervenció de reparació requerida en funció dels causants passius 

dels processos patològics emmagatzemats. 

Taula 4.1. Intervenció en funció dels processos patològics 

Reparació 
Error de 

projecte 

Error 

d’execució 

Qualitat de 

materials 

Manteniment Accidental 

Subs. Física 0 0,00% 9 36,00% 1 100,00% 0 0,00% 2 66,70% 

Subs. 

Funcional 
2 20,00% 1 4,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Nou 

material 
4 40,00% 6 24,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Sanejament 4 40,00% 9 36,00% 0 0,00% 1 100,00% 1 33,30% 

 

5. Cost de reparació 

Aquest conjunt de taules descriuen el costos mitjos de manobre, de material i d’execució 

material i les hores de manobre de reparació dels processos patològics en funció de varies 

variables: naturalesa del procés patològic, element afectat, causant passiu i intervenció 

requerida. 

Taula 5.1. Cost de reparació unitari en funció de la naturalesa del procés patològic 

 Cost Manobre Cost Material Execució Material Hores Manobre 

Físics 46,57 € 62,41 € 109,04 € 2,17h 

Mecànics 34,28 € 32,08 € 65,56 € 1,79h 

Químics 7,80 € 6,66 € 14,46 € 0,70h 
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Taula 5.2. Cost de reparació unitari en funció de l’element de l’edificació afectat 

 Cost Manobre Cost Material Execució Material Hores Manobre 

Estructurals 37,43 € 58,41 € 94,18 € 1,85h 

Constructius 46,65 € 46,07 € 92,72 € 2,30h 

D’Acabat 28,74 € 21,87 € 50,60 € 1,50h 

 

Taula 5.3. Cost de reparació unitari en funció del causant passiu 

 Cost Manobre Cost Material Execució Material Hores Manobre 

Error de projecte 45,22 € 53,56 € 97,68 € 2,29h 

Error d’execució 33,89 € 37,37 € 71,31 € 1,82h 

Qualitat material 2,08 € 2,51 € 4,59 € 0,10h 

Manteniment 31,73 € 15,86 € 47,59 € 0,25h 

Accidental 23,11 € 6,05 € 29,16 € 0,83h 

 

Taula 5.4. Cost de reparació unitari en funció del tipus d’intervenció 

 Cost Manobre Cost Material Execució Material Hores Manobre 

Subs. Física 37,10 € 40,63 € 77,73 € 1,94h 

Subs. Funcional 84,16 € 68,33 € 145,61 € 3,61h 

Nous materials 37,41 € 57,11 € 94,60 € 1,89h 

Sanejament 28,85 € 25,89 € 54,74 € 1,49h 
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3.1.6. Representació gràfica  

Per finalitzar l’elaboració de la Base de Dades un cop realitzades les taules, aquestes han estat 

representades gràficament amb l’objectiu de facilitar la lectura i interpretació dels resultats 

obtinguts.  

Per representar gr{ficament dades, tant numèriques com alfanumèriques, s’utilitzen els 

gràfics estadístics. Aquests es poden generar de manera directa amb el programa Excel. 

Únicament cal seleccionar els rangs i les dades a dibuixar.  

Els tipus de gràfics existent són molts, però en el nostre cas, i donada la naturalesa de les 

dades, s’han utilitzat gràfics de barres i de sectors. De manera que cadascuna de les taules té 

associat un o varius gràfics, amb el corresponent format adient a la informació proporcionada 

per tal de facilitar la visualització dels resultats.  
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1. Processos patològics 

Gràfic 1.1. Processos patològics
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Gràfic 1.5. Lesions secundàries com a conseqüència dels processos patològics 

 

 

Gràfic 1.6. Relació entre la ubicació i la naturalesa del procés patològic 

 

 

Gràfic 1.7.Relació entre els tipus d’element afectat i la naturalesa del procés patològic 
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2. Qualificació 

Gràfic 2.1. Grau d’afectació de les deficiències detectades 

 

 

Gràfic 2.2. Qualificació de les lesions 
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3. Causes dels processos patològics 

Gràfic 3.1. Causants actius dels processos patològics
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Gràfic 3.2. Causants passius dels processos patològics 
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4. Intervenció requerida 

Gràfic 4.1. Intervenció en funció dels processos patològics 
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5. Cost de reparació 

Gràfic 5.1. Cost de reparació unitari en funció de la naturalesa del procés patològic 
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Gràfic 5.2. Cost de reparació unitari en funció de l’element de l’edificació afectat 
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Gràfic 5.3. Cost de reparació unitari en funció del causant passiu 
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Gràfic  5.4. Cost de reparació unitari en funció del tipus d’intervenció 
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3.2. Proposta de Millora 

3.2.1. Introducció 

La finalitat d’aquesta segona fase és la redacció d’una proposta de millora del control de 

qualitat  que s’ha de realitzar en el procés d’execució de les obres. Per això, caldrà estudiar i 

analitzar detalladament els resultats obtinguts a la Base de Dades, i així poder identificar les 

problemàtiques existents. 

La proposta de millora presentada haurà de complir  els següents condicionants: 

- Objecte: la proposta ha de suposar una millora del control de qualitat en fase 

d’execució. 

 

- Àmbit d’aplicació: la proposta ha d’aplicar-se únicament en el procés d’execució 

material de les obres.  

 

- Executor: la proposta ha de ser desenvolupada per un tècnic competent que disposi 

d’una titulació acadèmica equivalent al grau en Arquitectura Tècnica i Edificació. 

Per tant, queden excloses totes les propostes que impliquin la intervenció dels agents o la 

modificació dels processos desenvolupats en fase de projecte o manteniment de l’edificació. 

Tanmateix, la proposta haurà de ser:  

- Genèrica, és a dir que sigui d’aplicació general en el sector de l’edificació, i no només 

en l’{mbit de l’empresa. Per tant, queden descartades totes aquelles propostes que 

ofereixin solucions a problemes concrets o particulars. 

 

- Coherent, és a dir que el seu cost d’aplicació sigui òptim en relació als avantatges 

obtinguts. 
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3.2.2. Control de Qualitat 

Tenint en compte que la finalitat del Practicum és proposar una millora del control de qualitat, 

convé tenir clar el context normatiu, per tal de poder identificar-hi possibles deficiències a 

esmenar amb la mesura proposada.  

El reial decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, és el 

text normatiu que defineix les condicions a acomplir en matèria de control de qualitat durant 

l’execució de les obres. Del qual seguidament se’n presenten resumits els punts principals: 

1. L’execució de les obres haur{ de ser realitzada amb subjecció a: 

- Projecte 

- Legislació aplicable 

- Normes de bona pràctica constructiva 

- Instruccions del director d’obra i del director de l’execució de l’obra 

 

2. Durant la construcció de l'obra s'elaborarà i es disposarà de la següent documentació 

de seguiment: 

- Llibre d’ordres i assistències 

- Llibre d’Incidències en matèria i salut 

-  El projecte, els seus annexos i modificacions degudament autoritzats pel 

director d'obra. 

- La llicència d'obres, l'obertura del centre de treball i, si escau, altres 

autoritzacions administratives. 

- El certificat final d’obra. 

 

3. Quan en el desenvolupament de les obres intervinguin diversos tècnics per dirigir les 

obres de projectes parcials, ho faran sota la coordinació del director d'obra. 

 

4. Durant la construcció de les obres el director d'obra i el director de l'execució de l'obra 

realitzaran, segons les seves respectives competències, els controls següents: 

 

- Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes  

- Control d'execució de l'obra 

- Control de l'obra acabada 
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Donat que la possible proposta de millora ha de ser d’aplicació en fase de construcció, a 

continuació es relacionen les tasques que la normativa estableix que el director de l’execució 

de l’obra ha de desenvolupar en matèria de Control d'execució de l'obra. 

- CONTROLAR l'execució de cada unitat d'obra verificant el seu replanteig, els 

materials que s'utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i 

de les instal·lacions. 

 

- VERIFICAR la conformitat de cada unitat d'obra amb l'indicat en el projecte, la 

legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la 

direcció facultativa.  

 

- COMPROVAR que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 

compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
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3.2.3. Anàlisi de la Base de Dades 

La finalitat de l’anàlisi dels resultats obtinguts de la Base de Dades, és identificar 

problemàtiques i tendències produïdes durant el procés d’execució de l’obra. Tenint en 

compte l’{mbit d’aplicació de la proposta, l’anàlisi s’ha centrat en estudiar aquells processos 

patològics causats per errors d’execució.  

En primer lloc, a  la taula 3.2. observem que l’error d’execució és la causa passiva més comú, 

representant el 62,50% dels casos estudiats, seguida dels errors de projecte amb un 25%.  

Tanmateix, observem que 24 dels 25 processos patològics deguts a errors d’execució són de 

tipus mecànics.  

Causants passius Físics  Mecànics Químics 

Error de projecte 8 80,00% 1 10,00% 1 10,00% 

Error d’execució 1 7,70% 24 92,30% 0 0,00% 

Qualitat materials 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Manteniment 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Accidental 2 66,65% 1 33,35% 0 0,00% 

 

Així mateix, a la Taula 1.1. percebem que el total de processos patològics mecànics 

diagnosticats ascendeix a 26, dels quals 24 són deguts a errors d’execució, fet pel qual queda 

provada la relació causal entre els errors d’execució i els processos patològics mec{nics. 

Taula 1.1. Processos patològics 

Físics Mecànics Químics 

13 32,50% 26 65,00% 1 2,50% 
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Pel que fa a les lesions primàries que inicien els processos patològics mecànics, en el gràfic 1.3. 

es presenten els percentatges d’incidència de cadascun dels tipus. On observem que tot i ser 

les fissures i esquerdes la lesió més comú, no hi ha una tendència general o una amplia majoria 

respecte les altres. 

 

En quant a les lesions secundàries diagnosticades com a conseqüència d’una lesió prim{ria 

mecànica, a la taula 1.5. advertim que un 60% deriven en lesions físiques i el 40% restant en 

lesions mecàniques, mentre que en cap cas deriven en lesions secundàries químiques. 

Taula 1.5. Lesions secundàries com a conseqüència dels processos patològics  

Lesions secundàries Físiques Mecàniques Químiques 

Físiques 0 0,00% 6 60,00% 0 0,00% 

Mecàniques 1 10,00% 4 40,00% 0 0,00% 

Químiques 9 90,00% 0 0,00% 0 0,00% 

 

Per altra banda, en les taules 1.6. i 1.7., tot i que observem que es produeixen més processos 

mec{nics a l’exterior (61,55% dels casos) i que els elements constructius són els més afectats 

per aquest tipus de processos (42,30% dels casos),es determina que la ubicació i la tipologia 

de l’element afectat són variables que no defineixen cap patró o tendència rellevant.  

Taula 1.6. Relació entre la ubicació i la naturalesa del procés patològic 

Ubicació Físic Mecànic Químic 

Interior 9 69,25% 10 38,45% 0 0,00% 

Exterior 4 30,75% 16 61,55% 1 100,00% 
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27,00% 
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Taula 1.7. Relació entre els tipus d’element afectat i la naturalesa del procés patològic 

 Estructurals Constructius D’Acabat 

Físics 6 46,15% 2 15,40% 5 38,45% 

Mecànics 6 23,10% 11 42,30% 9 34,60% 

Químics 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 

 

En relació al grau d’afecció de les deficiències diagnosticades, en el gr{fic 2.1. s’observa que la 

major part de les lesions afecten a la salubritat i la funcionalitat de l’element, i que cap d’elles 

suposa un risc imminent.  

 

Referent a les causes actives que propicien la iniciació d’un procés patològic mecànic, en el 

gràfic 3.1. es percep que tot hi haver-ne una gran varietat de factors causants,  l’assentament, 

els agents atmosfèrics i l’ús, són les causes amb una major incidència. 
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Relatiu a la reparació, en el gràfic 4.1. observem que la major part de les intervencions 

requerides en els processos causats per errors d’execució són el sanejament i la substitució 

física. 

 

 

Els processos mecànics són aquells iniciats per lesions primàries mecàniques, però em de tenir 

en compte que si les lesions primàries no són reparades a temps, aquestes provoquen 

l’aparició de lesions secund{ries. En el cas dels processos iniciats per lesions prim{ries 

mec{niques se’n deriven lesions secund{ries dels tipus físiques i mec{niques, tal com em vist 

anteriorment a la taula 1.5.  

 

Per altra banda, a la taula 5.1., s’indica el cost mig de reparació en funció de la naturalesa de la 

lesió, i veiem que les lesions més costoses tant a nivell econòmic com temporal, són les 

físiques,  seguides per les mecàniques i en últim lloc les químiques.  

Taula 5.1. Cost de reparació unitari en funció de la naturalesa de les lesions 

 Cost Manobre Cost Material Execució Material Hores Manobre 

Físics 46,57 € 62,41 € 109,04 € 2,17h 

Mecànics 34,28 € 32,08 € 65,56 € 1,79h 

Químics 7,80 € 6,66 € 14,46 € 0,70h 

 

De manera que si els processos patològics mecànics, o el que és pràcticament el mateix, els 

processos patològics deguts a errors d’execució, no són reparats a temps i se’n deriven lesions 

secundàries físiques, la seva reparació encareix un 40%.  
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A la taula 5.3. podem veure que els costos mitjos de reparació dels processos deguts a errors 

d’execució són els segons més cars després dels errors de projecte, ja que aquests estan 

formats en un 80% per processos físics, que tal com hem vist anteriorment són els més cars de 

reparar.  

Taula 5.3. Cost de reparació unitari en funció del causant passiu 

 Cost Manobre Cost Material Execució Material Hores Manobre 

Error de projecte 45,22 € 53,56 € 97,68 € 2,29h 

Error d’execució 33,89 € 37,37 € 71,31 € 1,82h 

Qualitat material 2,08 € 2,51 € 4,59 € 0,10h 

Manteniment 31,73 € 15,86 € 47,59 € 0,25h 

Accidental 23,11 € 6,05 € 29,16 € 0,83h 

 

Així doncs, realitzat el present anàlisi, s’observen les següents problemàtiques existents: 

 

 Deficiències en el procés d’execució de les obres, atès que els errors d’execució són la 

causa indirecta més comú d’aparició de processos patològics. 

 

 Inexistència de control de qualitat durant l’execució de les obres, ja que les lesions 

primàries que inicien els processos patològics mecànics, consistents en fissures, 

deformacions i despreniments, són fàcilment identificables en una inspecció tècnica. 

 

 Inexistència de control de l’obra acabada, ja que gran part de les lesions primàries 

mecàniques, al no ser reparades, acaben derivant en lesions secundàries.  

 

 Encariment de la reparació dels errors d’execució,  a causa de la no reparació i la derivació 

de les lesions primàries en lesions secundàries físiques, afectant a la salubritat i 

funcionalitat dels elements de la edificació. 
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3.2.4. Estudi de l’Impacte Mediambiental 

Analitzats els resultats de la Base de Dades, en aquest apartat s’ha estudiat quin és l’impacte 

mediambiental dels processos patològics identificats. Amb la finalitat d’obtenir uns valors i 

determinar si els resultats aporten quelcom substancial per a la realització de la proposta de 

millora. 

Per determinar l’impacte s’han tingut  en compte els paràmetres que estableix i proporciona el 

Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (Itec), el qual mesura el percentatge de 

matèria prima i de contingut reciclat utilitzat, el cost energètic, les emissions de CO2 i els 

residus generats per a cada unitat d’obra.  

Per tal de fer possible l’an{lisi, s’ha realitzat un tercer Full de  Càlcul, adjuntat en l’Annexa 4 

del present document, en el qual s’han introduït els valors obtinguts de cadascun dels 

paràmetres que mesuren l’impacte mediambiental de la reparació, de la manera següent: 

nº 
Procés  

nº 
Procés 

Tipus de 

reparació 

Matèria 

prima 

Contingut 

reciclat 

Cost energètic  CO2 

Kg 

Residus 

Kg MJ KWh 

1 1 Mecànic Sub. física 54% 0% 357,33 91,06 53,05 21,00 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Seguidament s’ha confeccionat una taula que mostra els resultats en funció de la naturalesa 

del procés patològic. On es percep que tant en cost energètic, emissions de CO2 i generació de 

residus,  els processos físics són els més agressius pel medi ambient, seguits dels processos 

mecànics.  

Impacte mediambiental de la reparació en funció de la naturalesa del procés patològic 

 
Matèria 

primera 

Contingut 

reciclat 

Cost energètic 
Emissió 

CO2 
Residus 

MJ KWh 

Físics 75% 0% 364,04 101,12 60,61 kg 87,05 kg 

Mecànics 80% 0% 349,92 97,55 59,82 kg 68,04 kg 

Químics 90% 0% 94,27 35,41 14,21 kg 19,29 kg 
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D’altra banda, també s’observa que l’ordre d’agressivitat de cadascun dels tipus de procés és 

el mateix i proporcionalment semblant  al del cost econòmic de reparació, establint-se una 

relació de proporcionalitat entre el cost de reparació i el impacte mediambiental, tal com 

podem veure en els gràfics següents: 

 

   

Tenint en compte que l’objecte del present treball és realitzar una proposta per millorar el 

control de qualitat en fase d’execució, o el que és el mateix, una mesura per reduir els errors 

d’execució, la proposta que es formuli portarà implícita la reducció de l’impacte 

mediambiental. No obstant això, ha quedat provat que tot i ser essencial prevenir l’aparició 

d’errors d’execució, també ho és esmenar-los  abans de que derivin en lesions secundàries, fet 

que també suposa un enduriment de l’impacte. 
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3.2.5. Examen de l’aplicació del Control de Qualitat 

Realitzat l’an{lisi de la Base de Dades, l’estudi mediambiental, i definides les tasques a 

desenvolupar en matèria de control de qualitat, en aquest apartat s’ha avaluat  si aquestes 

tasques s’han dut a terme de manera correcte en els errors d’execució identificats. 

Prèviament cal recordar les 3 tasques que el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) determina que 

ha de realitzar el director de l’execució de l’obra, en fase de construcció: 

Tasca 1: Controlar l'execució de cada unitat d'obra verificant el seu replanteig, els 

materials que s'utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 

instal·lacions. 

Tasca 2: Verificar la conformitat de cada unitat d'obra amb l'indicat en el projecte, la 

legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la 

direcció facultativa.  

Tasca 3: Comprovar que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 

compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

Tenint en compte que el director d’obra no pot controlar personalment l’execució completa de 

cadascuna de les unitats d’obra (tasca 1), les tasques de verificació (tasca 2) i comprovació 

(tasca 3) serveixen per identificar aquells possibles errors produïts durant el procés de 

construcció i esmenar-los un cop finalitzada la unitat. 

De manera que a continuació es presenten relacionats i detallats els 25 errors d’execució 

identificats, els quals han causat processos patològics mecànics. Així mateix, de cadascun dels 

errors s’ha indicat si realitzant les tasques de verificació i comprovació (tasques 2 i 3) que el 

CTE determina que ha de realitzar el director de l’execució de l’obra, els errors podrien haver 

estat detectats o no.  

Procés nº Descripció de la causa del procés Detecció  

1 Inexistència de juntes en paviment ceràmic. Possible 

4 Incorrecte curat del formigó armat. Possible 

5 Incorrecte desencofrat del formigó armat Possible 

6 

Inexistència de malla per compatibilitzar la unió  entre la ceràmica i 

el formigó. Impossible 

8 Incorrecte segellat amb silicona sobre superfície amb brutícia. Impossible 

9 Falta d’impermeabilització de la beurada de rejuntat. Possible 

10 Incorrecte compactació del substrat on recolza la cimentació. Possible 
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11 Incorrecte fixació  de l’aplacat de façana. Possible 

16 Rebaix de la cota del terreny de la finca contigua. Possible 

17 

Incorrecte execució de mur de bloc de formigó sense travar les 

peces. Possible 

18 

Incorrecte execució de la capa de compressió del forjat sanitari amb 

gruix excessiu. Impossible 

19 Incorrecte execució d’obertures en paret de c{rrega sense dintell. Possible 

20 

Incorrecte execució de paret de fàbrica sense deixar distància del 

forjat. Possible 

21 Incorrecte execució del formigonat de pilars. Impossible 

22 Incorrecte execució del formigonat de pilars i jàsseres. Impossible 

23 Incorrecte execució del formigonat de pilars i jàsseres. Impossible 

24 Falta de anivellament a la base de col·locació de parquet laminat. Possible 

25 Falta de col·locació de cantoneres en envans de guix laminat. Possible 

29 Falta de col·locació d’element de fixació de graves en pendent. Possible 

30 Incorrecta compactació del terreny. Possible 

31 Incorrecta compactació del terreny. Possible 

32 Incorrecta compactació del terreny. Possible 

33 Incorrecta compactació del terreny. Possible 

34 Incorrecte col·locació de la impermeabilització de la coberta. Possible 

35 Incorrecte col·locació de la impermeabilització de la coberta. Possible 

De la taula  extraiem que el 76% dels errors d’execució estudiats podrien haver estat detectats 

si el director de l’obra hagués realitzat correctament les tasques de control exigides per la 

normativa.  

Per consegüent, si els errors no són detectats i esmenats en el  Control d’Execució de l’Obra es 

presenten dos escenaris possibles; que els errors siguin identificats i reparats en el Control 

d’Obra Acabada, el que suposaria una reparació més costosa que en fase d’execució, ja que 

aquesta afectaria a varies unitats d’obra; o en el seu defecte, si l’error no és identificat en cap 

control, que s’iniciï un procés patològic, derivant en lesions secundàries, el que suposaria una 

reparació amb els costos presentats anteriorment. 

Atès que en la majoria dels casos estudiats es deuen al incompliment per part del  Director 

l’Execució de l’Obra de les seves funcions en matèria de control de qualitat, concloem que el 

que estableix la norma és eficient, però que els mecanismes existents per aplicar-la són 

insuficients.  
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3.2.6. Proposta de millora 

En aquesta última part es presenta la finalitat del present Treball Fi de Grau en forma de 

proposta de millora del control de qualitat en fase d’execució. La qual ha estat el resultat de la 

tasca desenvolupada tant a les pràctiques en l’empresa col·laboradora com en el Pràcticum 

prèviament exposat.  

Abans de presentar la proposta s’exposen de manera resumida quins han estat els factors que 

han motivat i definit la seva elaboració: 

 La necessitat de millorar el control de qualitat en fase d’execució, ja que els errors 

d’execució són la principal causa d’aparició de processos patològics.  

 

 L’obligació de descartar l’elaboració d’una proposta encarada a millorar la diagnosi o 

identificació de les lesions, atès que les lesions primàries causades pels errors 

d’execució estudiats, consistents en fissures, esquerdes, deformacions i 

despreniments,  degut a la seva morfologia i naturalesa són fàcils de diagnosticar en 

una inspecció visual.  

 

 La necessitat d’identificar i esmenar a temps les lesions prim{ries, per tal d’evitar que  

derivin en lesions físiques secundàries, fet que encareix fins a un 40% la seva 

reparació. 

 

 La necessitat de prioritzar la prevenció envers de la reparació, vist que l’impacte 

mediambiental és proporcional al cost de la reparació, per tant l’aparició de lesions 

secundàries implica més agressivitat ambiental.   

 

 La necessitat de compatibilitzar la normativa vigent amb el context existent, ja que 

factors intrínsecs al sector de la construcció dificulten que el director de l’obra 

desenvolupi les tasques de control, verificació i comprovació exigides pel CTE. 

Aquests factors són la rendibilitat econòmica, el compliment de terminis i el desigual 

nivell de formació dels treballadors que executen les obres.  

 

 La necessitat d’incloure tasques de prevenció en el control de qualitat, degut a que la 

norma aplicable es centra en mesures correctives, obviant mesures de prevenció. 
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Així doncs, a causa de les deficiències esmentades, es considera necessari complementar la 

norma actual  amb una mesura de caràcter preventiu, enfocada a millorar els coneixement de 

la bona pràctica constructiva dels treballadors i a aprovisionar-los de les eines i materials 

necessaris. La proposta té l’objectiu d’evitar possibles errors d’execució, i conseqüentment 

eradicar-ne tots els costos que s’esdevenen de la reparació. Tanmateix l’aplicació de la millora 

no suposaria una despesa material, només la dedicació en temps del director d’obra, raó per la 

qual no confrontaria amb els interessos del constructor i promotor, i acompliria la condició de 

ser una mesura amb un cost òptim.  

Concretament, la mesura proposada consistiria en afegir un punt a la normativa vigent de la 

manera següent: 

- Abans d’iniciar la construcció de la unitat d’obra, el Director de l’Execució instruirà 

al personal encarregat de l’execució del mètode en què la unitat haurà de ser 

realitzada, segons els criteris establerts en el projecte i les normes de la bona 

pràctica constructiva. I s’assegurarà de que el personal està aprovisionat del 

material i les eines necessàries per executar-ho segons els criteris establerts. 
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4. Conclusions 

La realització de les pr{ctiques en l’empresa col·laboradora ha estat fonamental pel 

desenvolupament de la finalitat del present TFG. Atès que la col·laboració en l’elaboració 

d’Informes Pericials ha permès identificar deficiències existents en matèria de control de 

qualitat i conèixer les característiques que conformen el context actual  del procés constructiu.   

Convé ressaltar la importància dels Informes Pericials pel desenvolupament del treball, ja que 

representen les manifestacions dels usuaris i propietaris afectats pels processos patològics, i 

conformen una mostra objectiva de la realitat existent, a partir de la qual s’ha dissenyat la 

mesura de millora. 

L’an{lisi de la informació procedent dels informes ha servit per constatar la necessitat de 

millorar la normativa vigent en matèria de control de qualitat en fase de construcció, vist que 

la major part dels processos patològics són causats per errors d’execució, quedant justificada 

la finalitat del treball.  

D’altra banda s’ha identificat que gran part dels errors d’execució s’inicien amb lesions 

mecàniques, fet que ha permès descartar l’opció d’elaborar una proposta destinada a millorar 

els mecanismes de diagnosis, ja que es tracta de lesions fàcilment identificables. 

Tanmateix, tot i haver provat la eficàcia de la norma vigent en matèria de control, verificació i 

comprovació, s’ha pogut constatar que la seva aplicació confronta amb els interessos dels 

promotors i constructors, ja que les mesures actuals són correctives, el que a priori, els suposa 

una despesa econòmica extra i un retr{s en els terminis de l’obra.  

Pel que fa als costos i l’impacte mediambiental de reparació dels processos patològics, els 

resultats obtinguts verifiquen la necessitat de prioritzar la prevenció en el control d’execució, 

degut a que la inacció dels agents del procés constructiu, fa que les conseqüències que deriven 

dels errors d’execució recaiguin directament en els usuaris i propietaris, i el medi ambient. 

Finalment s’ha conclòs el treball amb una mesura preventiva consistent en la instrucció i 

aprovisionament, per part del director de l’obra, del personal encarregat de materialitzar-la. 

Aconseguint elaborar una mesura genèrica i coherent, d’acord als criteris prèviament 

establerts, que harmonitza les deficiències existents en el sector de la construcció amb els 

estàndards de qualitat exigits per normativa. A més, de beneficiar a tots els agents implicats 

en el procés de la edificació. 
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 67  Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Edifici 1 

Dades Generals 
 

Direcció C/ Verge de Montserrat, 34 de Ripollet 

 

Tipologia Edifici plurifamiliar entre mitgeres 

Superfície construïda 89 m2 l’habitatge afectat 

Solar 269 m2 

Plantes -1 Planta soterrani / Planta baixa / +3 Plantes pis 

Usos Residencial 

Tipus de finca Parcel·la construïda amb divisió horitzontal 

Referència cadastral 9042311DF2994A0015KF 

Any de construcció 2001 

 

Tipologia constructiva 

Estructura Porticada de formigó armat / Forjat unidireccional 

Coberta Plana 

Tancament Façana convencional amb aïllament  

 

Agents de la edificació 

Promotor Particular 

Constructor Empresa especialitzada 

Direcció Facultativa Existent 

 

Antecedents i cronologia 

Primeres manifestacions 4 anys després de la recepció de l’obra, durant un estiu molt calorós. 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Procés patològic 1 

Element afectat 

L’element que presenta la lesió és el paviment interior ceràmic, el qual està realitzat amb peces de gres, esmaltades, en format 

de 40 x 40cm i amb acabat d’alt brillo.  

Localització 

Interior. El paviment del saló-menjador. 

Descripció 

S’observa el següent en el paviment: 

- L’aixecament, d’aproximadament 1 cm, de les dues franges centrals de les peces del paviment, en forma de 

piràmide i en sentit longitudinal. 

- Les peces aixecades presenten els cantells quartejats, i l’esmalt ha saltat deixant vista la base vermella. 

- Les peces ubicades en els extrems dels aixecaments presenten petites esquerdes en diagonal. 

- Les peces estan preses amb morter de ciment pòrtland. 

- La junta perimetral del paviment està reblerta de morter. 

- Les peces ceràmiques estan col·locades sense junta. 

Causa 

Les causes de les lesions observades són: 

- L’ús del morter de ciment pòrtland com a material de fixació de les peces, ja que es tracta d’un tipus de morter 

extremadament rígid, el qual no permet els moviments de dilatació i contracció de la peça degut a canvis tèrmics.  

- El reblert de les juntes perimetrals amb morter, ja que no permet que s’absorbeixin els moviments de dilatació i 

contracció del conjunt  del paviment. 

De manera que, l’augment dimensional de les peces del paviment degut a altes temperatures i la incorrecta execució del 

paviment, amb un morter rígid i sense junta perimetral, han causat l’aixecament i el trencament del mateix. 

Proposta de reparació 

- Arrencat del sòcol i el paviment existent  

- Repicat de la capa de morter de ciment pòrtland existent 

- Col·locació d’un nou sòcol i paviment  

Qualificació de la lesió 

Deficiència Important ja que n’afecta la funcionalitat i estabilitat del paviment.  
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Imatges 

  

  

Croquis 

 

 

 

 

 

Augment de Tª 

Reblert de la 
junta perimetral 
amb morter 

Inexistència de 
junta entre peces 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Valoració econòmica de reparació 

    
 Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

      
 

ml 

Arrencada del sòcol ceràmic, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor. 

1,00 1,14 0,00 1,14 0,01 

      
 

m2 

Arrencada de paviment ceràmic, amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor. 

1,00 5,69 0,00 5,69 0,30 

       

m2 

Repicat de la capa de morter de ciment, de 

fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor. 

1,00 11,38 0,00 11,38 0,60 

       

m2 

Paviment interior, de rajola de gres extruït 

esmaltat, de forma quadrada, de preu mitjà, 

col·locades amb adhesiu per a rajola 

ceràmica C1-E i rejuntat amb beurada CG2. 

1,00 18,83 18,00 36,83 0,90 

       

ml 

Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 

10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a 

rajola ceràmica C2 TE  i rejuntat amb 

beurada CG2. 

1,00 2,80 5,36 8,16 0,15 

       m2 Reparació de lesió    39,84 € 23,36 €  63,20 € 1,96 hores 
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Edifici 2 

Dades Generals 
 

Direcció Carrer Pompeu Fabra, 14 de Cerdanyola del Vallès 

 

Tipologia Edifici unifamiliar aïllat 

Superfície construïda 521 m2 

Solar 655m2 

Plantes -1 Planta soterrani / Planta baixa / +2 Plantes pis 

Usos Residencial 

Tipus de finca Parcel·la construïda sense divisió horitzontal 

Referència cadastral 9231506DF2993A0001PO 

Any de construcció 1992 

 

Tipologia constructiva 

Estructura Porticada de formigó armat / Forjat unidireccional 

Coberta Inclinada 

Tancament Façana convencional amb aïllament 

 

Agents de la edificació 

Promotor Particular 

Constructor Empresa especialitzada 

Direcció Facultativa Existent 

 

Antecedents i cronologia 

Antecedents L’any 1994 es va edificar el solar contigu, propietat de l’Ajuntament, per a realitzar una zona 

verda i un equipament. Les obres van suposar l’aixecament de la cota del terreny de dita 

parcel·la. La separació entre ambdues  va ser resolta realitzant un mur paral·lel al existent 

sense cimentació i una canal de recollida d’aigües pluvials a la coronació del mateix.  

Primeres manifestacions 15 anys després de la finalització de les obres a la parcel·la veïna 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Procés patològic 2 

Element afectat 

L’element que presenta les lesions és el mur autoportant de bloc de formigó, dissenyat i executat per a la separació de 

parcel·les. Es tracta d’un mur recolzat sobre una cimentació superficial consistent en una sabata correguda de formigó armat, i 

realitzat amb blocs de formigó reblerts i armats amb acer corrugat . El mur en la seva cara vista presenta  una capa 

d’arrebossat de morter i acabat de pintura per a exteriors, i té una alçada m{xima de 2,30m. 

Ubicació 

Exterior. El mur perimetral de separació de parcel·les.  

Descripció 

S’observa el següent en el mur de bloc de formigó: 

- El mur es troba suportant  l’empenta de les terres de la parcel·la veïna. 

- Esquerdes verticals que travessen tot el gruix del parament. 

- Despreniments parcials del arrebossat de morter de ciment. 

- Humitats per capil·laritat en la totalitat del mur. 

- Certa inclinació del propi mur respecte de la vertical cap al costat sense terres. 

Causa 

Les causes de les lesions observades són: 

- La filtració d’aigua provinent de les terres contingudes, ja que el trasdós del mur no està impermeabilitzat, fet 

que provoca l’aparició d’humitats i el posterior despreniment puntual del revestiment. 

- L’empenta horitzontal generada per les terres, ja que el mur no estava dissenyat per a la contenció de terres, fet 

que provoca la inclinació del mateix i la pèrdua d’estabilitat . 

La modificació de la cota de terra de la parcel·la contigua, ha fet que el mur afectat, ja preexistent, desenvolupi una funció 

estructural per a la qual no es apte, iniciant-se un procés patològic en l’element. 

Proposta de reparació 

- Repicat del revestiment d’arrebossat de la cara vista del mur 

- Col·locació de grapes metàl·liques a les esquerdes 

- Realització cimentació per a pilastres rigiditzadores 

- Realització de pilastres rigiditzadores per a suportar l’empenta de les terres 

- Arrebossat i pintat de la cara vista del mur i les pilastres 

Qualificació de la lesió 

Deficiència Important ja n’afecta la salubritat i l’estabilitat de l’element. 
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Imatges 

  

  

Croquis 

 

 

 

 

 

Estat inicial  Estat actual  

1/3 

Empenta  
terres 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

       

ml 

Arrencada de sòcol ceràmic, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor. 

0,30 1,14 0,00 0,34 0,01 

       

m2 

Arrencada de paviment ceràmic, amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor. 

0,30 5,69 0,00 1,71 0,30 

       

m2 

Arrencada de recrescut del paviment de 

morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, 

amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor. 

1,00 11,38 0,00 11,38 0,60 

       

m2 

Repicat de revestiments arrebossat 

existent, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre contenidor. 

1,00 11,21 0,00 11,21 0,60 

       

ut 

Col·locació de grapes d'acer inoxidable per 

esquerdes fixades amb morter sintètic 

enfibrat, massilla d'acabat i taco químic. 

1,50 42,50 54,23 145,10 1,35 

       

m3 

Excavació per a recalçat de fins a 1 m de 

fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), 

realitzada amb mitjans manuals i càrrega 

manual sobre contenidor. 

0,10 116,31 0,00 11,63 0,70 

       

m3 

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa 

abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 

d'armadura AP500 S d'acer en barres 

corrugades i encofrat amb el terreny. 

0,10 60,70 62,20 12,29 0,50 

       

m3 

Pilar de formigó armat, amb encofrat per a 

revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, 

formigó HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot i 

armadura AP500 S d'acer en barres 

corrugades amb una quantia de 120 kg/m3. 

0,10 178,16 250,75 42,89 0,60 

       

m2 

Paviment exterior, de rajola de gres extruït 

esmaltat, grup AI/AIIa, de forma 

rectangular o quadrada, preu mitjà, de 16 a 

25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a 

rajola ceràmica C1-E i rejuntat amb beurada 

CG2. 

0,20 18,83 18,00 7,37 0,90 
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ml 

Sòcol ceràmic, de 10 cm d'alçària, col·locat 

amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE i 

rejuntat amb beurada CG2. 

0,50 2,80 5,36 4,08 0,10 

       

m2 

Arrebossat a bona vista sobre parament 

vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, 

amb morter hidròfug, remolinat i lliscat. 

1,00 35,12 2,54 37,66 1,70 

       

m2 

Pintat de parament vertical exterior de 

ciment, amb pintura al silicat de potassa 

amb acabat llis, i pigments, amb una capa 

de fons d'imprimació neutralitzadora, una 

d'imprimació fixadora i dues d'acabat. 

1,00 7,80 5,63 13,43 0,20 

       

m2 Reparació de lesió 
 

171,99 € 127,09 € 299,08 € 7,56 hores 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Edifici 3 

Dades Generals 

 

Direcció Carrer Falcó, 26 de l’Ametlla del Vallès (Barcelona) 

 

Tipologia Edifici unifamiliar aïllat 

Superfície construïda 175 m2 

Solar 715 m2 

Plantes Planta baixa / + 1 Planta pis  

Usos Residencial 

Tipus de finca Parcel·la construïda sense divisió horitzontal 

Referència cadastral 7163013DG3176S0001IE  

Any de construcció 2009 

 

Tipologia constructiva 

Estructura Porticada de formigó armat / Forjat unidireccional 

Coberta Plana 

Tancament Façana convencional amb aïllament 

 

Agents de la edificació 

Promotor La propietat 

Constructor Empresa especialitzada 

Direcció Facultativa Existent 

 

Antecedents i cronologia 

Antecedents Es tracta d’una obra de nova construcció, en la qual la constructora durant l’any posterior a la 

recepció va anar realitzant diverses reparacions i repassos pendents acordats amb la propietat, 

sense acabar de completar-los.  

Primeres manifestacions Des de la recepció de la obra 
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Procés patològic 3 

Element afectat 

L’element que presenta la lesió és el revestiment de pintura de la façana de l’habitatge, la qual és de tipus convencional, amb 

fulla exterior de fàbrica ceràmica realitzada amb totxana, arrebossada amb morter de ciment i pintat amb pintura plàstica per 

a exteriors. 

Ubicació 

Exterior. La façana de l’habitatge 

Descripció 

S’observa el següent en el pintat de la façana: 

- Diferents tonalitats a les zones on s’han realitzat petites reparacions. 

- Taques amb formes irregulars, semblant a marques d’aigües, situades a sota de les aixetes de jardí i a les obertures 

de façana. 

Causa 

Les causes de les lesions observades són:  

- La incompleta execució de les reparacions, ja que només es va pintar la zona reparada, essent necessari tornar a 

pintar tot el parament. 

- La mala qualitat de la pintura de façana, la qual s’ha degradat per la pluja. 

Proposta de reparació 

- Pintat de la façana  

Qualificació de la lesió 

Deficiència lleu ja que no compromet la seguretat de les persones ni de la pròpia edificació.  
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Imatges 

  

  
 
 

Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

m2 

Pintat de parament vertical exterior amb 

pintura plàstica amb acabat llis, amb una 

capa de fons diluïda, i dues d’acabat. 

1,00 2,08 2,51 4,59 0,10 

m2 Reparació de lesió 
 

2,08 € 2,51 € 4,59 € 0,10 hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 79  Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Procés patològic 4 

Element afectat 

L’element que presenta les lesions és el voladís de la façana, es tracta d’una llosa de formigó armat de 10cm de gruix, amb un 

goteró perimetral a la cara inferior, acabat amb pintura impermeabilitzant. 

Ubicació 

Exterior. El voladís de la façana. 

Descripció 

S’observa el següent  en el voladís de la façana: 

- Micro-fissures en la cara superior del voladís. 

- Humitats per filtració en el perímetre dels focus de llum encastats.  

- Acumulacions d’aigua de pluja en la cara superior de la llosa. 

- Descamació de la pintura impermeabilitzant . 

Causa 

Les causes de les lesions observades són:  

- La micro-fissuració és deguda a una incorrecte execució del curat del formigó. El procés d'enduriment del formigó 

és exotèrmic (desprèn calor), fet que provoca l'evaporació de l'aigua de la mescla. De manera que si no es va 

aportant aigua addicional durant el procés, es produeixen fissures superficials degut a les tensions de retracció del 

formigó al assecar-se. 

- Les filtracions d’aigua són degudes a la micro-fissuració de l’element. 

- Les acumulacions d’aigua es produeixen a causa de la falta de pendent de la cara superior del voladís.  

- Per tal de reparar els danys produïts per la falta de pendent y la micro-fissuració es va impermeabilitzar el voladís 

amb pintura a base de resines cloro-cautxú, la qual presenta un estat deteriorat degut a una mala execució del 

pintat, ja que la superfície de suport ha d’estar neta i seca. 

Proposta de reparació 

- Sanejat de les superfícies del voladís 

- Formació de pendent a la cara superior del voladís 

- Pintat del voladís 

Qualificació de la lesió 

Deficiència lleu ja que no compromet la seguretat de les persones ni de la pròpia edificació.  
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Imatges 

  

  

Croquis 

 

 

 

 

 

Zona amb micro-
fissuració 

 

Acumulació d’aigua 
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Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

m2 

 

Neteja i sanejat de superfície de formigó vist 

amb mitjans manuals. 

1,00 3,43 0,00 3,43 0,03 

m2 

 

Formació de pendents amb formigó de 

dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb 

filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de 

gruix mitjà, amb acabat remolinat. 

 

0,50 5,13 7,68 6,41 0,13 

m2 

Pintat de voladís exterior de formigó amb 

pintura plàstica, amb acabat llis amb una capa 

de fons diluïda, i dues d'acabat. 

 

1,00 10,89 2,52 13,41 0,10 

m2 Reparació de lesió 
 

29,89 € 14,02 € 23,25 € 0,26 hores 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Procés patològic 5 

Element afectat 

 

L’element que presenta la lesió és el paviment de formigó imprès de la rampa d’accés al pàrquing. 

Ubicació 

Exterior. La rampa d’accés al p{rquing. 

Descripció 

 S’observa el següent  en el paviment : 

- Despreniments puntuals i superficials.  

Causa 

La causa de la lesió observada  és: 

-  La incorrecta execució del desencofrat del paviment de formigó.   

Proposta de reparació 

 
- Reparació puntual del paviment malmès 

Qualificació de la lesió  

Deficiència lleu ja que no compromet la seguretat de les persones ni de la pròpia edificació.  
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Imatges 

 
 

Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

       

m2 

Reparació de paviment de formigó imprès 

amb morter hidràulic amb resines 

polimèriques i tintat. 

1,00 18,43 18,24 36,67 0,90 

       

m2 Reparació de lesió 
 

18,43 € 18,24 € 36,67 € 0,90 hores 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Procés patològic 6 

Element afectat 

 

L’element que presenta la lesió és el tancament de l’habitatge, es tracta d’una façana de tipus convencional, amb fulla exterior 

de fàbrica ceràmica realitzada amb totxana,  revestida amb una capa d’arrebossat reglejat i acabat de pintura per a exteriors. 

La fulla interior est{ realitzada amb plaques de guix laminat fixades sobre estructura met{l·lica d’acer galvanitzat. 

Ubicació 

Exterior. El tancament de façana. 

Descripció 

S’observa el següent  en la façana: 

- Esquerdes, que travessen tot el revestiment, a les zones corresponents a la trobada de la fulla exterior de la façana i 

l’estructura de formigó armat (pilars i forjat). 

Causa 

La causa de la lesió observada  és: 

- L’incorrecte execució de l’arrebossat de la façana,  ja que no existeix una unió flexible entre l'estructura de 

formigó i els paraments verticals de fàbrica ceràmica. Aquesta unió és necessària atès que són dos materials que 

tenen un comportament diferent enfront de petits moviments i dilatacions tèrmiques.  

Proposta de reparació 

 
- Repicat del revestiment a les zones afectades 

- Arrebossat i col·locació de malla de fibra de vidre  

- Pintat de la façana 

Qualificació de la lesió 

Deficiència important ja que si no s’aplica una mesura correctora pot afectar la salubritat de l’interior de l’edificació.  
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Imatges 

  

  

Croquis 

 

 

 

 

 

SENSE col·locació de malla de fibra de vidre 

Zones amb 
esquerdes del 
revestiment 
monocapa 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

       

m2 

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, 

amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor. 

1,00 11,38 0,00 11,38 0,35 

       

m2 

Arrebossat reglejat sobre parament vertical 

exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb 

morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb 

ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R, 

inclosa la col·locació de malla de fibra de 

vidre a les trobades. 

1,00 29,30 4,29 33,59 2,35 

m2 

Pintat de voladís exterior de formigó amb 

pintura plàstica, amb acabat llis amb una 

capa de fons diluïda, i dues d'acabat. 

1,00 10,89 2,52 13,41 0,10 

       

m2 Reparació de lesió 
 

51,57 € 6,81 € 58,38 € 2,80 hores 
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Edifici 4 

Dades Generals 

 

Direcció Ronda Can Macià 12, casa B de St. Pere de Ribes  

 

Tipologia Edifici unifamiliar adossat 

Superfície construïda 295 m2 

Solar 877 m2 

Plantes -1 Planta soterrani / Planta baixa / +2 Plantes pis  

Usos Aparcament / Residencial 

Tipus de finca Parcel·la construïda amb divisió horitzontal 

Referència cadastral 7981117CF9678S0002XG 

Any de construcció 2008 

 

Tipologia constructiva 

Estructura Porticada de formigó armat / Forjat unidireccional 

Coberta Inclinada 

Tancament Façana convencional amb aïllament 

 

Agents de la edificació 

Promotor Particular  

Constructor Empresa especialitzada 

Direcció Facultativa Existent 

 

Antecedents i cronologia 

Primeres manifestacions 2 anys després de la recepció de l’obra, durant un període de pluges intenses. 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Procés patològic 7 

Element  afectat 

L’element que presenta les lesions és el mur de contenció de terres de la planta subterr{nia, es tracta d’un mur amb la 

corresponent sabata correguda de formigó armat i amb la cara vista  pintada amb pintura plàstica. 

Ubicació 

Exterior. El mur de contenció. 

Descripció 

S’observa el següent en el mur de formigó: 

- Humitats per capil·laritat en tota la seva superfície vista  

- Eflorescències 

- Sediments de sals i òxid en forma de fils verticals distribuïts uniformement 

Causa 

La causa de les lesions observades és: 

- La incorrecta impermeabilització del trasdós del mur de contenció, fet que provoca que l'aigua de pluja es filtri i 

accedeixi a l’interior de l’habitatge pels punts més dèbils com és la junta de formigonat entre el mur i la 

fonamentació del mateix. L’aigua filtrada dissolt les sals contingudes en el ciment i inicia el procés de corrosió de 

les armadures, i acaba travessant el parament fins dipositar les sals i l’òxid a la superfície del formigó. 

Proposta de reparació 

- Neteja de vegetació i estrat superior del terreny en contacte amb el mur 

- Buidat de les terres contigües al mur 

-  Impermeabilització del mur 

- Col·locació de drenatge 

- Reblert amb graves drenants 

Qualificació de la lesió 

Deficiència important ja que afecta la salubritat del garatge.  
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Imatges 

  

  

Croquis 

 

 

 

 

 

Estat actual SENSE impermeabilitzar Proposta d’impermeabilització i drenatge 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

       

m2 

 

Esbrossada de plantes i herbes en exterior, 

amb mitjans manuals, per a una alçària de 

brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o 

contenidor. 

 

1,00 1,25 0,00 1,25 0,10 

       

ml 

Drenatge exterior de mur de contenció 

d'alçària <= 3 m, amb excavació de rasa fins a 1 

m d'amplària, llit de formigó de 10 cm de gruix, 

per a recolzament de tub de PVC per a 

drenatges de diàmetre 160 mm, 

impermeabilització amb barrera de 

vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa 

auto-adherida, capa drenant de làmina de 

polietilè amb nòduls, capa filtrant amb 

geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a 

drenatge, i càrrega de terres.  

1,00 50,80 278,80 329,60 2,35 

       

m2 Reparació de lesió 
 

51,21 € 278,80 € 330,85 € 2,45 hores 
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Edifici 5 

Dades Generals 

 

Direcció Carrer Muntanyes de Prades, s/n d’Olivella  
 

 

Tipologia Edifici unifamiliar aïllat 

Superfície construïda 244 m2 

Solar  837 m2 

Plantes -1 Planta soterrani / Planta baixa / +1 Plantes pis  

Usos Aparcament / Residencial 

Tipus de finca Parcel·la construïda amb divisió horitzontal 

Referència cadastral 6511243CF9761S0001ZA 

Any de construcció 2014 

 

Tipologia constructiva 

Estructura Porticada de formigó armat / Forjat unidireccional 

Coberta Plana 

Tancament Façana convencional amb aïllament 

 

Agents de la edificació 

Promotor La propietat  

Constructor Empresa especialitzada 

Direcció Facultativa Existent 

 

Antecedents i cronologia 

Antecedents L’empresa constructora i la Direcció Facultativa no han donat resposta ni han solucionat les 

patologies constructives manifestades a l’obra en el moment de la recepció. 

Primeres manifestacions Des de la recepció de la obra. 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Procés patològic 8 

Element afectat 

L’element que presenta la lesió és el segellat de les juntes de l’aplacat dels paraments verticals i horitzontals exteriors.  

Ubicació 

Exterior. Les juntes del revestiment de la  façana. 

Descripció 

S’observa el següent en les trobades del paraments verticals i horitzontals: 

- Despreniments de la silicona, quedant zones sense junta. 

Causa 

La causa de la lesió observada és: 

- La incorrecta execució del segellat del aplacat, ja que per garantir la correcta col·locació de la silicona el suport ha 

d'estar net, ferm, sec (humitat màxima del 4%), exempta de beurada de ciment, lliure d'olis, grasses, pintures, 

restes d'olis o massilles antigues. 

Proposta de reparació 

- Retirada i neteja de les juntes de silicona existents 

- Realització d’un nou segellat de les juntes 

Qualificació de la lesió 

Deficiència lleu ja que només requereix de treballs de manteniment per a ser corregida.  
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Imatges 

  

  
 

Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

       

ml 

 
Reparació de junts de trobada de paraments 

revestits amb gres porcellànic de paret amb 

paviment, neteja i nou segellat de junts amb 

massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola 

manual, i imprimació prèvia per a segellats. 

1,00 9,84 0,25 10,09 0,50 

       

ml Reparació de lesió 
 

9,84 € 0,25 € 10,09 € 0,50 hores 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Procés patològic 9 

Element afectat 

L’element que presenta la lesió és l’aplacat dels paraments verticals exteriors, realitzat amb rajola de gres porcellànic premsat 

amb acabat llis, de format 80 x 60 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntades amb beurada. 

 Ubicació 

Exterior. El revestiment de la façana. 

Descripció 

S’observa el següent en l’aplacat ceràmic: 

- Taques de color blanc en forma de fils verticals. 

Causa 

La causa de la lesió observada és: 

- La no impermeabilització de la beurada utilitzada per al rejuntat, ja que al estar exposada al exterior es 

recomana que una vegada hagi assecat el material de rejuntat, hidrofugar les juntes aplicant un impermeabilitzant 

que eviti la penetració d'aigua però que permeti la lliure circulació del vapor. 

- Les taques són blanques ja que anteriorment a aquesta lesió, s’ha produït l’aparició d’eflorescències en la beurada 

degut a la migració de les salts solubles presents en els materials d’obra, que al estar en contacte amb l’aigua de 

pluja es dissolen i surten al exterior en forma de taques blanques. 

Proposta de reparació 

- Neteja de la beurada existent 

- Realització d’un nou rejuntat 

- Impermeabilització de les juntes 

Qualificació de la lesió 

Deficiència lleu ja que no compromet la seguretat de les persones ni de la pròpia edificació.  
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Imatges 

  

  
 

Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

       

m2 

 
Rejuntat general d'enrajolat de parament 

exterior amb rajola de 26 45 peces/m2, a una 

alçària <= 3 m, netejant la junta antiga i rejuntat 

de nou amb beurada CG2, i càrrega de la runa a 

camió o contenidor. 

1,00 5,60 0,73 6,33 0,30 

       

m2 Reparació de lesió 
 

5,60 € 0,73 € 6,33 € 0,30 hores 
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Procés patològic 10 

Element afectat 

 

L’element que presenta la lesió és la trobada entre l’escala exterior i el mur perimetral de la finca. L’escala est{ realitzada amb 

llosa de formigó armat amb una cimentació superficial i revestida amb un paviment de peces ceràmiques. El mur perimetral és 

de f{brica de bloc de formigó, reblert i armat amb barres d’acer corrugat.  

Ubicació 

Exterior. L’escala exterior lateral . 

Descripció 

 

S’observa el següent en la trobada entre els elements descrits: 

- Una esquerda que separa ambdós elements, quedant l’escala separada del mur de bloc de formigó. 

Causa 

La causa de la lesió observada és: 

- La incorrecta compactació del substrat on recolza la cimentació de la llosa de l’escala, de manera que la 

cimentació  ha assentat i l’escala s’ha separat del mur perimetral. 

Proposta de reparació 

- Reblert de l’esquerda amb morter polimèric 

Qualificació de la lesió 

Deficiència important ja que tot i  no representar un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici, requereix una intervenció 

correctora.  
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Imatges 

  

  

Croquis 

  

 

 

 

 

Assentament del 
fonament de la llosa 

d’escala 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

       

ml 

 
Reparació d'esquerda, amb repicat i sanejament 

previ de la zona afectada, reblert amb morter 

polimèric de ciment amb resines sintètiques i 

fibres, fluid i de retracció controlada, i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor. 

1,00 12,70 15,90 28,60 0,40 

       

ml Reparació de lesió 
 

12,70 € 15,90 € 28,60 € 0,40 hores 
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Procés patològic 11 

Element afectat 

 

L’element que presenta la lesió és l’aplacat dels paraments verticals exteriors, realitzats amb rajola de gres porcell{nic 

premsat amb acabat llis, de format 80 x 60 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntades amb beurada. 

Ubicació 

Exterior. El revestiment de la façana. 

Descripció 

 

S’observa el següent en l’aplacat ceràmic: 

- Despreniment d’algunes de les peces. 

Causa 

La causa de la lesió observada és: 

- La incorrecta execució de la fixació de l’aplacat, ja que degut a les dimensions i ubicació de les peces haurien 

d’estar col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE S1  i fixades mecànicament amb ganxos d'acer 

inoxidable. 

Proposta de reparació 

- Retirada de tot l’aplacat 

- Repicat del morter cola existent 

- Realització d’un nou aplacat 

Qualificació de la lesió 

Deficiència greu ja que representa un risc, degut a que compromet la seguretat de les persones.  
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Imatges 

  

  

Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

       

m2 

 
Arrencada d'aplacat i repicat de morter en 

parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor. 

1,00 10,81 0,00 10,81 0,55 

m2 

 
Aplacat de parament vertical exterior a una 

alçària de <= 3 m amb rajola de gres porcellànic 

premsat amb acabat llis, de format 80 x 60 cm, 

col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica i 

fixades amb ganxo d'acer inoxidable, rejuntades 

amb beurada CG2. 

1,00 24,84 40,99 65,66 1,65 

       

m2 Reparació de lesió 
 

35,65 € 40,82 € 76,47 € 2,20  hores 
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Tipologia constructiva 

Estructura Pilars de formigó armat / Forjat reticular 

Coberta Plana 

Tancament Façana convencional amb aïllament 

 

Agents de la edificació 

Promotor Públic / L’administració / Habitatge de Protecció Oficial 

Constructor Empresa especialitzada 

Direcció Facultativa Existent 

  

 

Antecedents i cronologia 

Antecedents Es tracta d’un edifici de nova construcció. 

Primeres manifestacions Durant les primeres pluges des de la recepció de l’obra. 

 

 

 

 

 

 

 

Edifici 6 

Dades Generals 

 

Direcció Carrer de les Ciències, 15-25 de l’Hospitalet de Llobregat  

 

Tipologia Edifici plurifamiliar aïllat 

Superfície construïda 11.368 m2 

Solar  2.682 m2 

Plantes -1 Planta soterrani / Planta baixa / +5 Plantes pis 

Usos Aparcaments i magatzems / Comercial / Residencial 

Tipus de finca Parcel·la construïda amb divisió horitzontal 

Referència cadastral 7491701DF2779A 

Any de construcció 2009 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Procés patològic 12 

Element afectat 

L’element que presenta les lesions és el remat del cantell dels forjats que conformen els balcons de façana. Aquest element 

està conformat per un perfil laminat d'acer en format UPN, i pintat amb la corresponent pintura per a elements metàl·lics.  

Ubicació 

Exterior. A tota la  façana posterior de l’habitatge. 

Descripció 

S’observa el següent en el perfil UPN: 

- Sediments de sals i òxid a l’{nima del perfil en forma de fils verticals. 

- Sediments de sals i òxid a l’ala inferior del perfil en forma de cercles. 

- Descamació puntual de la pintura. 

- Oxidació puntual en la trobada del perfil metàl·lic amb la cara inferior del voladís de formigó armat. 

Causa 

Les causes de les lesions observades són: 

- La textura rugosa de la pintura del perfil  provoca que la brutícia i la calç continguda en l’aigua de pluja s’incrusti 

en la superfície de l’element.  

- La inexistència de goteró que impedeix la lliure circulació de l'aigua pels elements que conformen el balcó i 

protegeixi els elements met{l·lics de la incidència directa de l’aigua de pluja. Ja que l’aigua discorre per tensió 

superficial i gravetat acumulant-se a l’ala inferior, fins caure al balcó inferior.  

- L’acumulació constant d’aigua debilita el perfil, iniciant el procés de corrosió de l’element. 

Proposta de reparació 

- Sanejament del perfil 

- Reparació del paviment contigu 

- Repintat de l’element 

- Realització d’un sistema de recollida d’aigües pluvials 

Qualificació de la lesió 

Deficiència important ja que no representa un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les 

persones, però n’afecta la salubritat de l’edificació. 
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Imatges 

  

  

Croquis 

 

 

 

 

 

Incidència de la pluja 



  104 

 

Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

 

Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

       

ml 

Reparació i sanejat de perfils d'acer,  amb 

acabat pintat amb 2 capes d'emprimació 

antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura 

metàl·lica anticorrosiva. 

1,00 22,06 17,97 40,03 1,17 

ml 

Retirada de peça ceràmica de 25x25 cm, 

sanejat i reparació de morter de ciment de la 

capa de pendents, reposició de 

impermeabilització a base de resina de cloro-

cautxú amb dotació de 2,5 kg/m2 aplicat en 3 

capes amb malla de fibra de vidre de 5 x 5 

mm, col·locació de peça ceràmica de 20x20 

cm. 

1,00 6,85 14,06 20,91 0,85 

ml 

Realització de goteró mitjançant col·locació 

de doble perfil d'acer inoxidable amb el 

corresponent segellat i pintat per a la 

recollida d'aigües i col·locació d'escopidors 

cada metro lineal. 

1,00 21,70 31,85 53,55 1,00 

       

ml Reparació de lesió 
 

50,61 € 63,88 € 114,49 € 3,02 hores 
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Procés patològic 13 

Element afectat 

L’element que presenta la lesió és la cara inferior dels forjat en voladís que conformen els balcons de façana, en l’extrem on se 

situen els rails metàl·lics de les persianes corredisses.  

Ubicació 

Exterior. A tota la  façana posterior de l’habitatge. 

Descripció 

S’observa el següent en la cara inferior del forjat dels balcons: 

- Humitats per filtració 

-  Eflorescències  

- Acumulacions de sals i brutícia en forma d'estalactites 

Causa 

Les causes de les lesions observades són: 

- La inexistència de goteró en el perfil del cantell del forjat és la causa que origina les lesions descrites. 

- Les humitats i les eflorescències són degudes a la constant presència d’aigua en aquesta part del forjat, ja que és el 

punt on l’aigua que discorre per tensió superficial s’acumula.  

- La presència d’estalactites és deguda a l’acumulació dels elements sòlids i sals contingudes per l’aigua que 

discorre per la façana. Els sediments es van dipositant, degut a la repetició constant del procés d’acumulació 

d’aigua i posterior evaporació. 

Proposta de reparació 

- Sanejament del forjat 

- Repintat de l’element 

Qualificació de la lesió 

Deficiència important ja que no representa un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les 

persones, però n’afecta la salubritat de l’edificació. 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Imatges 

  

  

Croquis 

 

 

 

 

 

Pluja 
 

Incidència directa de l’aigua 

Acumulació i 
filtracions d’aigua 

Acumulació d’aigua 
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Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

       

ml 

Reparació de formigó vist mitjançant 

l'aplicació de dues capes de revestiment 

elàstic monocomponent a base de resines 

acríliques en dispersió, dues capes 

d'acabat amb pintura de protecció per a 

formigons i morters, prèvia imprimació 

específica. 

1,00 14,08 7,61 21,65 0,80 

ml Reparació de lesió 
 

14,08 € 7,61 € 21,65 € 0,80 hores 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Procés patològic 14 

Element afectat 

L’element que presenta les lesions és la barana met{l·lica de les terrasses. Es tracta d’una barana d'acer, amb passam{, 

travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, i ancorada a l'obra amb morter.  

Ubicació 

Exterior. A tota la  façana posterior de l’habitatge. 

Descripció 

S’observa el següent en la barana: 

- Una deterioració prematura que es manifesta en forma de descamació de la pintura i avançat procés de corrosió 

dels passamà i el travesser inferior. 

Causa 

La causa de les lesions descrites és: 

- La inexistència de goteró en el perfil del cantell del forjat que reculli i evacuí l’aigua de pluja. De manera que l'aigua 

circula de planta en planta incidint de manera directa en els elements metàl·lics que conformen la barana. 

Proposta de reparació 

- Sanejament de la barana 

- Repintat de l’element 

Qualificació de la lesió 

Deficiència lleu ja que no compromet la seguretat de les persones ni de la pròpia edificació, i només requereix mesures de 

manteniment.  
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Imatges 

  

  

Croquis 

 

 

 

 

 

Pluja 
 

Incidència directa de l’aigua 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

       

ml 

Reparació de barana i posterior pintat de 

barana amb barrots a 12 cm de separació, 

amb esmalt sintètic, amb dues capes 

d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat. 

1,00 7,80 6,66 14,46 0,70 

ml Reparació de lesió 
 

7,80 € 6,66 € 14,46 € 0,70 hores 
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Procés patològic 15 

Element afectat 

L’element que presenta les lesions és la fulla interior del tancament de l’edifici. Es tracta d’un env{ de f{brica cer{mica 

recolzat, de 6 cm de gruix, realitzat amb supermaó de 500x200x60 mm, arrebossat de morter, enguixat i acabat final de 

pintura. 

Ubicació 

Interior. Fulla interior de la  façana posterior de l’habitatge. 

Descripció 

S’observa el següent en el tancament de façana: 

- Humitats per capil·laritat 

- Eflorescències  

- Disgregació del guix en la part inferior del parament vertical. 

Causa 

Les causes de les lesions observades són: 

- Les humitats per capil·laritat, les eflorescències i la posterior disgregació del guix són degudes al contacte directe 

de la fulla exterior de la paret de tancament amb l’aigua. De manera que l’aigua filtra per la junta entre la fulla 

exterior de façana i el paviment, acumulant-se en la càmera del mig. Aquesta aigua acumulada a l’interior, 

ascendeix per capil·laritat per la fulla interior, a través del porus, fins sortir a la superfície. 

- La presència d’aquesta aigua és deguda a la inexistència de goteró en el perfil del cantell del forjat que impedeixi 

el pas de l’aigua cap a l’interior.  

Proposta de reparació 

- Sanejament del parament 

- Repintat de l’element 

Qualificació de la lesió 

Deficiència important ja que no representa un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les 

persones, però n’afecta la salubritat de l’edificació. 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Imatges 

  

  

Croquis 

 

 

 

 

 

Pluja 
 

Incidència directa de l’aigua 

Acumulació d’aigua 

Filtracions d’aigua 

Humitats i eflorescències 
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Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

       

m2 
Sanejat de parament interior de cartró-

guix i posterior pintat. 
1,00 6,75 9,57 16,32 0,15 

m2 Reparació de lesió 
 

6,75 € 9,57 € 16,32 € 0,15 hores 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Edifici 7 

Dades Generals 

 

Direcció Avinguda Can Parellada, 90  de Masquefa  

 

Tipologia d’edificació Edifici unifamiliar aïllat 

Superfície construïda 184m2 

Solar Terreny en pendent de 450m2 

Plantes Planta baixa / +2 Plantes pis 

Usos Residencial 

Tipus de finca Parcel·la construïda sense divisió horitzontal 

Referència cadastral 2760031DF0926S0001AK 

Any de construcció 1992 

 

Tipologia constructiva 

Estructura Porticada de formigó armat / Forjat unidireccional 

Coberta Inclinada 

Tancament Façana convencional amb aïllament 

 

Agents de la edificació 

Promotor Particular   

Constructor Empresa especialitzada 

Direcció Facultativa Existent 

  

Antecedents i cronologia 

Antecedents El 2009 es van realitzar moviments de terra en la parcel·la contigua. Aquests moviments van 

consistir en el buidat del solar. Rebaixant la cota del terreny 1,80 metres respecte la cota 

original. 

Primeres manifestacions Des del buidat de les terres de la parcel·la veïna. 
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Procés patològic 16 

Element afectat 

L’element que presenta les lesions és el mur perimetral, de separació entre parcel·les, de 1,20 metres d’alçada. Es tracta d’un 

mur de fàbrica de bloc de formigó, amb el corresponent armat vertical amb acer i reblert de formigó de ciment Pòrtland i 

reforçat amb perfils verticals rigiditzadors de formigó armat, col·locats cada 3 metres. El mur es sustenta en una fonamentació 

composada per una sabata correguda de formigó armat sobre gabions de pedres. 

Ubicació 

Exterior. Al costat posterior del perímetre de la parcel·la. 

Descripció 

S’observa el següent en el mur perimetral: 

- La cimentació queda vista pel costat de la finca veïna.  

- Esquerdes verticals, que trenquen la fàbrica de bloc de formigó en tot el seu gruix.  

- Les juntes entre els rigiditzadors i la fàbrica estan obertes. 

- Trams de mur enfonsats. 

Causa 

La causa de les lesions observades és: 

- El rebaix de la cota de terreny de la finca contigua, provocant el desplaçament de la cimentació del mur, 

proporcionant-li inestabilitat a tot el conjunt. 

Proposta de reparació 

- Demolició del mur existent 

- Realització d’un nou mur 

Qualificació de la lesió 

Deficiència important ja que representa un risc imminent per a l’estabilitat de l’element i la de les persones. 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Imatges 

  

  

Croquis 

 

 

 

 

 

Cimentació vista 
= 

Inestabilitat 

Estat original 
 

Estat actual 
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Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

       

m2 

Enderroc de tancament mur perimetral i 

cimentació de formigó armat 24 cm de gruix, com a 

màxim, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica 

de runa sobre camió o contenidor. 

1,00 14.87 0,00 14,87 0,60 

m3 

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat 

amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura 

AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb 

una quantia d'1 m2/ m3. 

0,25 18,01 17,51 35,52 0,85 

m2 

Realització de mur perimetral de dues cares vistes 

de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter 

ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb 

components hidrofugants, categoria I, col·locat 

amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb 

filler calcari, traves, brancals i blocs massissats amb 

formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i 

grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat 

manualment, per a parets de blocs de morter de 

ciment i acer en barres corrugades B500S de límit 

elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de 

blocs de morter de ciment. 

1,00 32,80 14,29 47,09 2,50 

       

m2 Reparació de lesió 
 

78,82 € 18,66 € 97,48 € 3,95 hores 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Edifici 8 

Dades Generals 

 

Direcció Carrer Madrid, 155 de Vallirana  

 

Tipologia Edifici unifamiliar aïllat 

Superfície construïda 93 m2 

Solar Terreny en pendent de 1.191m2 

Plantes -1 Planta soterrani / Planta baixa  

Usos Residencial 

Tipus de finca Parcel·la construïda sense divisió horitzontal 

Referència cadastral 1912806DF1811S0001RT 

Any de construcció 1984 

 

Tipologia constructiva 

Estructura Porticada de fusta / Forjat unidireccional 

Coberta Inclinada 

Tancament Façana de panells prefabricats amb aïllament 

 

Agents de la edificació 

Promotor Propietat  

Constructor Empresa no especialitzada 

Direcció Facultativa Inexistent 

 

Antecedents i cronologia 

Antecedents Es tracta d’un edifici de nova construcció. L’empresa encarregada d’executar la cimentació va 

realitzar les obres sense la supervisió de la Direcció Facultativa, sense realitzar el control de 

qualitat ni l’aplicació de les normes en matèria de Seguretat i Salut. 

La cimentació executada no coincideix amb el estipulat en projecte. 

Primeres manifestacions Des de la recepció de l’obra. 
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Procés patològic 17 

Element afectat 

L’element que presenta les lesions és el mur de tancament que transmet les càrregues del forjat sanitari a la cimentació. Es 

tracta d’un mur amb una fonamentació continua de formigó armat, realitzat amb f{brica de blocs de formigó reblerts i armats 

amb acer corrugat.  

Ubicació 

Exterior. Els mur que sustenta el forjat sanitari. 

Descripció 

S’observa el següent en el mur: 

- Deformacions, ja que el mur està lleugerament bombat. 

- Obertures realitzades a posteriori. Aquestes obertures els hi manca dintell i no estan previstes en el projecte 

d’execució. 

- Les juntes verticals de la trava no mantenen la linealitat exigida per garantir un correcte funcionament.  

Aquests fets han fet que el mur sigui un element inestable, i per tant perdi les seves capacitats estructurals.  

Causa 

Les causes de les lesions observades són:  

- La incorrecte execució del mur, sense travar les peces. 

- La incorrecte execució de les obertures, sense col·locació de dintell. 

Ambdós errors d’execució han proporcionat certa inestabilitat al mur, el qual ha de transmetre les càrregues de la edificació a 

la cimentació. 

Proposta de reparació 

- Apuntalament de la edificació i el forjat sanitari 

- Enderrocament del mur existent 

- Realització d’un nou mur 

Qualificació de la lesió 

Deficiència important ja que tot i no representar un risc imminent per a l’estabilitat o la seguretat de determinats elements de 

l’edifici, es constata la iniciació d’un procés gradual de pèrdua de les prestacions b{siques origin{ries. 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Imatges 

  

  

Croquis 

 

 

 

 

 

Col·locació de peces 
SENSE trava 

Obertures SENSE dintell 
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Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

       

m2 
Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre 

a una alçària <= 3 m, amb puntal metàl·lic i tauló. 
0,66 18,70 9,70 18,74 0,90 

m2 

Enderroc per parts i amb el corresponent 

apuntalament del mur perimetral de bloc de 

formigó armat 24 cm de gruix, com a màxim, amb 

mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre 

camió o contenidor. 

1,00 21,80 0,98 22,78 0,90 

m2 

Realització per trams de mur perimetral de dues 

cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de 

morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb 

components hidrofugants, categoria I, col·locat 

amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb 

filler calcari, traves, brancals i blocs massissats amb 

formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i 

grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat 

manualment, per a parets de blocs de morter de 

ciment i acer en barres corrugades B500S de límit 

elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de 

blocs de morter de ciment. 

1,00 36,90 18,30 55,20 2,90 

       

m2 Reparació de lesió 
 

71,04 € 25,68 € 96,72 € 4,60 hores 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Procés patològic 18 

Element afectat 

L’element que presenta la lesió és el forjat sanitari. Es tracta d’un sostre unidireccional realitzat amb biguetes de formigó 

armat auto-resistents, revoltó ceràmic i capa de compressió amb armadura de negatiu i malla electrosoldada. Aquest forjat es 

recolza sobre el mur de bloc de formigó que transmet les càrregues als fonaments. 

Ubicació 

Interior. El forjat sanitari. 

Descripció 

S’observa el següent en el forjat unidireccional: 

- Una fletxa excessiva de 14 cm aproximadament. 

- La capa de compressió, situada a la cara superior del forjat, té un gruix de 10 cm.  

- Les biguetes presenten fissures transversals en la zona mitja de la llum.  

Causa 

Les causes de la lesió observada són:  

- La incorrecte execució del mur, ja que la capa de compressió hauria de ser de màxim de 5cm. 

- Les esquerdes en les biguetes i la fletxa excessiva es deuen a l’excés de c{rrega al qual est{ sotmet el forjat, degut 

a un gruix excessiu de la capa de compressió.  

Proposta de reparació 

- Apuntalament del forjat sanitari 

- Arrencat del paviment 

- Repicat de la capa de compressió 

- Realització d’una nova capa de compressió 

- Reparació de les biguetes fissurades  

Qualificació de la lesió 

Deficiència important ja que no represena un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les 

persones, però n’afecta la funcionalitat, en haver-se constatat un procés gradual de pèrdua de les prestacions bàsiques 

originàries. 
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Imatges 

  

  

Croquis 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material Total Hores 

       

m2 
Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre 

a una alçària <= 3 m, amb puntal metàl·lic i tauló. 
0,66 14,04 0,98 9,91 0,70 

m2 

Arrencat del paviment, sòcol i la capa de morter de 

ciment existent, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre contenidor. 

1,00 17,50 0,00 17,50 0,70 

       

m2 

Repicat de la capa de compressió, de fins a 10 cm 

de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor. 

1,00 22,70 0,00 22,70 1,20 

       

m2 

Realització de capa de compressió de 10 cm de 

gruix amb formigó per a sostre nervat 

unidireccional, HA-25/P/20/I, de consistència 

plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, 

abocat amb cubilot. I armadura per a sostre nervat 

unidireccional amb malla electrosoldada de barres 

corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m 

B500T. 

1,00 7,80 8,45 16,25 0,30 

       

m2 

Paviment interior, de rajola de gres extruït 

esmaltat, grup AI/AIIa, de forma rectangular o 

quadrada, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, 

col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E 

i rejuntat amb beurada CG2. 

1,00 18,83 18,00 36,83 0,90 

       

ml 

Sòcol ceràmic, de 10 cm d'alçària, col·locat amb 

adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE  i rejuntat amb 

beurada CG2. 

0,50 2,80 5,36 4,08 0,10 

       

m2 

Reparació de fissura en bigueta de formigó armat, 

escatat i raspallat d'armadura amb mitjans manuals 

i imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter 

polimèric de resines epoxi, restitució de la part 

afectada amb morter polimèric de reparació, i 

càrrega manual de runa sobre contenidor. 

0,20 42,12 155,20 39,46 1,70 

       

m2 Reparació de lesió 
 

85,93 € 60,81 € 146,74 € 5,60 hores 
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Procés patològic 19 

Element afectat 

L’element que presenta les lesions és el revestiment de morter monocapa dels panells prefabricats que conformen el 

tancament de l’edificació. 

Ubicació 

Exterior. El revestiment de la façana de l’habitatge. 

Descripció 

S’observa el següent en el revestiment : 

- Fissures verticals en la zona corresponent a la junta entre els panell prefabricats. Les fissures deixen vista la malla 

geotextil col·locada en la trobada entre els panells. 

- Esquerdes verticals que neixen en les cantonades de les obertures de la façana. 

Causa 

La causa de les lesions observades és: 

- La inestabilitat de la base portant on es recolza l’habitatge, consistent en el mur de bloc de fàbrica de formigó 

amb deficiències constructives de caràcter estructurals descrites al procés número 17. 

Proposta de reparació 

- Reparació de fissures 

Qualificació de la lesió 

Deficiència important ja que no representa un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les 

persones, però n’afecta la salubritat.  
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Imatges 

  

  

Croquis 

 

 

 

 

 

Inestabilitat de la base portant 

Panells prefabricats 
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Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

       

ml 

Reparació d'esquerda lineal a parament vertical 

exterior revestit de morter monocapa, a una 

alçària >3 m, amb arrencada i repicat de 

revestiments amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor, 

aplicació de morter 1:2:10, col·locació 

d'armadura amb malla de fibra de vidre 

revestida de PVC de 6x5 mm i densitat 484 

g/m2, i acabat amb arrebossat de morter 

monocapa. 

1,00 49,07 12,67 61,74 2,70 

ml Reparació de lesió 
 

49,07 € 12,67 € 61,74 € 2,70 hores 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Edifici 9 

Dades Generals 

 

Direcció Edifici A del Campus UPC Diagonal-Besòs  

Avinguda Eduard Maristany de Sant Adrià del Besòs 

 

Tipologia Edifici equipament aïllat 

Superfície construïda 26.350 m2 

Solar 9.360 m2 

Plantes -2 Planta soterrani / Planta baixa / +10 Plantes pis 

Usos Cultural (Universitat) 

Tipus de finca Parcel·la construïda sense divisió horitzontal 

Referència cadastral No disponible 

Any de construcció En procés 

 

Tipologia constructiva 

Estructura Porticada de formigó armat / Forjat unidireccional 

Coberta Plana 

Tancament Façana ventilada amb aïllament 

Agents de la edificació 

Promotor Públic / Universitat Politècnica de Catalunya 

Constructors Diferents empreses especialitzades per a cadascuna de les fases 

Direcció Facultativa Existent 

  

Antecedents i cronologia 

Antecedents Un cop finalitzada l’estructura sobre rasant, l’obra va ser recepcionada per l’empresa 

encarregada de finalitzar la resta de l’ obra. 

Primeres manifestacions En el moment de recepció de la obra en fase d’estructures. 
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Procés patològic 20 

Element afectat 

L’element que presenta la lesió és una de les parets divisòries interiors. Es tracta d’una paret de fàbrica de bloc de formigó i 

sense revestiment. 

Ubicació 

Interior. Paret de tancament de la caixa d’escala de la planta soterrani. 

Descripció 

S’observa el següent en la paret divisòria: 

- Una esquerda vertical que neix en el extrem superior i travessa tot el gruix del parament.  

Causa 

Les causes de la lesió observada és:  

- La fletxa excessiva del forjat superior, el qual ha deformat més del que s’havia previst i  ha trencat la peça de 

formigó en el seu punt més feble.  

- Per tant es tracta d’un error d’execució ja que no es va deixar suficient distància entre el forjat i la part superior del 

mur, per permetre la deformació del forjat. 

Proposta de reparació 

- Reparació de l’esquerda 

Qualificació de la lesió 

Deficiència important ja que no representen un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les 

persones, però requereix de mesures correctores, més enllà de mesures de manteniment.  
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Imatges 

 

Croquis 
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Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

       

ml 

Reparació de fissura de biga de formigó armat, 

amb repicat del formigó, sanejament i raspallat 

de les armadures amb mitjans manuals i amb 

raig de sorra, passivat de les armadures, 

imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb 

morter polimèric de resines epoxi, restitució de 

la part afectada amb morter polimèric de 

reparació i càrrega manual de runa sobre 

contenidor. 

1,00 25,71 41,02 66,73 1,36 

ml Reparació de lesió 
 

25,71 € 41,02 € 66,73 € 1,36  hores 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Procés patològic 21 

Element afectat 

L’element que presenta la lesió és la j{ssera de formigó armat  on s’encasta el forjat del voladís de planta segona. 

Ubicació 

Exterior. Jàssera en façana. 

Descripció 

S’observa el següent en la jàssera de façana: 

- Fissures en sentit transversal ubicades en la cara inferior de la jàssera en la part de la trobada amb el forjat del 

voladís de la segona planta.  

Causa 

La causa de la lesió observada és: 

- La  flexió generada pel voladís en la trobada amb la jàssera, aquesta tensió produeix la fissuració superficial del 

formigó. 

Proposta de reparació 

- Reparació de les fissures 

Qualificació de la lesió 

Deficiència lleu ja que no compromet la seguretat de les persones ni de la pròpia edificació.  
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Imatges 

  

  

Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

       

ml 

Reparació de fissura de biga de formigó armat, 

amb repicat del formigó, sanejament i raspallat 

de les armadures amb mitjans manuals i amb raig 

de sorra, passivat de les armadures, imprimació 

anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric 

de resines epoxi, restitució de la part afectada 

amb morter polimèric de reparació i càrrega 

manual de runa sobre contenidor. 

1,00 25,71 41,02 66,73 1,36 

ml Reparació de lesió 
 

25,71 € 41,02 € 66,73 € 1,36  hores 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Procés patològic 22 

Element afectat 

L’element que presenta la lesió són les j{sseres de formigó armat que sustenten el forjat de l’edificació. Es tracta de bigues de 

cantell, les qual redueixen la seva secció per encastar-se en els pilars de façana. 

Ubicació 

Exterior.  Jàssera en façana. 

Descripció 

S’observa el següent en la trobada del pilar amb la jàssera: 

- Fissures en els diferents plànols de la trobada. 

Causa 

La causa de la lesió observada és: 

- La tensió generada per l'alta proporció d'armat respecte de formigó en la unió entre la jàssera i el pilar. Ja que la 

j{ssera s’uneix reduint la seva secció, el que suposa la mateixa quantia d’acer, però menys formigó.  

Proposta de reparació 

- Reparació de les fissures 

Qualificació de la lesió 

Deficiència lleu ja que no compromet la seguretat de les persones ni de la pròpia edificació.  
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Imatges 

  

  

 

Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

       

ml 

Reparació de fissura de biga de formigó armat, amb 

repicat del formigó, sanejament i raspallat de les 

armadures amb mitjans manuals i amb raig de 

sorra, passivat de les armadures, imprimació 

anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de 

resines epoxi, restitució de la part afectada amb 

morter polimèric de reparació i càrrega manual de 

runa sobre contenidor. 

1,00 25,71 41,02 66,73 1,36 

ml Reparació de lesió 
 

25,71 € 41,02 € 66,73 € 1,36  hores 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Procés patològic 23 

Element afectat 

L’element que presenta la lesió és la cara superior del forjat que constitueix el voladís de la planta segona. Es tracta d’una llosa 

de formigó armat de 15 cm de gruix encastada a una jàssera de formigó armat de cantell. 

Ubicació 

Interior.  Forjat en voladís. 

Descripció 

S’observa el següent en  el forjat: 

- Una fissura a la cara superior del forjat que conforma el voladís, situada en la trobada amb la biga de cantell. 

Causa 

La causa de la lesió descrita és: 

- Les tensions de tracció generades en la part superior de la unió de la volada amb la jàssera perimetral del forjat. 

Proposta de reparació 

- Reparació de la fissura 

Qualificació de la lesió 

Deficiència lleu ja que no compromet la seguretat de les persones ni de la pròpia edificació.  
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Imatges 

  

  

Croquis 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

       

ml 

Reparació de fissura en el forjat de formigó 

armat, amb repicat del formigó i restitució de la 

part afectada amb morter polimèric de reparació 

i càrrega manual de runa sobre contenidor. 

1,00 12,52 19,75 32,27 0,75 

ml Reparació de lesió 
 

12,52 € 19,75 € 32,27 € 0,75  hores 
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Edifici 10 

Dades Generals 

 

Direcció Carrer Roger de Flor, 61 de Barcelona 

 

Tipologia Edifici plurifamiliar entre mitgeres 

Superfície construïda 95 m2 de l’habitatge afectat 

Solar Terreny en pendent de 2.623 m2 

Plantes Planta baixa / +4 Plantes pis 

Usos Comercial / Residencial 

Tipus de finca Parcel·la construïda amb divisió horitzontal 

Referència cadastral 1429704DF3812G 

Any de construcció 1972 

 

Tipologia constructiva 

Estructura Porticada de formigó armat / Forjat unidireccional 

Coberta Plana 

Tancament Façana convencional amb aïllament 

Agents de la edificació 

Promotor Propietat 

Constructor Empresa especialitzada 

Direcció Facultativa Existent 

 

Antecedents i cronologia 

Antecedents 
L’empresa encarregada d’executar la reforma de l’habitatge no va disposar d’operaris 

especialitzats, ni donats d’alta a la seguretat social. 

Primeres manifestacions Des de la recepció de la obra 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Procés patològic 24 

Element afectat 

L’element que presenta la lesió és el paviment laminat interior. 

Ubicació 

Interior. Paviment del saló - menjador. 

Descripció 

S’observa el següent en el paviment: 

- Deformacions en forma de desnivells i falta de planeïtat, fàcilment detectable al caminar per l'interior de l'estança. 

Els canvis de nivell són més considerables a les zones on s'han realitzat prèviament enderrocs d’envans. 

Causa 

La causa de la lesió observada és: 

- La incorrecta o nul·la anivellació de la base on recolza el paviment laminat. Ja que no s'ha realitzat cap tipus de 

recrescut o anivellació, sinó que s'ha deixat el paviment de terratzo existent com a base, existint desnivells a les 

zones on s'han retirat envans.  

Proposta de reparació 

- Desmuntatge del sòcol i el paviment  

- Realització de recrescut anivellat de morter de ciment 

- Col·locació de paviment i sòcol 

Qualificació de la lesió 

Deficiència important ja que no pot quedar relegada amb  treballs de manteniment..  
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Imatges 

  

  

Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material Total Hores 

       

ml 

Arrencada de sòcol de fusta amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre 

contenidor. 

0,20 2,50 0,00 0,50 0,05 

m2 

 

Desmuntatge de paviment laminat de parquet i 

làmina de polietilè, amb mitjans manual, neteja 

i acopi del material per la seva reutilització i 

càrrega manual de runa sobre contenidor. 

1,00 6,50 0,00 6,50 0,25 

m2 

 

Recrescut i anivellament de la base suport del 

paviment de 10mm de gruix, amb pasta auto-

anivelladora de ciment, aplicada manualment. 

1,00 6,00 10,20 16,20 0,10 

m2 

 

Col·locació de paviment laminat de parquet 

reutilitzat, sobre lamina de polietilè. 

1,00 10,00 2,50 16,20 0,40 

ml 
Col·locació de sòcol de fusta lamina a joc amb el 

paviment laminat de parquet. 
1,00 4,50 6,50 11,00 0,05 

m2 Reparació de lesió 
 

31,40 € 19,00 € 50,40 € 0,85 hores 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Procés patològic 25 

Element afectat 

L’element que presenta la lesió són els envans interiors i el cel ras. Ambdós paraments realitzats amb plaques de guix laminat 

subjectada sobre estructura met{l·lica d’acer galvanitzat. 

Ubicació 

Interior. Envans i cel ras interior. 

Descripció 

S’observa el següent en les plaques: 

- Descantellat, en forma d’irregularitats i relleus, de les cantonades formades per les plaques de guix laminat.  

Causa 

La causa de la lesió descrita és: 

- La incorrecta instal·lació de les plaques. Degut a que no s'ha utilitzat cinta cantonera per a donar uniformitat i 

protegir els cantells del cartró-guix. La cinta proporciona uniformitat visual i protegeix els cantells. 

Proposta de reparació 

- Col·locació de cinta cantonera 

- Pintat dels paraments 

Qualificació de la lesió 

Deficiència lleu ja que no compromet la seguretat de les persones ni de la pròpia edificació.  
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Imatges 

  

  

Croquis 

 

 

 

 

 

Sense cinta cantonera Amb cinta cantonera 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

       

ml 
Col·locació de cinta cantonera per a plaques de 

cartró-guix. 
1,00 2,20 2,75 4,95 0,05 

m2 

Pintat de la zona reparada, amb capa 

d'imprimació i dues capes d'acabat de pintura, 

amb prèvia preparació del parament amb 

massilla de polièster per a interior. 

1,00 3,95 3,40 7,35 0,18 

ml Reparació de lesió 
 

6,15 € 6,15 € 12,30 € 0,23  hores 
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Edifici 11 

Dades Generals 

 

Direcció Passeig Parlament de Catalunya, 72-78 de 

Sant Andreu de la Barca  

 

Tipologia Edifici plurifamiliar aïllat 

Superfície construïda 140 m2 

Solar 8.818 m2 

Plantes -1 Planta Soterrani / Planta baixa  

Usos Residencial 

Tipus de finca Parcel·la construïda amb divisió horitzontal 

Referència cadastral 4689707DF1848N 

Any de construcció 2013 

 

Tipologia constructiva 

Estructura Pilars de formigó armat / Forjat reticular 

Coberta Plana 

Tancament Façana ventilada amb aïllament 

 

Agents de la edificació 

Promotor Públic /L’Administració / Habitatges de Protecció Oficial 

Constructor Empresa especialitzada 

Direcció Facultativa Existent 

  

Antecedents i cronologia 

Antecedents L’empresa encarregada d’executar la instal·lació del paviment va finalitzar els seus treballs 

abans de la posta a punt de les instal·lacions i l’execució dels conseqüents remats d’obra. De 

manera que abans de marxar va protegir el paviment cobrint-lo amb planxes de cartró.  

Posteriorment, durant les probes de les instal·lacions, es van produir fuites en alguns dels 

radiadors d’aigua calenta sanit{ria instal·lats. 

Primeres manifestacions Des de la recepció de la obra 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Procés patològic 26 

Element afectat 

 

L’element que presenta la lesió es el paviment laminat interior. Es tracta d’un paviment laminat imitació fusta amb sòcol a joc 

col·locat sobre membrana protectora de polietilè i membrana aïllant de polietilè de 2mm.   

Ubicació 

Interior. Paviment interior. 

Descripció 

S’observa el següent en el paviment: 

- Humitats per capil·laritat en forma de bombolles en el perímetre de les peces. 

Causa 

La causa de la lesió observada és: 

- La humitat a la que ha estat exposat el paviment, degut a les fuites d’aigua succeïdes durant les proves de posta 

a punt i verificació de la instal·lació de la calefacció. L’aigua s’ha acumulat a la base del suport i ha penetrat per 

capil·laritat  a la peça per la zona més porosa, que en aquest cas són els cantells. 

Proposta de reparació 

- Desmuntatge del sòcol i el paviment  

- Col·locació del sòcol i el paviment 

Qualificació de la lesió 

Deficiència important ja que no representen un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les 

persones, però n’afecten la salubritat i funcionalitat.  
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Imatges 

  

  
 

Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

       

ml 

Desmuntatge de sòcol de fusta amb mitjans 

manuals per a reutilització, neteja, acopi i 

càrrega manual de runa sobre contenidor. 

0,20 3,50 0,00 0,70 0,02 

m2 

Arrencada de paviment laminat de parquet i 

làmina de polietilè, amb mitjans manual i 

càrrega manual de runa sobre contenidor. 

1,00 4,50 0,00 4,50 0,20 

       

m2 
Col·locació de paviment laminat de parquet, 

sobre lamina de polietilè. 
1,00 10,00 2,50 16,20 0,40 

m2 
Recol·locació de sòcol de fusta laminada 

prèviament desmuntat. 
0,20 3,50 2,50 1,20 0,05 

       m2 Reparació de lesió   19,60 €   3,00 € 22,60 € 0,67 hores 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Edifici 12 

Dades Generals 

 

Direcció Avinguda Perimetral, s/n  de Jaca (Huesca) 

 

Tipologia d’edificació Edifici equipament aïllat 

Superfície construïda 18.123 m2 

Solar 3.271 m2 

Plantes -2 Plantes subterrànies / Planta baixa / +2 Plantes pis 

Usos Esportiu  

Tipus de finca Parcel·la construïda sense divisió horitzontal 

Referència cadastral No disponible 

Any de construcció 2008 

 

Tipologia constructiva 

Estructura Pilars de formigó armat i jàsseres metàl·liques / Forjat reticular 

Coberta Inclinada 

Tancament Façana lleugera 

 

Agents de la edificació 

Promotor Públic / L’Ajuntament de Jaca  

Constructor Empresa especialitzada 

Direcció Facultativa Existent 

  

Antecedents i cronologia 

Antecedents La empresa acorda una garantia de 2 anys a comptar des de la recepció de la obra. 

Primeres manifestacions Després de 2 anys de la recepció de l’obra. 
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Procés patològic 27 

Element afectat 

 

L’element que presenta les lesions és el paviment continu de formigó polit de la planta d’accés al pavelló i les j{sseres 

metàl·liques que sustenten la coberta del pavelló. 

Ubicació 

Interior. Paviment interior i jàsseres metàl·liques de coberta. 

Descripció 

S’observa el següent en el paviment: 

- Restes de calç al llarg de tota la superfície de les jàsseres corbes, en forma de fils fins distribuïts uniformement. Les 

taques descrites, marquen el camí seguit per l'aigua, la qual per tensió superficial i gravetat, descendeix del punt 

superior de la jàssera fins a la seva base, acumulant-se en el paviment de la zona perimetral. 

- Punts d'òxid i repicat de la pintura en el cantell de les bigues. 

Causa 

La causa de les lesions observades és: 

- La presència constant d’aigua degut a l’efecte de condensació produït en la part superior de la coberta, aquesta 

zona del pavelló és certament crítica, a causa del fenomen de convecció que s’hi genera, el qual es veu afavorit per 

la forma semiesfèrica del pavelló, fet que provoca l’acumulació de les bosses d'aire més càlides. De manera que 

quan aquestes masses d'aire calent entren en contacte amb la coberta, la qual està a una temperatura inferior, es 

condensa aigua en la seva superfície. Aquesta aigua va recorrent per tensió superficial i gravetat tots els elements 

de la coberta i baixa per les jàsseres fins a arribar a la superfície horitzontal, on acaba acumulant-se.  

Proposta de reparació 

- Neteja i reparació puntual de la estructura metàl·lica 

- Neteja i reparació del paviment continu de formigó 

Qualificació de la lesió 

Deficiència important ja que no representen un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les 

persones, però n’afecten la salubritat i funcionalitat. 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Imatges 

  

  

Croquis 

 

 

 

 

 

Condensació a la part superior 
de la coberta 
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Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

 

ml 

Neteja i reparació puntual de jàsseres metàl·liques 

de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual 

de runa sobre contenidor. Tenien en conte que 

l'execució dels treballs es fa en alçada. 

1,00 29,57 15,60 45,17 0,20 

       

m2 

Neteja i reparació de paviment continu de formigó 

polit, amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre contenidor. Tenien en conte que 

l'execució dels treballs es fa en alçada. 

0,10 21,65 2,50 2,42 0,05 

       
ml Reparació de lesió 

 
31,73 € 15,86 € 47,59 € 0,25 hores 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Procés patològic 28 

Element afectat 

 

L’element que presenta les lesions és el calaix d’instal·lacions realitzat amb plaques de guix laminat fixat sobre estructura 

met{l·lica ancorada al forjat. Es tracta d’un conducte que discorre pel sostre de la sala de m{quines compressores i pel seu 

interior passen els conductes de refrigeració de la pista. 

Ubicació 

Interior. Sala de màquines compressores. 

Descripció 

S’observa el següent en el conducte: 

- Humitats per condensació i fongs en forma de taques negres. 

- Part de les plaques de cartró-guix trencades, deixant vista la perfileria d'acer galvanitzat que sustenta les plaques. 

- El cintat de les peces desprès. 

Causa 

Les causes de les lesions descrites són: 

- La presència constant d’aigua provocada per l’efecte de condensació. Aquesta condensació es deu a la diferència 

de temperatures generada. Els compressors del sistema de refrigeració generen calor però alhora els conductes 

que transcorren per l'interior del conducte estan a temperatures molt inferiors, provocant un salt tèrmic important. 

- Incorrecte disseny del calaix d’instal·lacions, ja que en aquest cas és necessari un calaix tècnic amb aïllament 

tèrmic i revestiment hidròfug. 

Proposta de reparació 

- Desmuntatge del calaix d’instal·lacions 

- Aïllament tèrmic dels conductes de refrigeració 

- Realització del calaix d’instal·lacions amb el corresponent aïllament 

Qualificació de la lesió 

Deficiència greu ja que representa greus problemes de salubritat, que pressuposin un risc per a la seguretat de les persones. 
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Imatges 

  

  

  

Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

       

m2 

Arrencada de calaix d'instal·lacions, inclou 

plaques de cartró-guix i estructura metàl·lica, 

amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre contenidor. 

1,00 8,90 0,00 8,90 0,25 

       

m2 

Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma 

elastòmera per a aïllament tèrmic d'equips i 

conductes, amb un factor de resistència a la 

difusió del vapor d'aigua >= 7000, muntat 

exteriorment, adherit. 

1,00 8,80 28,41 37,21 0,41 

       

m2 

Formació de conducte rectangular de llana de 

vidre de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 

0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de 

planxa d'alumini i recobriment interior de film 

d'alumini, muntat encastat en el forjat. 

1,00 13,74 15,52 29,26 0,62 

       
m2 Reparació de lesió 

 
31,44 € 43,93 € 75,37 € 1,28 hores 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Procés patològic 29 

Element afectat 

 

L’element que presenta la lesió és el recobriment dels talussos de la zona de rampes que donen accés al pavelló des de la via 

pública. Aquests talussos estan recoberts amb graves d'un tamís aproximat de 50-40mm, dipositades sobre un film plàstic de 

polietilè que impermeabilitza el terreny. 

Ubicació 

Exterior. Talussos de les rampes d’accés al Pavelló. 

Descripció 

S’observa el següent en el recobriment dels talussos: 

- Despreniments dels àrids dipositats. 

- Àrees sense revestiment, deixant vist el film plàstic. 

Causa 

La causa de la lesió descrita és: 

- Incorrecte disseny del recobriment dels talussos, ja que la grava si és col•locada en una superfície inclinada i 

impermeable, quan plou es converteixen en un element inestable, discorrent per vessament pels talussos. 

Proposta de reparació 

- Retirada de graves 

- Col·locació de geomalla 

- Col·locació de graves 

Qualificació de la lesió 

Deficiència lleu ja que no compromet la seguretat de les persones ni de la pròpia edificació.  
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Imatges 

  

  
 

Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

m2 

 

Retirada de les graves del recobriment dels 

talussos, neteja i acopi, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre contenidor. 

1,00 8,90 0,00 8,90 0,25 

       

m2 

Col·locació de geomalla de reforç ancora 

mecànicament sobre els talussos i posterior 

recobriment amb les graves reutilitzades, amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

contenidor. 

1,00 27,40 52,93 80,33 3,00 

       

m2 Reparació de lesió 
 

36,30 € 52,93 € 89,23 € 3,25 hores 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Edifici 13 

Dades Generals 

 

Direcció Avinguda de la Llum, 22 de la 

Urbanització La Coma de Creixell (Tarragona) 

 

Tipologia d’edificació Edifici unifamiliar aïllat 

Superfície construïda 90 m2 

Solar 950 m2 

Plantes Planta baixa / +1 Plantes pis 

Usos Residencial 

Tipus de finca Parcel·la construïda sense divisió horitzontal 

Referència cadastral 9394201CF6599S0001OZ 

Any de construcció 1978 

 

Tipologia constructiva 

Estructura Parets de càrrega i jàsseres metàl·liques / Forjat unidireccional 

Coberta Inclinada / Plana 

Tancament Façana convencional sense aïllament 

 

Agents de la edificació 

Promotor Particular  

Constructor Empresa especialitzada 

Direcció Facultativa Existent 

 

Antecedents i cronologia 

Antecedents L’any 2009 es van realitzar les obres d’urbanització de les vies contigües a la finca. Aquestes 

obres a traços generals van consistir en la pavimentació de les vies, i l'execució de les xarxes 

generals de subministrament i sanejament. 

Primeres manifestacions 
Durant el procés de compactació de l’execució de les obres d’urbanització. 
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Procés patològic 30 

Element afectat 

 

L’element que presenta les lesions són les parets de f{brica de totxana que composen la façana de l’edificació. Es tracta d’una 

façana de tipus convencional, la fulla exterior és de fàbrica de maó de 15 cm d'espessor i està revestida amb revoco de morter i 

pintura. La fulla interior és de fàbrica de maó de 5 cm de gruix, enguixada i pintada. 

Ubicació 

Exterior. La façana de l’habitatge. 

Descripció 

S’observa el següent en els paraments: 

- Esquerdes en diagonal en l'extrem dels paraments. 

- Esquerdes en diagonal en les cantonades de les obertures. 

- Esquerdes verticals en la part superior i central, que s'estenen al forjat. 

- Esquerdes horitzontals en les juntes generades entre els paraments de façana i el forjat. 

- Esquerdes horitzontals a mitja altura dels paraments. 

Aquestes esquerdes es presenten amb més intensitat en planta baixa, i travessen tot l'espessor de la façana, presentant-se 

també a la cara interior dels paraments. 

Causa 

La causa de les lesions observades és: 

- L'assentament de la cimentació provocat per les vibracions generades durant la compactació del terreny per a les 

obres d’urbanització. Aquestes vibracions van suposar el desplaçament puntual del substrat on recolza l’edificació, 

transmetent aquests moviments als murs de façana. 

Proposta de reparació 

- Reparació de esquerdes 

- Revestiment de la façana 

Qualificació de la lesió 

Deficiència greu ja que representa un risc imminent per a l’estabilitat o la seguretat de determinats elements de l’edifici o 

greus problemes de salubritat, que pressuposin un risc per a la seguretat de les persones o béns. 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Imatges 

  

  

Croquis 
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Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

 

ml 

Reparació d'esquerda en paret d'obra ceràmica, amb 

repicat i sanejament previ de la zona afectada, 

col·locació de grapes amb acer en barres corrugades 

B500S, separades cada 30 cm, reblert amb morter 

polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, 

fluid i de retracció controlada, i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor. 

1,00 47,65 7,35 55,00 2,90 

       

m2 

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical 

exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de 

ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland 

amb filler calcari 32,5 R. 

1,00 35,12 2,54 37,66 1,70 

       

m2 

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb 

pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i 

pigments, amb una capa de fons d'imprimació 

neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues 

d'acabat. 

1,00 7,80 5,63 13,43 0,20 

       

ml Reparació de lesió 
 

90,57 € 15,52 € 106,09 € 4,80 hores 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Procés patològic 31 

Element afectat 

 

L’element que presenta les lesions són els envans divisoris són de fàbrica de maó de 5 cm d'espessor. Tots estan enguixats i 

pintats. 

Ubicació 

Interior. Les divisòries interiors de l’habitatge. 

Descripció 

S’observa el següent en els paraments: 

- Esquerdes en diagonal en la majoria de les estades. 

- Esquerdes verticals en la part superior dels envans estenent-se pel forjat resseguint els extrems de la jàssera d'acer. 

- Esquerdes amorfes en les cantonades dels marcs de les portes. 

- Esquerdes verticals que ressegueixen la junta de la trobada entre diferents envans. 

- Esquerdes horitzontals en la part superior del sòcol. 

- Esquerdes horitzontals a mitja altura del parament. 

Aquestes esquerdes travessen el parament en tot el seu espessor. 

Causa 

La causa de les lesions observades és: 

- L'assentament de la cimentació provocat per les vibracions generades durant la compactació del terreny per a les 

obres d’urbanització. Aquestes vibracions van suposar el desplaçament puntual del substrat on recolza l’edificació, 

transmetent aquests moviments al forjat sanitari, on recolzen els envans. 

Proposta de reparació 

- Reparació de esquerdes 

- Revestiment dels envans 

Qualificació de la lesió 

Deficiència greu ja que representa un risc imminent per a l’estabilitat o la seguretat de determinats elements de l’edifici o 

greus problemes de salubritat, que pressuposin un risc per a la seguretat de les persones o béns. 
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Imatges 

  

  

Croquis 

 

 

 

 

 

 

 

Assentament diferencial de la base portant 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

ml 

 

Reparació d'esquerda en envà enguixat amb repicat 

del guix, col·locació de malla flexible de fibra de 

vidre revestida de PVC amb acabat enguixat. 

1,00 2,91 0,75 3,66 0,20 

       

m2 

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb 

pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i 

pigments, amb una capa de fons d'imprimació 

neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues 

d'acabat. 

1,00 7,80 5,63 13,43 0,20 

       

ml Reparació de lesió 
 

10,71 € 6,38 € 17,09 € 0,40 hores 
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Procés patològic 32 

Element afectat 

 

L’element que presenta les lesions són els envans divisoris són de fàbrica de maó de 5 cm d'espessor. Tots estan enrajolats 

amb peces ceràmiques. 

Ubicació 

Interior. Envans de bany i cuina. 

Descripció 

S’observa el següent en els paraments: 

- Esquerdes en diagonal en la majoria de les estades. 

- Esquerdes verticals en la part superior dels envans estenent-se pel forjat resseguint els extrems de la jàssera d'acer. 

- Esquerdes amorfes en les cantonades dels marcs de les portes. 

- Esquerdes verticals que ressegueixen la junta de la trobada entre diferents envans. 

- Esquerdes horitzontals en la part superior del sòcol. 

- Esquerdes horitzontals a mitja altura del parament. 

Aquestes esquerdes travessen el parament en tot el seu espessor, trencant les rajoles del revestiment. 

Causa 

La causa de les lesions observades és: 

- L'assentament de la cimentació provocat per les vibracions generades durant la compactació del terreny per a les 

obres d’urbanització. Aquestes vibracions van suposar el desplaçament puntual del substrat on recolza l’edificació, 

transmetent aquests moviments al forjat sanitari, on recolzen els envans. 

Proposta de reparació 

- Arrencada del enrajolat 

- Reparació de esquerdes 

- Enrajolat dels envans 

Qualificació de la lesió 

Deficiència greu ja que representa un risc imminent per a l’estabilitat o la seguretat de determinats elements de l’edifici o 

greus problemes de salubritat, que pressuposin un risc per a la seguretat de les persones o béns. 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Imatges 

  

  
 

Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

m2 

 

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor. 

1,00 8,73 0,00 8,73 0,20 

       

ml 

Reparació d'esquerda en envà arrebossat amb 

repicat de l'arrebossat, col·locació de malla flexible 

de fibra de vidre revestida de PVC amb acabat 

arrebossat remolinat. 

1,00 6,73 1,10 7,83 0,20 

       

m2 

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària 

<= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, 

rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu 

mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu 

per a rajola ceràmica C1 T (UNE-EN 12004) i 

rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). 

1,00 9,78 13,50 23,28 0,40 

       

ml Reparació de lesió 
 

25,24 € 14,60 € 39,84 € 0,80 hores 
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Procés patològic 33 

Element afectat 

 

L’element que presenta la lesió són les obertures practicables de façana, realitzades amb fusteria de fusta. 

Ubicació 

Exterior. Fusteria exterior. 

Descripció 

S’observa el següent en la fusteria practicable: 

- Els marcs desajustats i amb les juntes obertes 

Causa 

La causa de la lesió observada és: 

- L'assentament de la cimentació provocat per les vibracions generades durant la compactació del terreny per a les 

obres d’urbanització. Aquestes vibracions van suposar el desplaçament puntual del substrat on recolza l’edificació, 

transmetent aquests moviments als murs de façana, ja que aquests són la continuació de les sabates corregudes. 

Proposta de reparació 

- Desmuntatge de les finestres 

- Col·locació de noves finestres 

Qualificació de la lesió 

Deficiència important ja que no representa un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les 

persones, però n’afecta la salubritat i funcionalitat, en haver-se constatat un procés gradual de pèrdua de les prestacions 

bàsiques originàries. 
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Imatges 

  
 

Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

ut 

 

Arrencada de full i bastiment de finestra amb 

mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o 

contenidor. 

1,00 5,69 0,00 8,73 0,32 

       

ut 

Finestra de fusta de roure per a envernissar, 

col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles 

batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 

cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, 

classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua i 

classificació mínima C4 de resistència al vent, amb 

bastiment sense persiana. 

1,00 16,66 282,25 298,91 0,75 

       

ut 

Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al 

vernís sintètic, amb dues capes, amb la superfície 

brillant. 

1,00 8,51 2,55 11,06 0,40 

       

ut Reparació de lesió 
 

33,90 € 284,80 € 318,70 € 1,47 hores 
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Edifici 14 

Dades Generals 

 

Direcció Carretera C-3,5 km 53 de Vallgorguina  

Polígon Industrial Eurast 

 

Tipologia Edifici industrial aïllat 

Superfície construïda 144 m2 

Solar 22.459 m2 

Plantes Planta baixa / +1 Planta pis 

Usos Industrial 

Tipus de finca Parcel·la construïda sense divisió horitzontal 

Referència cadastral 6434101DG5163S0001QK 

Any de construcció 1991 

 

Tipologia constructiva 

Estructura Porticada metàl·lica / Forjat unidireccional 

Coberta Plana 

Tancament Façana lleugera amb aïllament 

 

Agents de la edificació 

Promotor Particular  

Constructor Empresa especialitzada 

Direcció Facultativa Existent 

 

Antecedents i cronologia 

Antecedents L’any 2000 es va produir un incendi de les instal·lacions interior. Després del sinistre d’incendi 

es va rehabilitar la nau. L’empresa encarregada d’executar la nova coberta de l’edifici va 

subcontractar a una altra empresa especialitzada la execució de la capa de pendents i de la 

impermeabilització. 

Primeres manifestacions 6 anys després de la execució de la nova coberta 

 
 



  168 

 

Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Procés patològic 34 

Element afectat 

 

L’element que presenta la lesió són les plaques de guix laminat fixades amb travesses metàl·liques  i les plaques perforades de  

poliestirè de format 60x60cm que conformen el cel ras de la planta pis. 

Ubicació 

Interior. El cel ras de les oficines. 

Descripció 

S’observa el següent en les plaques: 

- Humitats per filtració en forma de taques i bufat de la pintura. 

Causa 

La causa de les lesions observades és: 

- Les filtracions d’aigua provinents de coberta. El recorregut dibuixat per les marques d'aigua, l'oxidació de la 

perfileria i l'estat en general de la part interior del fals sostre, fan constar que l'única causa de les lesions descrites 

són les filtracions de coberta. L'aigua de pluja es filtra pel perímetre de coberta i les juntes dels embornals, i baixa 

fins a acumular-se en el fals sostre. 

Proposta de reparació 

- Arrencada de plaques de guix laminat 

- Desmuntatge i substitució de plaques perforades  

- Realització de cel ras de guix laminat 

- Pintat de cel ras continu 

Qualificació de la lesió 

Deficiència important ja que no representa un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les 

persones, però n’afecta la salubritat i funcionalitat. 
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Imatges 

  

  

Croquis 

 

 

 

 

Filtracions 
coberta 

Acumulació d’aigua al cel ras 

Humitats per filtració 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

m2 

 

Desmuntatge de plaques, com a màxim, de cel ras 

de qualsevol material, col·locades sobre entramat 

vist, selecció del material aprofitable, i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor. 

1,00 6,81 0,00 6,81 0,30 

       

m2 
Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i 

càrrega manual sobre camió o contenidor. 
1,00 6,07 0,00 6,07 0,30 

       

m2 

Cel ras registrable de plaques de guix laminat 

acabat amb perforacions agrupades, 600x 600 mm 

i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica 

D, sistema desmuntable amb estructura d'acer 

galvanitzat vist format per perfils principals amb 

forma de T invertida de 15 mm de base col·locats 

cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de 

suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris 

col·locats formant retícula de 600x 600 mm , per a 

una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. 

1,00 8,60 21,22 29,82 0,40 

       

m2 

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus 

hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i 

vora afinada (BA), amb perfileria de mestres fixades 

directament al sostre col·locades cada 400 mm, per 

a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. 

1,00 13,93 12,82 26,75 0,66 

       

m2 

Pintat de parament horitzontal de guix, amb 

pintura plàstica tixotròpica, amb una capa 

segelladora i dues d'acabat. 

1,00 3,01 4,43 7,44 0,15 

       

m2 Reparació de lesió 
 

38,42 € 38,47 € 76,89 € 1,81 hores 

 

 

 

 

 

 

 

 



 171  Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Procés patològic 35 

Element afectat 

 

Els elements que presenten les lesions són les plaques de guix laminat que conformen els envans de les oficines. Es tracta de 

plaques subjectades sobre estructura d’acer galvanitzat i pintades. 

Ubicació 

Interior. Els envans de les oficines. 

Descripció 

S’observa el següent en les plaques de guix laminat: 

- Humitats per filtració en la part superior dels paraments verticals, i humitats per capil·laritat en la part inferior, en 

forma de taques, inflat puntual del guix i descamació puntual de la pintura. 

Causa 

La causa de les lesions descrites és: 

- La filtració d’aigua des de coberta, part de l'aigua filtrada s'acumula en el fals sostre, la resta discorre verticalment 

acumulant-se en el forjat. De manera que les humitats en la part inferior dels paraments verticals es produeixen per 

l’ascensió per  capil·laritat. Mentre que les humitats superiors es produeixen per la filtració directa de l’aigua 

acumulada al fals sostre. 

Proposta de reparació 

- Arrencada sòcol 

- Reparació de les humitats 

- Pintat del parament 

- Col·locació sòcol 

Qualificació de la lesió 

Deficiència important ja que no representa un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les 

persones, però n’afecta la salubritat. 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Imatges 

  

  

Croquis 

 

 

 

 

 

 

Filtracions 
coberta 

Acumulació d’aigua al cel ras 

Humitats 
per 

capil·laritat 
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Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

ml 
Arrencada de sòcol de fusta amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre contenidor. 
0,33 2,50 0,00 0,83 0,07 

       

m2 

Pintat de paraments de guix amb pintura acrílica 

anti-humitat, prèvia neteja amb lleixiu dissolt en 

aigua i producte fungicida. 

1,00 4,94 5,10 10,04 0,25 

       

m2 

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura 

plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i 

dues d'acabat. 

1,00 2,42 1,96 4,38 0,10 

       

ml 
Col·locació de sòcol de fusta lamina a joc amb el 

paviment laminat de parquet. 
0,33 4,50 6,50 3,63 0,07 

       

m2 Reparació de lesió 
 

9,68 € 9,20 € 18,88 € 0,49 hores 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Edifici 15 

Dades Generals 

 

Direcció Carretera Garós s/n, Casa 11 de Garós 

 

Tipologia Edifici unifamiliar adossat 

Superfície construïda 117 m2 

Solar 1.291 m2 

Plantes Planta baixa / +2 Planta pis 

Usos Residencial 

Tipus de finca Parcel·la construïda amb divisió horitzontal 

Referència cadastral 3799848CH2239N0011JO 

Any de construcció 1980 

 

Tipologia constructiva 

Estructura Parets de càrrega / Forjat unidireccional 

Coberta Inclinada 

Tancament Façana pesada sense aïllament 

 

Agents de la edificació 

Promotor Particular  

Constructor Empresa especialitzada 

Direcció Facultativa Existent 

 

Antecedents i cronologia 

Antecedents Es tracta d’un habitatge de segona residència, i durant un període on els propietaris no 

estaven es va produir el trencament accidental del tub de subministrament d’aigua del lavabo 

de la planta superior i va estar rajant aigua durant dues setmanes. 

Primeres manifestacions 2 setmanes després de la fuita d’aigua 
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Procés patològic 36 

Element afectat 

 

Els elements que presenten les lesions són els envans interiors. Es tracta d’envans de f{brica de maó buit de 7 cm de gruix, 

enlluïts amb guix i acabat pintat. 

Ubicació 

Interior. Els revestiment dels envans interiors. 

Descripció 

S’observa el següent en els envans: 

- Part del revestiment de guix desprès i desintegrat 

Causa 

La causa de les lesions observades és: 

- La inundació d’aigua de la planta baixa.  L’aigua provinent de la fuita del bany de la planta superior es va acumular 

en la planta baixa. De manera que l’env{ va estar durant dues setmanes submergit en aigua, fet que va provocar la 

desintegració parcial del revestiment de guix.  

Proposta de reparació 

- Repicat del revestiment 

- Arrebossat del parament 

- Enlluït de guix i pintat del parament 

Qualificació de la lesió 

Deficiència important ja que no representa un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les 

persones, però n’afecta la salubritat. 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Imatges 

  

  

Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

m2 

Repicat d'arrebossat o enguixat, per l'aplicació de 

posteriors capes de revestiment, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor. 

1,00 4,17 0,00 4,17 0,15 

       

m2 

Arrebossat reglejat sobre parament vertical 

interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb 

morter ús corrent . 

1,00 16,24 1,62 17,86 0,76 

       

m2 

Enguixat a reglejat sobre parament vertical interior, 

a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix acabat 

lliscat. 

1,00 8,02 2,64 10,66 0,37 

       

m2 

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura 

plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i 

dues d'acabat. 

 

1,00 2,42 1,96 4,38 0,10 

m2 Reparació de lesió 
 

30,85 € 6,22 € 37,07 € 1,38 hores 
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Procés patològic 37 

Element afectat 

 

Els elements que presenten la lesió són les biguetes i el revestiment del forjat. Es tracta de biguetes de fusta massissa 

ancorades a les partes mestres de maçoneria i el revestiment conformat per làmines de fusta natural. 

Ubicació 

Interior. Cara inferior de forjat. 

Descripció 

S’observa el següent en les biguetes i el revestiment de fusta del forjat: 

- Floridura en forma de taques blanques 

Causa 

La causa de la lesió observada és: 

- La inundació d’aigua de la planta baixa.  L’aigua provinent de la fuita del bany de la planta superior es va acumular 

en la planta baixa. De manera que l’env{ va estar durant dues setmanes submergit en aigua, fet que va provocar la 

desintegració parcial del revestiment de guix.  

Proposta de reparació 

- Sanejat de les biguetes i l’entramat del revestiment 

- Tractament i envernissat dels elements de fusta 

Qualificació de la lesió 

Deficiència important ja que no representa un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les 

persones, però n’afecta la salubritat. 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Imatges 

  

  
 

Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

m2 

Neteja, sanejat i envernissat amb tractament 

insecticida-fungicida per a tot tipus de protecció 

mitja, de forjat format per biguetes i revestiment 

de fusta.  

1,00 18,87 8,93 27,80 0,45 

       

m2 Reparació de lesió 
 

18,87 € 8,93 € 27,80 € 0,45 hores 
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Edifici 16 

Dades Generals 

 

Direcció Av. Jaume Morató 22 de Cardedeu 

 

Tipologia Edifici equipament aïllat 

Superfície construïda 817 m2 

Solar 1.523 m2 

Plantes Planta soterrani / Planta baixa  

Usos Esportiu 

Tipus de finca Parcel·la construïda sense divisió horitzontal 

Referència cadastral No disponible 

Any de construcció 2005 

 

Tipologia constructiva 

Estructura Porticada de formigó armat / Forjat unidireccional 

Coberta Plana 

Tancament Façana ventilada amb aïllament 

 

Agents de la edificació 

Promotor Públic / L’Ajuntament de Cardedeu 

Constructor Empresa especialitzada 

Direcció Facultativa Existent 

 

Antecedents i cronologia 

Antecedents Es tracta d’un habitatge de segona residència, i durant un període on els propietaris no 

estaven es va produir el trencament accidental del tub de subministrament d’aigua del lavabo 

de la planta superior i va estar rajant aigua durant dues setmanes. 

Primeres manifestacions 2 setmanes després de la fuita d’aigua 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Procés patològic 38 

Element afectat 

 

L’element que presenta les lesions són les lloses de formigó armat que conformen el vas de la piscina. Es tracta d’unes lloses 

de formigó armat que per la part interior està arrebossades de morter hidròfug i enrajolat ceràmic i posteriori rejuntat amb 

beurada amb tractament impermeabilitzant. 

Ubicació 

Interior. El vas de la piscina. 

Descripció 

S’observa el següent en les lloses : 

- Humitats per filtració que neixen de la junta de formigonat entre la llosa horitzontal i la vertical del vas de la piscina. 

- Eflorescències en forma de taques y dolls, just a les zones on correspon a la junta entre la llosa horitzontal del vas y 

les que conformen les partes. Dites taques es presenten de color blanc i marró. 

- Sediments conformats per sals dipositats a la superfície. 

Causa 

Les causes de les lesions descrites són: 

- La filtració d’aigua a través de la junta de formigonat, en forma de degoteig constant. 

- La incorrecta impermeabilització de les partes del vas de la piscina, que només consta d’una capa d’arrebossat 

de les lloses del vas amb morter hidròfug i posterior revestiment. 

L'aigua filtrada per aquesta junta, conté clorurs i té un pH inferior al del formigó. De manera que en travessar l'element 

ha destruït la capa passivant de les armadures, iniciant-se un procés de carbonatació del formigó i corrosió de l'armat. 

Amb la constant filtració d'aigua, aquesta ha arrossegat les sals contingudes (color blanc) amb restes d'òxid (color marró) 

a la superfície de la llosa, dipositant-se en forma de fils verticals i taques amorfes. 

Proposta de reparació 

- Repicat del revestiment 

- Arrebossat del parament 

- Col·locació de capa impermeabilitzant 

- Arrebossat i enrajolat 

- Sanejament i neteja de la superfície vista de les lloses 

Qualificació de la lesió 

Deficiència important ja que no representa un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les 

persones, però n’afecta la salubritat. 
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Imatges 

  

  

Croquis 

 

 

 

 

 

 

Filtracions d’aigua de piscina per 
la junta de formigonat 

Humitats i 
eflorescències 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Valoració econòmica de reparació 

 

Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

m2 

Arrencada d'enrajolat en parament vertical i 

horitzontal, amb mitjans manuals i càrrega manual 

de runa sobre camió o contenidor. 

1,00 8,60 0,00 8,60 0,46 

m2 

Repicat d'arrebossat o enguixat, per l'aplicació de 

posteriors capes de revestiment, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor. 

1,00 4,17 0,00 4,17 0,15 

m2 

Col·locació de membrana de gruix 1,2 mm, d'una 

làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie, 

sense armadura, fixada al suport amb adhesiu de 

formulació específica. 

1,00 6,46 11,66 18,12 0,30 

       

m2 

Arrebossat reglejat sobre parament interior, a 3,00 

m d'alçària, com a màxim, amb morter 

impermeabilitzant en dues capes. 

1,00 31,24 15,62 47,86 0,76 

       

m2 

Enrajolat de faixa vertical exterior a una alçària <= 3 

m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, 

grup BIa, de 76 a 115 peces/m2, col·locades amb 

adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb 

beurada hidròfuga. 

1,00 14,76 28,78 43,54 0,70 

       

m2 
Neteja de superfícies de formigó amb raig de sorra 

de sílice de granulometria 1-2 mm. 
1,00 3,69 2,39 6,08 0,18 

m2 Reparació de lesió 
 

58,45 € 68,92 € 127,37 € 2,55 hores 
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Procés patològic 39 

Element afectat 

 

L’element que presenta les lesions són els murs de formigó armat que conformen el dipòsit regulador d’aigua ubicat en planta 

soterrani. Es tracta d’un dipòsit conformat per murs de formigó armat que per la part interior est{ revestit amb dues capa de 

pintura impermeabilitzant a base de clor-cautxú. 

Ubicació 

Interior. El dipòsit regulador. 

Descripció 

S’observa el següent en la part inferior dels murs laterals del dipòsit : 

- Despreniments del formigó que conforma el recobriment de les armadures. 

- Part del armat resta vist, i presenta un avançat estat de corrosió. 

Causa 

Les causes de les lesions descrites són: 

- La filtració d’aigua a través de la junta de formigonat del vas de les piscines, en forma de degoteig constant. Ja 

que el dipòsit s’ubica just a sota del vas de la piscina, i l’aigua filtrada per la junta s’acumula als canals sobreeixidors 

del  dipòsit. 

- El contacte constant i directa amb l’aigua filtrada i acumulada al canal. L’aigua penetra pels porus del formigó, i 

degut al seu pH inferior i alt contingut de clorurs, s’inicia la carbonatació del formigó del recobriment i el passivat de 

les armadures. De manera que les armadures inicien un procés de corrosió, que suposa l’inflat de les mateixes. 

Aquest inflat junt amb la carbonatació acaba suposant el trencament superficial del formigó que conforme el 

recobriment. 

Proposta de reparació 

- Repicat del formigó del recobriment 

- Sanejat i reparació del armat 

- Restitució del volum del recobriment amb morter polimèric 

Qualificació de la lesió 

Deficiència important ja que no representa un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les 

persones, però n’afecta la salubritat. 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Imatges 

  

  

Croquis 

 

 
 
 
 
 
 

Acumulació d’aigua procedent 
de filtracions 

Humitats 
eflorescències i  

corrosió 
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Valoració econòmica de reparació 

 
Unitat Descripció Quantia Manobre Material P.E.M. Hores 

m2 

Reparació de mur de formigó armat, escatat i 

raspallat d'armadura amb mitjans manuals i amb 

raig de sorra, passivat d'armadura i imprimació 

anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de 

resines epoxi, restitució de la part afectada amb 

morter polimèric de reparació, i càrrega manual de 

runa sobre contenidor 

1,00 82,37 128,22 210,59 0,46 

m2 Reparació de lesió 
 

82,37 € 128,22 € 210,59 € 5,97 hores 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Procés patològic 40 

Element afectat 

 

L’element que presenta les lesió és el sòcol que separa la sala de piscina de la sala de gimn{s. Es tracta d’un sòcol realitzat amb 

obra ceràmica de maó buit, presa amb morter, amb acabat d’arrebossat de morter i posterior col·locació de sòcol d’aglomerat 

de DM siliconat al parament. 

Ubicació 

Interior. La sala de gimnàs. 

Descripció 

S’observa el següent en el sòcol de la sala de gimn{s: 

- Humitats per filtració. 

- El sòcol d’aglomerat es troba parcialment desenganxat del parament de morter.  

- El morter del arrebossat del parament presenta eflorescències. 

- El sòcol d’aglomerat es presenta inflat i amb taques. 

Causa 

Les causes de les lesions descrites són: 

- La filtració d’aigua a través de la junta constructiva entre el forjat i el sòcol d’obra. L’aigua filtrada és l’aigua 

provinent de la sala de piscina. 

- La incorrecta impermeabilització del forjat de la sala de piscina, ja que no s’ha realitzat el pertinent remat de la 

impermeabilització a la zona del sòcol que separa ambdues sales. La tela asfàltica no remata el sòcol, permetent la 

filtració d’aigua.  

Proposta de reparació 

- Desmuntatge de fusteria 

- Arrencada total del sòcol  

- Arrencada parcial de paviment 

- Realització de sòcol d’obra 

- Reforç de la impermeabilització amb bandes d PVC 

- Realització parcial de paviment 

- Col·locació del sòcol  

Qualificació de la lesió 

Deficiència important ja que no representa un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les 

persones, però n’afecta la salubritat. 
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Imatges 

  

  

Croquis 

 
 

 
 
 
 
 

Filtracions d’aigua 
de piscina per la 

junta de 
formigonat 

Humitats i 
eflorescències 
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Annexa 1: Fitxes Edificis i Processos Patològics 

Valoració econòmica de reparació 

 
Unitat Descripció Quantia Manobre Material Total Hores 

ml 

 

Arrencada de sòcol de fusta amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre contenidor. 

 

1,00 2,50 0,00 2,50 0,07 

ml 

Arrencada de paviment laminar, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor. 

 

1,00 4,74 0,00 4,74 0,25 

m2 

Parquet flotant de posts multicapa, amb capa 

d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de 

merbau envernissat, de llargària > 1900 mm, 

d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, 

amb 3 llistons per post, amb unió a pressió, 

col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 

mm de gruix. 

 

1,00 10,55 24,11 34,66 0,50 

ml 

Col·locació de sòcol de fusta lamina a joc amb el 

paviment laminat de parquet. 

 

1,00 4,50 6,50 11,00 0,07 

m2 Reparació de lesió 
 

22,29 € 30,61 € 52,90 € 0,89 hores 
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Full de càlcul 1 _ Dades Edificis 

Edifici 

nº 
Tipologia Ús 

Any de 

construcció 
Estat actual Constructor 

Direcció 

Facultativa 

Primeres 

manifestacions 

patològiques 

Tipologia constructiva 

Estructura Coberta Tancament 

 
          

1 

Edifici 
plurifamiliar 

entre 
mitgeres 

Residencial 2001 Original 
Empresa 

especialitzada 
Existent 

4 anys després de 
la recepció 

Porticada de 
formigó armat / 

Forjat unidireccional 
Plana 

Façana 
convencional 

amb aïllament 

           

2 
Edifici 

unifamiliar 
aïllat 

Residencial 1992 Original 
Empresa 

especialitzada 
Existent 

15 anys després de 
les obres contigües 

Porticada de 
formigó armat / 

Forjat unidireccional 
Inclinada 

Façana 
convencional 

amb aïllament 

           

3 
Edifici 

unifamiliar 
aïllat 

Residencial 2009 Original 
Empresa 

especialitzada 
Existent Des de la recepció 

Porticada de 
formigó armat / 

Forjat unidireccional 
Plana 

Façana 
convencional 

amb aïllament 

           

4 
Edifici 

unifamiliar 
adossat 

Residencial 2008 Original 
Empresa 

especialitzada 
Existent 

2 anys després la 
recepció 

Porticada de 
formigó armat / 

Forjat unidireccional 
Inclinada 

Façana 
convencional 

amb aïllament 
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5 
Edifici 

unifamiliar 
aïllat 

Residencial 2014 Original 
Empresa 

especialitzada 
Existent Des de la recepció 

Porticada de 
formigó armat / 

Forjat unidireccional 
Plana 

Façana 
convencional 

amb aïllament 

           

6 
Edifici 

plurifamiliar 
aïllat 

Residencial 2009 Original 
Empresa 

especialitzada 
Existent Des de la recepció 

Pilars de formigó 
armat / Forjat 

reticular 
Plana 

Façana 
convencional 

amb aïllament 

           

7 
Edifici 

unifamiliar 
aïllat 

Residencial 1992 Original 
Empresa 

especialitzada 
Existent 

Des del buidat de 
la finca contigua 

Porticada de 
formigó armat / 

Forjat unidireccional 
Inclinada 

Façana 
convencional 

amb aïllament 

           

8 
Edifici 

unifamiliar 
aïllat 

Residencial 2012 Original 
Empresa no 

especialitzada 
inexistent Des de la recepció 

Porticada de fusta / 
Forjat unidireccional 

Inclinada 
Façana de panells 
prefabricats amb 

aïllament 

           

9 
Edifici per 

equipament 
aïllat 

Cultural en procés Original 
Empresa 

especialitzada 
Existent Durant l'execució 

Porticada de 
formigó armat / 

Forjat unidireccional 
Plana 

Façana ventilada 
amb aïllament 

           

10 

Edifci 
plurifamiliar 

entre 
mitgeres 

Residencial 1972 Reformat 
Empresa no 

especialitzada 
inexistent 

Des de la recepció 
de la reforma 

Porticada de 
formigó armat / 

Forjat unidireccional 
Inclinada 

Façana 
convencional 

amb aïllament 
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11 
Edifici 

plurifamiliar 
aïllat 

Residencial 2013 Original 
Empresa 

especialitzada 
Existent Des de la recepció 

Porticada de 
formigó armat / 

Forjat unidireccional 
Inclinada 

Façana 
convencional 

amb aïllament 

           

12 
Edifici per 

equipament 
aïllat 

Esportiu 2008 Original 
Empresa no 

especialitzada 
inexistent 

2 anys després de 
la recepció 

Pilars de formigó 
armat i jàsseres 

metàl·liques / Forjat 
reticular 

Inclinada Façana lleugera 

           

13 
Edifici 

unifamiliar 
aïllat 

Residencial 1978 Original 
Empresa 

especialitzada 
Existent 

Durant les obres 
d'urbanització 

Parets de càrrega i 
jàsseres metàl·liques 

/ Forjat 
unidireccional 

Inclinada / 
Plana 

Façana 
convencional 

sense aïllament 

           

14 
Edifici 

industrial 
aïllat 

Industrial 1991 Rehabilitat 
Empresa 

especialitzada 
Existent 

6 anys després de 
la rehabilitació 

Porticada metàl·lica / 
Forjat unidireccional 

Plana 
Façana lleugera 
amb aïllament 

           

15 
Edifici 

unifamiliar 
adossat 

Residencial 1980 Original 
Empresa 

especialitzada 
Existent 

durant una fuita 
d'aigua de dues 

setmanes 

Parets de càrrega / 
Forjat unidireccional 

Inclinada 
Façana pesada 
sense aïllament 

           

16 
Edifici per 

equipament 
aïllat 

Esportiu 2005 Original 
Empresa 

especialitzada 
Existent Des de la recepció 

Porticada de 
formigó armat / 

Forjat unidireccional 
Plana 

Façana ventilada 
amb aïllament 
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Full de càlcul 2 _ Dades Processos Patològics 

Edifici 
nº 

Procés  
nº 

Ubicació 

Element afectat 

Qualificació 

Paràmetres 

Element Tipus Descripció 
Risc 

imminent 
Afecta 

l'estabilitat 
Afecta la 
seguretat 

Afecta la 
salubritat 

Afecta la 
funcionalitat 

    
 

       
1 1 Interior Paviment Acabat Peces ceràmiques de gres important no si no no si 

    
 

       
2 2 Exterior Mur Constructiu Fàbrica de bloc de formigó important no si no si no 

    
 

       
3 3 Exterior Revestiment Acabat Arrebossat i acabat pintat lleu no no no no no 

    
 

       
3 4 Exterior Voladís Estructural Formigó armat vist i acabat pintat lleu no no no no no 

    
 

       
3 5 Exterior Paviment Acabat Formigó imprès lleu no no no no no 

    
 

       
3 6 Exterior Tancament Constructiu Façana convencional important no no no si si 

    
 

       
4 7 Interior Mur Estructural Formigó armat vist i acabat pintat important no no no si si 

    
 

       
5 8 Exterior Juntes Acabat Cordó de silicona lleu no no no no si 

    
 

       
5 9 Exterior Revestiment Acabat de gres porcellànic lleu no no no no si 

    
 

       
5 10 Exterior Escala Estructural Llosa de formigó armat important no no no no si 

    
 

       
5 11 Exterior Revestiment Acabat de gres porcellànic greu no si si no no 
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6 12 Exterior Remat Acabat Perfil d’acer UPN i acabat pintat important no no no si no 

    
 

       
6 13 Exterior Forjat Estructural Formigó armat vist i acabat pintat important no no no si no 

    
 

       
6 14 Exterior Barana Constructiu metàl·lica lleu no no no no no 

    
 

       
6 15 Interior Revestiment Acabat Arrebossat, enlluït de guix i pintat important no no no si si 

    
 

       
7 16 Exterior Mur Constructiu Fàbrica de bloc de formigó important no si si no si 

    
 

       
8 17 Exterior Mur Constructiu Fàbrica de bloc de formigó important no si no no si 

    
 

       
8 18 Exterior Forjat Estructural Unidireccional  important no no no no si 

    
 

       
8 19 Exterior Revestiment Acabat Morter monocapa important no no no si no 

    
 

       
9 20 Interior Divisòria Constructiu Fàbrica de bloc de formigó important no no no no no 

    
 

       
9 21 Exterior Jàssera Estructural Formigó armat lleu no no no no no 

    
 

       
9 22 Exterior Jàssera Estructural Formigó armat lleu no no no no no 

    
 

       
9 23 Interior Forjat Estructural Formigó armat lleu no no no no no 

    
 

       
10 24 Interior Paviment Acabat Laminat important no no no no no 

    
 

       
10 25 Interior Envà i cel ras Constructiu de guix laminat lleu no no no no no 

    
 

       



 
195  Annexa 3: Full de Càlcul 2_ Dades Processos  Patològics 

11 26 Interior Paviment Acabat Laminat important no no no no no 

    
 

       
12 27 Interior Jàsseres Estructural D'acer laminat amb acabat lacat important no no no si no 

    
 

       
12 28 Interior Calaix instal. Constructiu de guix laminat greu no si si si si 

    
 

       
12 29 Exterior Recobriment Acabat de grava sobre làmina de polietilè lleu no no no no no 

    
 

       
13 30 Exterior Tancament Constructiu convencional de fàbrica de totxana greu no si si si si 

    
 

       
13 31 Interior Envans Constructiu de fabrica de maó i revestits de guix greu no si no no no 

    
 

       
13 32 Interior Envans Constructiu de fabrica de maó i enrajolat greu no si no no no 

    
 

       
13 33 Exterior Fusteria Constructiu practicable de fusta important no no no si si 

    
 

       
14 34 Interior Cel ras Constructiu de guix laminat important no no no si no 

    
 

       
14 35 Interior Envans Constructiu de guix laminat important no no no si no 

    
 

       
15 36 Interior Revestiment Acabat de fàbrica de maó i enlluït de guix important no no no si si 

    
 

       
15 37 Interior Biguetes Estructural de fusta massissa important no no no si no 

    
 

       
16 38 Interior Lloses Estructural de formigó armat important no no no si si 

    
 

       
16 39 Interior Mur Estructural de formigó armat important no no no si no 
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16 40 Interior Sòcol Acabat de fàbrica de maó i acabat de DM important no no no si no 
 
 

Edifici 
nº 

Procés  
nº 

Lesions Causes Reparació Cost unitari de reparació 

Tipus Tipologia  Descripció directa indirecta Tipus  Ut 
Cost 

manobre 
Cost 

material 
Execució 
material 

Hores 
manobre 

  
  

 
 

   
    

1 1 
Primària Mecànica Esquerda Agents 

atmosfèrics 
Error 

d'execució 
Substitució 

física 
m2 39,84 € 23,36 € 63,20 € 1,96 

Secundària - - 

  
           

2 2 
Primària Física Humitats per capil·laritat Presència 

d’aigua 
Error de 
projecte 

Substitució 
funcional 

m2 171,99 € 127,09 € 299,08 € 7,56 

Secundària Mecàniques Esquerdes 

  
           

3 3 
Primària Física Brutícia per rentat diferencial Agents 

atmosfèrics 
Qualitat del 

material 
Substitució 

física 
m2 2,08 € 2,51 € 4,59 € 0,10 

Secundària - - 

  
           

3 4 
Primària Mecànica Fissures Agents 

atmosfèrics 
Error 

d'execució 
Substitució 

funcional 
m2 29,89 € 14,02 € 23,25 € 0,26 

Secundària Física Humitats per filtració 

  
           

3 5 
Primària Mecànica Despreniments 

Ús 
Error 

d'execució 
Sanejament m2 18,43 € 18,24 € 36,67 € 0,90 

Secundària - - 

  
           

3 6 
Primària Mecànica Esquerdes 

Assentament  
Error 

d'execució 
Nous 

materials 
m2 51,57 € 6,81 € 58,38 € 2,80 

Secundària - - 
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4 7 
Primària Física Humitats per capil·laritat Agents 

atmosfèrics 
Error 

d'execució 
Nous 

materials 
m2 51,21 € 278,80 € 330,85 € 2,45 

Secundària Química Eflorescències 
  

           

5 8 
Primària Mecànica Despreniment Agents 

atmosfèrics 
Error 

d'execució 
Substitució 

física 
m2 9,84 € 0,25 € 10,09 € 0,50 

Secundària - - 
  

           

5 9 
Primària Mecànica Despreniment Agents 

atmosfèrics 
Error 

d'execució 
Nous 

materials 
m2 5,60 € 0,73 € 6,33 € 0,30 

Secundària Física Brutícia per rentat diferencial 

  
           

5 10 
Primària Mecànica Esquerda 

Assentament 
Error 

d'execució 
Sanejament m2 12,70 € 15,90 € 28,60 € 0,40 

Secundària - - 

  
           

5 11 
Primària Mecànica Despreniments Agents 

atmosfèrics 
Error 

d'execució 
Nous 

materials 
m2 35,65 € 40,82 € 76,47 € 2,20 

Secundària - - 

  
           

6 12 
Primària Física Brutícia per rentat diferencial Agents 

atmosfèrics 
Error de 
projecte 

Substitució 
funcional 

ml 50,61 € 63,88 € 114,49 € 3,02 
Secundària Química Corrosió 

  
           

6 13 
Primària Físiques Humitats per filtració Agents 

atmosfèrics 
Error de 
projecte 

Sanejament ml 14,08 € 7,61 € 21,65 € 0,80 
Secundària Química Eflorescències 

  
           

6 14 
Primària Química Corrosió Agents 

atmosfèrics 
Error de 
projecte 

Sanejament ml 7,80 € 6,66 € 14,46 € 0,70 
Secundària - - 

  
           

6 15 
Primària Físiques Humitats per filtració Agents 

atmosfèrics 
Error de 
projecte 

Sanejament m2 6,75 € 9,57 € 16,32 € 0,15 
Secundària Química Eflorescències 
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7 16 
Primària Mecànica Deformacions 

Assentament 
Error 

d'execució 
Substitució 

física 
m2 78,82 € 18,66 € 97,48 € 3,95 

Secundària Mecànica Esquerdes 

  
           

8 17 
Primària Mecànica Deformació 

Ús 
Error 

d'execució 
Substitució 

física 
m2 71,04 € 25,68 € 96,72 € 4,60 

Secundària - - 

  
           

8 18 
Primària Mecànica Deformació 

Sobrecàrrega 
Error 

d'execució 
Substitució 

física 
m2 85,93 € 60,81 € 146,74 € 5,60 

Secundària Mecànica Esquerdes 

  
           

8 19 
Primària Mecànica Esquerdes 

Assentament 
Error 

d'execució 
Sanejament ml 49,07 € 12,67 € 61,74 € 2,70 

Secundària - - 

  
           

9 20 
Primària Mecànica Esquerda 

Ús 
Error 

d'execució 
Sanejament ml 25,71 € 41,02 € 66,73 € 1,36 

Secundària - - 

  
           

9 21 
Primària Mecànica Fissura 

Ús 
Error 

d'execució 
Sanejament ml 25,71 € 41,02 € 66,73 € 1,36 

Secundària - - 

  
           

9 22 
Primària Mecànica Fissura 

Ús 
Error 

d'execució 
Sanejament ml 25,71 € 41,02 € 66,73 € 1,36 

Secundària - - 

  
           

9 23 
Primària Mecànica Fissura 

Ús 
Error 

d'execució 
Sanejament ml 12,52 € 19,75 € 32,27 € 0,75 

Secundària - - 
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10 24 
Primària Mecànica Deformacions 

Ús 
Error 

d'execució 
Nous 

materials 
m2 31,40 € 19,00 € 50,40 € 0,85 

Secundària - - 

  
           

10 25 
Primària Mecànica Despreniments 

Sobrecàrrega 
Error 

d'execució 
Nous 

materials 
ml 6,15 € 6,15 € 12,30 € 0,23 

Secundària - - 

  
           

11 26 
Primària Física Humitats per capil·laritat Presència 

d’aigua 
Accidental 

Substitució 
física 

m2 19,60 € 3,00 € 22,60 € 0,67 
Secundària - - 

  
           

12 27 
Primària Física Brutícia per rentat diferencial Presència 

d’aigua 
Incorrecte 

manteniment 
Sanejament ml 31,73 € 15,86 € 47,59 € 0,25 

Secundària Química Oxidació 

  
           

12 28 
Primària Física Humitats per condensació Presència 

d’aigua 
Error de 
projecte 

Nous 
materials 

m2 31,44 € 43,93 € 75,37 € 1,28 
Secundària Química Organismes 

  
           

12 29 
Primària Mecànica Despreniments Agents 

atmosfèrics 
Error de 
projecte 

Nous 
materials 

m2 36,30 € 52,93 € 89,23 € 3,25 
Secundària - - 

  
           

13 30 
Primària Mecànica Deformació 

Assentament 
Error 

d’execució 
Sanejament ml 90,57 € 15,52 € 106,09 € 4,80 

Secundària Mecànica Esquerdes 

  
           

13 31 
Primària Mecànica Deformació 

Assentament 
Error 

d’execució 
Sanejament ml 10,71 € 6,38 € 17,09 € 0,40 

Secundària Mecànica Esquerdes 

  
           

13 32 
Primària Mecànica Deformació 

Assentament 
Error 

d’execució 
Substitució 

física 
ml 25,24 € 14,60 € 39,84 € 0,80 

Secundària Mecànica Esquerdes 
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13 33 
Primària Mecànica Deformació 

Assentament 
Error 

d’execució 
Substitució 

física 
ut 33,90 € 284,80 € 318,70 € 1,47 

Secundària Mecànica Esquerdes 

  
           

14 34 
Primària Mecànica Esquerdes Presència 

d’aigua 
Error 

d'execució 
Substitució 

física 
m2 38,42 € 38,47 € 76,89 € 1,81 

Secundària Física Humitats per filtració 

  
           

14 35 
Primària Mecànica Esquerdes Presència 

d’aigua 
Error 

d'execució 
Substitució 

física 
m2 9,68 € 9,20 € 18,88 € 0,49 

Secundària Física Humitats per filtració 

  
           

14 36 
Primària Mecànica Despreniments Presència 

d’aigua 
Accidental 

Substitució 
física 

m2 30,85 € 6,22 € 37,07 € 1,38 
Secundària - - 

  
           

15 37 
Primària Física Humitats per filtració Presència 

d’aigua 
Accidental Sanejament m2 18,87 € 8,93 € 27,80 € 0,45 

Secundària Química Organismes 

  
           

15 38 
Primària Física Humitats per filtració Presència 

d’aigua 
Error de 
projecte 

Nous 
materials 

m2 58,45 € 68,92 € 127,37 € 2,55 
Secundària Química Eflorescències 

  
           

16 39 
Primària Física Humitats per filtració Presència 

d’aigua 
Error de 
projecte 

Sanejament m2 82,37 € 128,22 € 210,59 € 5,97 
Secundària Química Corrosió 

  
           

16 40 
Primària Física Humitats per filtració Presència 

d’aigua 
Error de 
projecte 

Nous 
materials 

ml 66,29 € 52,97 € 119,26 € 3,00 
Secundària - - 
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Full de Càlcul 3 _ Anàlisi Mediambiental 
Edifici 

nº 
Procés  

nº 
Tipus de 
procés 

Tipus de reparació 
Matèria 
primera 

Contingut 
reciclat % 

Cost energètic Emissions 
CO2 

Kg 

Residus 
Kg MJ KWh 

   
       

1 1 Mecànic Substitució física 54,00% 0 357,33 91,06 53,05 21,00 

   
       

2 2 Físic 
Substitució 

funcional 
75,20% 0 666,37 195,90 107,36 106,64 

   
       

3 3 Físic Substitució física 86,25% 0 477,83 111,40 87,15 57,51 

   
       

3 4 Mecànic 
Substitució 

funcional 
72,00% 0 744,77 226,03 138,94 87,51 

   
       

3 5 Mecànic Sanejament 50,00% 0 94,27 35,41 14,21 13,50 

   
       

3 6 Mecànic Nous materials 100,00% 0 611,49 180,83 113,68 120,02 

   
       

4 7 Físic Nous materials 72,00% 0 407,66 120,55 75,79 80,01 

   
       

5 8 Mecànic Substitució física 71,25% 0 311,63 62,97 56,08 10,00 

   
       

5 9 Mecànic Nous materials 100,00% 0 662,45 195,90 123,15 130,02 

   
       

5 10 Mecànic Sanejament 70,00% 0 131,98 49,58 19,89 18,90 
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5 11 Mecànic Nous materials 63,00% 0 356,70 105,48 66,31 70,01 

   
       

6 12 Físic 
Substitució 

funcional 
92,80% 0 

940,76 223,88 132,63 
180,91 

   
       

6 13 Físic Sanejament 5,81% 0 10,95 4,11 1,65 1,57 

   
       

6 14 Químic Sanejament 50,00% 0 94,27 35,41 14,21 13,50 

   
       

6 15 Físic Sanejament 30,00% 0 56,56 21,25 8,53 8,10 

   
       

7 16 Mecànic Substitució física 56,25% 0 394,73 87,18 24,25 16,00 

   
       

8 17 Mecànic Substitució física 63,75% 0 353,18 79,43 72,00 49,01 

   
       

8 18 Mecànic Substitució física 63,75% 0 353,18 76,53 50,78 25,00 

   
       

8 19 Mecànic Sanejament 90,00% 0 169,69 63,74 25,58 24,30 

   
       

9 20 Mecànic Sanejament 100,00% 0 207,40 77,91 31,26 29,70 

   
       

9 21 Mecànic Sanejament 100,00% 0 226,25 84,99 34,10 32,41 

   
       

9 22 Mecànic Sanejament 60,00% 0 113,13 42,49 17,05 16,20 

   
       

9 23 Mecànic Sanejament 70,00% 0 131,98 49,58 19,89 18,90 
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10 24 Mecànic Nous materials 90,00% 0 509,58 150,69 94,73 100,02 

   
       

10 25 Mecànic Nous materials 54,00% 0 305,75 90,41 56,84 60,01 

   
       

11 26 Físic Substitució física 73,31% 0 406,15 88,01 58,39 28,75 

   
       

12 27 Físic Sanejament 40,00% 0 75,42 28,33 11,37 10,80 

   
       

12 28 Físic Nous materials 100,00% 0 713,41 210,96 132,63 140,02 

   
       

12 29 Mecànic Nous materials 100,00% 0 815,32 241,10 151,57 160,03 

   
       

13 30 Mecànic Sanejament 80,00% 0 150,83 56,66 22,74 21,60 

   
       

13 31 Mecànic Sanejament 70,00% 0 131,98 49,58 19,89 18,90 

   
       

13 32 Mecànic Substitució física 86,25% 0 477,83 111,40 87,15 57,51 

   
       

13 33 Mecànic Substitució física 71,25% 0 311,63 62,97 56,08 10,00 

   
       

14 34 Mecànic Substitució física 63,75% 0 353,18 79,43 72,00 49,01 

   
       

14 35 Mecànic Substitució física 73,31% 0 406,15 88,01 58,39 28,75 

   
       

15 36 Mecànic Substitució física 75,00% 0 415,50 96,87 75,79 50,01 

   
       

15 37 Físic Sanejament 50,00% 0 94,27 35,41 14,21 13,50 
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16 38 Físic Nous materials 81,00% 0 458,62 135,62 85,26 90,02 

   
       

16 39 Físic Sanejament 90,00% 0 169,69 63,74 25,58 24,30 

   
       

16 40 Físic Nous materials 45,00% 0 254,79 75,34 47,37 50,01 
 
 
 
 
 
 


