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0.- EMPLAÇAMENT
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1.- DADES GENERALS

1.1- OBJECTE DE LA SOL·LICITUD
Informar sobre les actuacions de manteniment corrector a realitzar a l’edifici ..................de Barcelona.

1.3.- SOL·LICITANT
El sol·licitant de l‘Informe és:
Nom: ..............
Cif.: ................
Adreça: ..........
Codi postal: ...
Municipi: ........
Demarcació: ..

1.4.- AUTOR
L’autor del Informe és:
Nom: JMES Estudi d’Arquitectura, S.L.P.
Cif:
Adreça: carrer Aiguallonga 10
Municipi: Barcelona
Codi postal: 08034
Demarcació: Barcelona

1.5.- REDACTOR
El tècnic redactor de l‘Informe és:
Nom: Josep Mª Enrich i Solà
Titulació: Arquitecte
Número de col·legiat del C.O.A.C.: 23.471/0
Membre de l’”Agrupació d‘Arquitectes Experts, Pericials i Forenses de Catalunya”

1.6.- DECLARACIÓ DE TATXES I JURAMENT
En compliment de la Llei d‘Enjudiciament Civil 1/2000 de 7 de gener el tècnic signant de l‘informe
declara i manifesta el següent:

Article 335.2
“El perito declara bajo promesa de decir la verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la
mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea
susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las
que podría incurrir si incumpliese su deber como perito.”
Article 343
“El suscrito manifiesta:
1. No ser cónyuge o pariente por consaguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado civil de una
de las partes o de sus Abogados o Procuradores.
2. No tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante.
3. No estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o contraposición de
intereses con alguna de las partes o con sus Abogados o Procuradores.
4. No tener amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus Procuradores o
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Abogados.
5. No creer que exista ninguna otra circunstancia que le haga desmerecer en el concepto
profesional.”

2.- INTRODUCCIÓ

2.1.- DADES PRÈVIES DE L’EDIFICI
Es tracta d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres. La seva façana principal dóna a ........ i per la façana
posterior dóna al pati d’illa.
Segons el cadastre és un edifici construït l’any 1.966. L’edifici consta de planta baixa amb dos locals,
entresòl amb quatre entitats, set plantes amb dues entitats per replà i planta àtic amb dos entitats per
replà amb accés privat des de cadascuna a planta sobreàtic.
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La superfície construïda, segons cadastre, és de 4.596,00 m . S’observa l’existència de 3 patis de
llums, dos als laterals i un al centre de la parcel·la.
La façana principal té balcons correguts en tot el frontal d’aquesta. Tenen una amplada aproximada
de 1,60 m. El tancament frontal dels balcons consta d’un ampit d’obra i una barana de vidre amb
suports d’obra intercalats amb coronament superior de fusta. Els forjats dels balcons estan revestits
amb un fals sostre de lamel·les de fusta. Els laterals estan semitancats amb unes gelosies
ceràmiques. Als extrems laterals s’observen unes finestres fixes de difícil o impossible accés i
manteniment.
La façana posterior formada per uns balcons correguts en tot el frontal, amb una amplada aproximada
de 80 cm. El forjats són de formigó armat amb goteró a la part inferior de la llosa. El paviment ceràmic
no té escopidor, les baranes de tancament dels balcons són barrots de ferro verticals. El revestiment
de façana consta d’un arrebossat i pintat. Al lateral de la façana estan col·locades una gran quantitat
d’instal·lacions de servei.
A la parcel·la s’observen un pati central, dos patis laterals (nord i sud) i dos petits patis també als
laterals. El pati nord disposa d’un muntacàrregues, per les portes primeres, inhabilitat i s’observen
instal·lacions varies i un baixant d’aigües fecals. El pati central disposa de l’ascensor que dona servei
a totes les vivendes, un muntacàrregues, per les portes segones, inhabilitat, també s’observen
instal·lacions varies, dos conductes de ventilació i un baixant d’aigües fecals. Al pati sud s’observa un
baixant d’aigües fecals. A nord i sud de la parcel·la es disposen dos petits patis de ventilació amb uns
altres baixants d’aigües fecals.

2.2.- DOCUMENTACIÓ REBUDA
La comunitat de propietaris ens ha facilitat la següent documentació:
-

Informe preliminar sobre lesions en edifici plurifamiliar entre mitgeres a ......... Barcelona
redactat per l’arquitecte ................................... amb data de juny de 2009.
Informe tècnic per a determinar les patologies existents en els balcons de la façana principal
de l’edifici i determinar l’actuació a seguir per a la seva definitiva reparació redactat per
l’arquitecte tècnic ......................... amb data juny de 2009.
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3.- INFORME

3.1.- ANTECEDENTS
Ens fan saber que l’any 2005 es va realitzar una intervenció a la façana principal de l’edifici consistent
en la reparació o substitució dels elements de fusta dels balcons i de reparació en els ampits dels
balcons.
El juny dels 2006 la comunitat de propietaris fan l’encàrrec dels informes abans descrits donat que
han aparegut fissures a la façana principal que feia poc temps havia estat reparada.
Segons el primer informe, el del Sr. ............................. especifica que:
“...s’observen fissures/esquerdes en determinades localitzacions puntuals en alguns dels balcons
dels habitatges, en les ubicacions intervingudes...”,
i proposa la solució de reparació següent:
“ Intervenció puntual on s’escaigui: en el cas analitzat i en tot aquell que pugui aparèixer s’haurà de
fer un sanejament fins a la part sana del material, comprovació de l’armadura i passivació i/o
substitució segons en cas. Posteriorment es reconstruirà morfològicament el material”
Segons l’informe del Sr................., un cop realitzada una reparació puntual en els pisos 5º1ª i 6º1ª
que li va permetre conèixer l’estat actual d’aquests elements de façana i poder determinar les causes
de les patologies existents i establir l’actuació a seguir per a subsanar-les esmena que:
“La limitada impermeabilitat del revestiment de morter i pintura original dels cantells del balcons de
l’edifici i el pas normal del temps ha provocat la carbonatació del formigó de l’estructura del forjat
d’aquests balcons i la natural oxidació de les armadures metàl·liques d’aquesta estructura amb la
corresponent pèrdua de secció de les mateixes...”
“...aquest tècnic desconeix l’estat d’aquests cantells dels balcons a la resta de la façana de l’edifici
però, si tenim en compte la naturalesa i les característiques tècniques dels materials emprats així com
el sistema constructiu utilitzat per a la seva aplicació és del tot lògic, raonable i de sentit comú, pensar
que la resta dels balcons de la façana de l’edifici està en les mateixes condicions”
per tant, proposa la solució de reparació següent:
“per tal de subsanar les patologies existents en els cantells dels balcons caldrà fer una actuació que
comporti els següents treballs:
-

Muntatge de bastida tubular que cobreixi i protegeixi tota la superfície de la façana.
Picat i sanejament de tot el revestiment del cantell dels balcons, tant el de morter original com
el de monocapa fet posteriorment, fins arribar al formigó.
Raspallat metàl·lic de la superfície fins el grau de neteja ST3.
Aplicació de passivant d’armadures metàl·liques i pont d’unió amb resina epoxídica.
Reconstrucció volumètrica dels cantells dels balcons amb resines tixotròpiques.
Revestiment final de la superfície amb morter monocapa o el material que esculli la comunitat.
Aplicació d’hidrofugant final de protecció.”

3.2.- INSPECCIÓ OCULAR. LESIONS
La inspecció ocular es va realitzar el dia ............... als següents indrets:
Entitats privades: 1º1ª, 1º2ª, 2º2ª, 3º1ª, 3º2ª, 4º1ª, 4º2ª, 5º1ª, 5º2ª, 6º1ª, 7º1ª, 7º2ª, Àtic 1ª.
Zones comuns: façana principal, façana posterior a pati d’illa, pati central, pati nord, pati sud, petit pati
a nord, coberta, escala, soterrani (trasters i sales caldera), pis porteria (zona comptadors aigua).
Després de la visita realitzada a l’edifici s’observen una sèrie de lesions que es poden classificar
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segons les zones i instal·lacions de l’edifici següents:

Índex de zones afectades:
1.
2.
3.
4.
5.

Façana principal
Façana posterior a pati d’illa
Façana de la paret mitgera
Coberta
Baixants

Índex de les lesions:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.
3.1
3.2

4.
4.1

5.
5.1
5.2

Façana principal
Fissures a l’ampit d’obra.
Vidres finestres laterals trencats.
Diàmetre de les gàrgoles insuficient.
Pilarets d’obra de les baranes fissurats.
Passamà barana de fusta amb protecció resseca .
Fissures a la base de les gelosies.
Fissures i esquerdes a les mènsules dels àtics.
Fals sostre de fusta deteriorat.
Pilars de formigó armat de les terrasses dels àtics fissurats i revestiment desprès.
Barana de vidre puntualment trencada.

Façana posterior a pati d’illa
Lloses dels balcons fissurades o despreses.
Oxidació de les baranes dels balcons.
Humitats a la llosa dels balcons.
Manca d’escopidor a la rajola.
Paviment esquerdat al pis primera.
Tubs laterals d’instal·lacions amb suports caient, instal·lacions obsoleta i fora de servei.
Pintura deficient dels paraments de la façana posterior.
Separacions de vidre puntualment trencades.

Façana de la paret mitgera
Mitgera nord amb tancament d’envà pluvial.
Mitgera nord amb esquerdes

Coberta
Coberta transitable, la meitat amb tela asfàltica amb acabat metàl·lic d’alumini i l’altra amb
reparacions puntuals a base de pintura asfàltica.

Baixants
Baixants dels patis amb envelliment general
Baixants dels patis amb lesions puntuals
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1. FAÇANA PRINCIPAL
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Fissures a l’ampit d’obra.
Vidres de les finestres laterals trencats.
Diàmetre de les gàrgoles insuficient.
Pilarets d’obra de les baranes fissurats.
Passamà barana de fusta amb protecció resseca.
Fissures a la base de les gelosies.
Fissures i esquerdes a les mènsules dels àtics.
Fals sostre de fusta deteriorat.
Pilars de formigó armat de les terrasses dels àtics fissurats i revestiment desprès.
Barana de vidre puntualment trencada.

1.1. Fissures a l’ampit d’obra.

Fotografia de la façana principal

Croquis balcó façana principal
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Fotografia: vista frontal, des de l’exterior, d’ampit amb fissures

Fotografia: vista part inferior d’ampit fissures
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Fotografia: vista part inferior de les fissures i esquerdes de l’ampit

Fotografia: vista interior ampit d’obra esquerdat
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Fotografia: vista exterior ampit d’obra fissurat

Fotografia: vista inferior d’ampit d’obra, a la zona de les galeries, esquerdat
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Fotografia: vista superior, des de l’exterior, d’ampit d’obra fissurat

Fotografia: vista superior, des de l’exterior, d’ampit d’obra fissurat
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Fotografia: vista inferior d’ampit d’obra fissurat

Fotografia: vista inferior d’ampit d’obra fissurat
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Fotografia: vista superior d’ampit d’obra esquerdat

Fotografia: vista inferior d’ampit d’obra esquerdat
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Fotografia: part interior ampit d’obra esquerdat
Situació de la lesió: Barana d’obra i revestiment del balcó de façana.
Lesió: Fissures en moltes zones de les baranes dels balcons de la façana principal que poden
provocar un despreniment perillós.
Anàlisi: Un cop analitzat els informes que ens han passat veiem que segons l’informe de l’arquitecte
tècnic el Sr. .............. hi ha un problema a la base que està provocant fissures a l’arrebossat
transmetent-se al monocapa. Segons l’informe “...a sobre d’aquest revestiment de morter i pintura
original, se li va aplicar un nou revestiment amb morter monocapa sense que es garantís, per una
part, l’estabilitat i l’adherència del revestiment del morter inicial amb els cantells dels forjats i per
l’altre, l’aplicació d’un pont d’unió adequat entre el revestiment de morter inicial i el nou revestiment de
monocapa, ja tant sols es poden observar uns talls fets amb màquina de disc, sobre l’esmentat
revestiment de morter inicial amb la finalitat de donar una millor penetració del revestiment de
monocapa en el material existent però que, en cap cas assegura una correcta unió entre els dos
materials” . Això ha suposat que amb el temps s’hagin esquerdat i fissurat les baranes d’obra que pot
suposar un despreniment amb el perill lògic pels vianants.
Solució: A partir dels informes facilitats entenem que la millor solució consisteix en el repicat i
sanejament de tot el revestiment del cantell dels balcons, tant el de morter original com el monocapa
posterior, raspallat de les superfícies, neteja, reparació, reforç o substitució de les armadures
metàl·liques i aplicació de pont d’unió amb una emprimació a base de resines epoxídiques.
Reconstrucció volumètrica dels cantells dels balcons amb morter de reparació tixotròpic. Revestiment
final de la superfície amb morter monocapa o arrebossat i pintat i aplicació d’hidrofugat de protecció.
Per realitzar aquesta reparació serà necessari el muntatge i desmuntatge de bastida tubular.
NOTA: Cal tenir en compte que al no haver efectuat les cales nosaltres desconeixem el grau de
deteriorament de l’armadura del muret de barana que podria incidir en la solució al moment d’efectuar
l’obra.
Qualificació de la gravetat: Intervenció urgent.
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1.2. Vidres de les finestres laterals trencats.

Fotografies finestres laterals de la façana principal
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Fotografies de la lesió
Situació de la lesió: Vidres laterals dels laterals de la façana.
Lesió: Vidres i targes de fusta trencats i amb perill de despreniment.
Anàlisi: Els vidres situats a ambdós laterals de les façanes estan separats per una fusta. Aquests
vidres i targes de fusta s’han anat deteriorant i trencant amb el temps. Degut a que les feines de
manteniment només es poden fer per l’exterior, o per l‘interior amb molta dificultat en un dels laterals,
aquest no s’ha pogut realitzar i, per tant, estan en condicions deficients amb el perill que en trencar
caiguin cap a carrer amb el risc que això comporta.
Solució: Es proposa, la col·locació d’una xapa metàl·lica, que es considera una solució correcte per
diversos motius. Un tancament d’obra seria impossible d’arrebossar per l‘interior degut al poc espai
per accedir i la col·locació d’un vidre continuaria sent un risc. Es proposa la col·locació d’una xapa
metàl·lica cargolada des de l’exterior de color coure, semblant als tons del vidre existent, per mantenir
l’estètica actual de l’edifici i que no requereixi manteniment. Per aquesta actuació serà necessari el
muntatge de bastida (repercutida amb altres actuacions).
Qualificació de la gravetat: Intervenció urgent.
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1.3. Diàmetre de les gàrgoles insuficient.

Fotografies de la lesió
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Fotografia interior balcó – forat gàrgola
Situació de la lesió: Gàrgoles dels balcons.
Lesió: Gàrgoles dels balcons amb diàmetres insuficients.
Anàlisi: Les gàrgoles dels balcons tenen un diàmetre insuficients i són fàcilment obturables amb la
brutícia i embussables. L’aigua acumulada pot afectar als paraments i als forjats arribant a fer-los
malbé.
Solució: Muntatge de bastida (repercutida amb altres actuacions). Arrencada, substitució i formació
de noves gàrgoles de diàmetre mínim de 40 mm.
Qualificació de la gravetat: Intervenció urgent.
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1.4. Pilarets d’obra de les baranes fissurats

Fotografies de la lesió
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Fotografies de la lesió
Situació de la lesió: Pilarets d’obra que aguanten les baranes.
Lesió: Pilarets d’obra fissurats que aguanten les baranes.
Anàlisi: Les fissures dels pilarets no suposen un perill imminent, però a la llarga es pot produir una
entrada d’aigua per la fissura arribant a fer malbé les armadures que en entrar en contacte amb
l’aigua es rovellen augmentant el seu volum i fent malbé el formigó.
Solució: Repicat i sanejament del morter fins a les armadures, neteja de les armadures metàl·liques i
aplicació de pont d’unió amb una emprimació a base de resines epoxídiques. Reconstrucció
volumètrica amb morter de reparació tixotròpic. Revestiment final de la superfície i aplicació
d’hidrofugat de protecció.
Per aquesta actuació, en la part exterior, serà necessari el muntatge de bastida (repercutida amb
altres actuacions).
Qualificació de la gravetat: Intervenció urgent.
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1.5. Passamà barana de fusta amb protecció resseca

Fotografies de la lesió
Situació de la lesió: Passamà de barana.
Lesió: Passamà de la barana de fusta amb el revestiment de protecció ressecat.
Anàlisi: Degut a la influència directa del sol el revestiment de protecció del passamà s’ha ressecat.
Això provoca que l’aigua de pluja pugui penetrar i es podreixi fàcilment la fusta.
Solució: Per que l’aigua no es penetri a la fusta s’haurà de procedir al rascat del vernís del passamà
de fusta i posterior aplicació d’un revestiment de protecció tipus pintat, envernissat o amb una
emprimació amb oli de llinassa.
Qualificació de la gravetat: Intervenció urgent.
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1.6. Fissures a la base de les gelosies

Fotografia: base de la gelosia esquerdada
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Fotografia: base de la gelosia esquerdada

Fotografia: base de la gelosia esquerdada
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Fotografia: base de la gelosia fissurada

Fotografia: base de la gelosia amb revestiment caigut i armadura interior rovellada
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Fotografia: base de la gelosia esquerdada
Situació de la lesió: base de la gelosia de la façana.
Lesió: Fissures base de la gelosia.
Anàlisi: Degut a que la gelosia permet l’entrada d’aigua pels forats i aquesta es queda acumulada a
la part posterior, ja que no hi ha cap manera per poder desaiguar, s’arriba a fer malbé el revestiment i
l’armadura.
Solució: Repicat i sanejament del morter fins a les armadures, neteja de les armadures metàl·liques i
aplicació de pont d’unió amb emprimació de resines epoxídiques. Reconstrucció volumètrica amb
morter de reparació tixotròpic. Revestiment final de la superfície i aplicació de pintura de clorocautxú i
pintat final. Hi ha la possibilitat d’estudiar la manera que no entrés aigua per la gelosia per evitar que
la part inferior d’aquesta amb el temps es torni a degradar.
Per aquesta actuació, per la part exterior, serà necessari el muntatge de bastida (repercutida amb
altres actuacions).
Qualificació de la gravetat: Intervenció urgent.
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1.7. Fissures i esquerdes a les mènsules de formigó armat dels àtics

Fotografies de la lesió

Fotografia: vista inferior de la mènsula fissurada
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Fotografia de la lesió

Fotografia de la lesió
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Fotografia de la lesió

Fotografia de la lesió

29

Fotografia de la lesió
Situació de la lesió: Mènsules de formigó armat dels àtics.
Lesió: Mènsules dels àtics esquerdades i fissurades.
Anàlisi: Les mènsules de formigó armat dels àtics estan esquerdades amb el risc de que pugui caure
algun tros de formigó al carrer.
Solució: Repicat i sanejament del formigó fins a les armadures, neteja de les armadures metàl·liques
i aplicació del pont d’unió amb emprimació de resines epoxídiques. Col·locació de connector, en
zones de molt volum de reconstrucció, a base de rodons d’acer inoxidable roscats. Reconstrucció
volumètrica amb morters de reparació d’alta resistència i sense retracció. Revestiment final de la
superfície i aplicació d‘hidrofugat de protecció.
Per aquesta actuació serà necessari el muntatge de bastida (repercutida amb altres actuacions).
Qualificació de la gravetat: Intervenció urgent.
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1.8. Fals sostre de fusta deteriorat

Fotografia: fals sostre de fusta de l’Àtic 2ª

Fotografia: fals sostre de fusta de l’Àtic 1ª
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Fotografia: fals sostre de fusta de l’Àtic 1ª
Situació de la lesió: Fustes de revestiment dels forjats dels àtics.
Lesió: Fustes podrides i/o despreses del revestiment del forjats dels àtics.
Anàlisi: Les fustes dels forjats dels àtics estan podrides i/o despreses per l’acció dels agents
meteorològics i la manca de manteniment. Les fustes de l’àtic primera estan en millor estat que les de
l’àtic segona que es troben en un estat molt deficient, amb el risc que això comporta doncs ja s’ha
després una de les fustes. Cal tenir en compte que aquestes fustes formen part de l’element exterior
de façana i que, per tant, és responsabilitat de tota la comunitat el perill que pot suposar el
despreniment d’una d’aquestes.
Solució: Tenint en compte el risc que aquesta lesió comporta es procedirà a la substitució de les
fustes podrides o despreses i col·locació de noves. En la resta del fals sostre s’haurà de realitzar el
rascat del vernís per posterior aplicació d’un vernís sintètic amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d’acabat amb una superfície mat.
Qualificació de la gravetat: Intervenció urgent.
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1.9. Reparació dels pilars de formigó armat de les terrasses dels àtics amb fissures.

Fotografia: pilars àtic 1ª

Fotografia: esquerdes pilars àtic 1ª
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Fotografia: esquerdes pilars àtic 1ª

Fotografia: pilars àtic 1ª
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Fotografia: esquerdes pilars àtic 1ª
Situació de la lesió: Pilars de formigó armat a les terrasses de planta àtic.
Lesió: Reparació dels pilars de formigó armat amb fissures.
Anàlisi: En la visita realitzada només es pot accedir a l’àtic 1ª. La propietat ens comenta que aquests
pilars ja varen ser reparats fa aproximadament uns 7 anys. A dia d’avui presenten de nou fissures a la
zona de la reparació. Això fa entendre que la reparació no es va realitzar correctament. Es desconeix
com es troben els pilars de l’àtic 2ª ja que no s’ha pogut accedir-hi. Les fissures permeten l’entrada
d’aigua el que farà que es deteriorin les armadures interiors i es malmetin els pilars estructurals.
Solució: Repicat i sanejament del morter de reparació i formigó fins a les armadures, neteja de les
armadures metàl·liques i aplicació del pont d’unió amb emprimació de resines epoxídiques.
Reconstrucció volumètrica amb morters de reparació d’alta resistència i sense retracció. Revestiment
final de la superfície i aplicació d‘hidrofugat de protecció.
Qualificació de la gravetat: Intervenció urgent.
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1.10. Barana de vidre puntualment trencada.

Fotografia de la lesió
Situació de la lesió: Barana de vidre del pis 5º1ª.
Lesió: Barana de vidre de les terrasses puntualment trencada.
Anàlisi: Degut possiblement a dilatacions o algun cop en el moment de la col·locació doncs s’aprecia
que el trencament coincideix amb un dels cargols de fixació del perfil de subjecció, el vidre de la
barana està trencat amb el perill que això comporta.
Solució: Desmuntatge de vidre trencat i subministrament i col·locació de vidre nou.
Qualificació de la gravetat: Intervenció urgent.
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FAÇANA POSTERIOR A PATI D’ILLA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Lloses dels balcons amb fissures i esquerdes.
Oxidació de les baranes dels balcons.
Humitats a la llosa dels balcons.
Manca d’escopidor a la rajola perimetral.
Paviment esquerdat al pis primera.
Tubs laterals d’instal·lacions amb suports caient, instal·lacions obsoletes i fora de servei.
Pintura deficient dels paraments de la façana.
Separacions de vidre puntualment trencades.

2.1. Lloses dels balcons amb fissures i esquerdes.

Fotografia: part inferior de la llosa
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Fotografia de la lesió

Fotografia: part inferior de la llosa
38

Fotografia: part inferior de la llosa

Fotografia: detall de la part inferior de la llosa
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Fotografia de la lesió

Fotografia de la lesió
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Fotografia de la lesió
Situació de la lesió: Lloses dels balcons.
Lesió: Lloses dels balcons amb fissures i esquerdes.
Anàlisi: Les lloses dels balcons estan fissurades i esquerdades amb perill de despreniment.
Possiblement per una entrada d’aigua pel frontal de les lloses doncs les peces de ceràmica no tenen
escopidor i per una manca d’impermeabilització dels forjats. Això s’ha agreujat doncs, aparentment,
en aquesta façana, amb data de construcció de l’edifici 1966, no s’ha realitzat mai cap rehabilitació ni
reparació.
Solució: Muntatge de bastida. Repicat i sanejament del morter fins a les armadures, neteja de les
armadures metàl·liques i aplicació del pont d’unió amb emprimació de resines epoxídiques.
Reconstrucció volumètrica amb morters de reparació d’alta resistència i sense retracció. Revestiment
final de la superfície i aplicació d’hidrofugat de protecció.
Qualificació de la gravetat: Intervenció urgent.
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2.2. Oxidació de les baranes dels balcons.

Fotografia de la lesió

Fotografia de la lesió
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Fotografia de la lesió
Situació de la lesió: Barana dels balcons.
Lesió: Oxidació de les baranes dels balcons.
Anàlisi: La majoria de les baranes estan oxidades degut a una manca de manteniment d’aquestes.
La oxidació de les baranes pot fer que a la llarga aquestes acabin trencant per corrosió.
Solució: Muntatge de bastida (repercutida amb altres actuacions). Es procedirà a la reparació, fregat
d’òxid, neteja i repintat de barana amb pintura de partícules metàl·liques amb dues capes
d’imprimació antioxidant i 2 d’acabat.
Qualificació de la gravetat: Intervenció urgent.
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2.3. Humitats a la llosa dels balcons

Fotografia de la lesió
Situació de la lesió: Llosa dels balcons.
Lesió: Humitats a la llosa dels balcons.
Anàlisi: Degut a una manca d’impermeabilització, a que les lloses dels balcons estan fissurades, el
paviment està trencat, etc., l’aigua es filtra per diversos punts produint humitats a les lloses dels
balcons. L’aigua en entrar en contacte amb les armadures de la llosa de formigó pot arribar a rovellarles fent que aquestes augmentin la seva secció i acabin fissurant el formigó com està succeint als
cantells de les lloses.
Solució: Muntatge de bastida (repercutida amb altres actuacions). Arrencada de paviment ceràmic,
en cas necessari repicat i sanejament del morter fins a les armadures, neteja de les armadures
metàl·liques i aplicació del pont d’unió amb emprimació de resines epoxídiques. Reconstrucció
volumètrica amb morters de reparació. Per la part inferior un revestiment final de la superfície i
aplicació d’hidrofugat de protecció. Per la part superior dels forjats realització d’una capa de morter de
pendents, col·locació d’una làmina impermeable i posterior col·locació de paviment ceràmic. Inclòs
formació de minvell.
Qualificació de la gravetat: Intervenció urgent.
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2.4. Manca d’escopidor a la rajola perimetral

Fotografia: part inferior de la llosa

Fotografia: part inferior de la llosa
Situació de la lesió: Paviment perimetral de rajola dels balcons
Lesió: Manca d’escopidor a la rajola perimetral.
Anàlisi: Tal i com es veu a la fotografia, la llosa dels balcons té goteró, però el paviment de rajola
ceràmica no té escopidor. Per tant, l’aigua regalima pel frontal de la llosa fins al goteró embrutant i
deteriorant la llosa tal i com s’especifica anteriorment.
Solució: L’arrencada del paviment ja està contemplada a la partida anterior per reparar les humitats.
Per tant, s’haurà de tenir en compte que l’ultima filera de paviment ceràmic haurà de ser una peça
ceràmica amb escopidor.
Qualificació de la gravetat: Intervenció urgent.
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2.5. Paviment esquerdat al pis primera

Foto o croquis de la lesió
Situació de la lesió: Paviment pis primera.
Lesió: Paviment esquerdat al pis primera.
Anàlisi: El paviment s’ha anat esquerdant amb el temps per envelliment. Cal tenir en compte que,
aparentment, en aquesta façana, amb data de construcció de l’edifici 1966, no s’ha realitzat mai cap
rehabilitació ni reparació. En estar el paviment esquerdat entra aigua fins la llosa, l’aigua en entrar en
contacte constant amb les armadures de la llosa de formigó pot arribar a rovellar-les fent que
aquestes augmentin la seva secció i acabin fissurant el formigó.
Solució: Arrencada de paviment ceràmic, realització de capa de morter de pendents, aplicació de
làmina impermeable i col·locació de rajola ceràmica amb escopidor. (Aquesta reparació ja queda
contemplada a les reparacions anteriors)
Qualificació de la gravetat: Intervenció urgent.
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2.6. Tubs laterals d’instal·lacions amb suports caient, instal·lacions obsoletes i fora de servei

Foto o croquis de la lesió
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Foto o croquis de la lesió
Situació de la lesió: Tubs laterals d’instal·lacions.
Lesió: Tubs laterals d’instal·lacions amb suports caient, instal·lacions obsoletes i fora de servei.
Anàlisi: S’observen tubs caient i obsolets degut a que no s’ha fet mai cap sanejament d’aquests. Les
subjeccions a l’obra s’estan deteriorant i cauen inclòs parts de la paret d’obra ceràmica on estan
ancorats. Donat l’estat de les subjeccions pot fer que a la llarga acabin caient els tubs de les
instal·lacions.
Solució: Muntatge de bastida (repercutida amb altres actuacions). Arrencada de la instal·lació
obsoleta, repàs de tota la instal·lació caiguda col·locant els suports adients.
Qualificació de la gravetat: Intervenció urgent.
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2.7. Pintura deficient dels paraments de la façana posterior

Fotografia façana a pati d’illa
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Fotografia façana a pati d’illa
Situació de la lesió: Paraments façana posterior.
Lesió: Paraments de la façana posterior sense protecció impermeabilitzant d’una pintura.
Anàlisi: En aquesta façana, amb data de construcció de l’edifici 1966, no s’ha realitzat, aparentment,
cap rehabilitació ni reparació que no siguin les puntuals de cada veí. Ens informen que no s’ha pintat
mai des de la seva construcció, i per tant, aquesta pintura ja no fa de pintura impermeabilitzant
impedint que l’arrebossat es deteriori.
Solució: Muntatge de bastida (repercutida amb altres actuacions). Neteja de façana amb aigua a
pressió, repicat d’arrebossats despresos, cosit d’esquerdes en cas necessari, arrebossat de zones
despreses, i pintat final.
Qualificació de la gravetat: Intervenció urgent.
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2.8. Separacions de vidre puntualment trencades

Fotografia de la lesió
Situació de la lesió: Divisions entre balcons.
Lesió: Divisions de vidre entre balcons trencades.
Anàlisi: Els vidres que s’han anat trencant per cops, dilatacions, etc. no s’han substituït i es poden
desprendre amb el perill conseqüent.
Solució: Substitució dels vidres per altres similars als existents.
Qualificació de la gravetat: Intervenció urgent.
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MITGERA
3.1
3.2

Mitgera nord amb tancament d’envà pluvial.
Mitgera nord amb esquerdes

3.1. Mitgera nord amb tancament d’envà pluvial

Fotografia de la lesió

52

Fotografia de la lesió

Situació de la lesió: Mitgera nord.
Lesió: Mitgera nord amb tancament d’envà pluvial provisional sense condicions d’aïllament.
Anàlisi: En el moment de la construcció de l’edifici segurament estava prevista que en aquella
mitgera s’arribés, segons la volumetria urbanística anterior, a edificar amb la mateixa fondària. Un cop
edificat els edificis del costat, amb volumetries urbanístiques diferents, ha quedat aquesta mitgera
amb el tancament provisional que es realitzava mentrestant no es feia l’edifici contigu. Això suposa
una pèrdua energètica important degut que aquests envans pluvials es construïen per ser enderrocats
sense reunir les condicions d’aïllament. Com el seu nom indica eren una protecció enfront de la pluja.
Solució: Muntatge de bastida. Enderroc d’envà pluvial i formació tancament definitiu amb un
aïllament per exterior.
Qualificació de la gravetat: Intervenció no urgent.
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3.2. Mitgera nord amb esquerdes

Fotografia de la lesió
Situació de la lesió: Mitgera nord.
Lesió: Mitgera nord amb esquerdes.
Anàlisi: Es pot observar només una part de la mitgera on es veuen esquerdes. Es desconeix com
està la resta degut a que ha estat impossible visualitzar. L’estat de la mitgera és degut a que mai se li
a realitzat cap reparació i estava prevista per ser enderrocada. La part esquerdada suposa un risc de
caiguda de l’obra. Com es menciona anteriorment els envans pluvials eren uns elements provisionals
mentrestant no es construïa l’edifici contigu i, per tant, sense unes condicions optimes de solidesa.
Solució: Muntatge de bastida. Enderroc d’envà pluvial i formació de nou d’envà pluvial.
Qualificació de la gravetat: Intervenció urgent.
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COBERTA
4.1

Coberta transitable, la meitat amb tela asfàltica amb acabat metàl·lic d’alumini i l’altra amb
reparacions puntuals a base de pintura asfàltica.

4.1. Coberta transitable la meitat amb tela asfàltica amb acabat metàl·lic d’alumini i l’altra amb
reparacions puntuals a base de pintura asfàltica.

Fotografies de la coberta
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Fotografies de la coberta
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Fotografia de la coberta

Situació de la lesió: Coberta transitable.
Lesió: Coberta transitable, la meitat amb tela asfàltica amb acabat metàl·lic d’alumini i l’altra amb
reparacions puntuals a base de pintura asfàltica i amb les pendents de la recollida d’aigües incorrecta.
Anàlisi: Com s’ha pogut observar a la visita, la coberta ha estat rehabilitada puntualment. Veiem que
està parcialment impermeabilitzada amb tela asfàltica amb acabat metàl·lic que a dia d’avui estan
prohibides segons l‘Ordenança del Usos del Paisatge Urbà (En el cas d’aplicació de teles
impermeables vistes, no s’admeten els acabats negres, ni xapes de protecció alumínica reflectant o
similars si no són tractades amb pintures cromàticament adients amb l’entorn) i l’altre meitat no té
protecció. Actualment no se’ns informa de la presencia de goteres, però si que es pot veure
acumulació d’aigua en un punt concret.
Solució: Per la bona execució de la coberta s’hauria d’aixecar la rajola ceràmica, col·locar una làmina
impermeable i tornar a col·locar la rajola ceràmica atès es tracta d’una coberta transitable.
Qualificació de la gravetat: Intervenció no urgent.
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BAIXANTS
5.1
5.2

Baixants dels patis amb envelliment general
Baixants dels patis amb lesions puntuals

5.1. Baixants dels patis amb envelliment general.

Fotografia: petit pati nord

Fotografia: pati nord
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Fotografia: pati sud

Fotografia: pati central
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Fotografia: pati central
Situació de la lesió: Baixants dels patis central, nord, sud i petits patis
Lesió: Baixants dels patis envellits.
Anàlisi: Els baixants dels patis són de l’any 1966, any de construcció de la finca i, per tant, estan
envellits. Actualment es veuen símptomes puntuals de deteriorament però per la seva antiguitat cada
vegada presentaran més deteriorament.
Solució: La solució definitiva seria la substitució dels baixants amb bastida penjada degut al seu
envelliment.
Qualificació de la gravetat: Intervenció no urgent.
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5.2. Baixants dels patis amb lesions puntuals

Fotografia lesió
Situació de la lesió: Baixants del pati central.
Lesió: Baixants dels patis amb lesions puntuals.
Anàlisi: Degut a l’antiguitat dels baixants hi han símptomes puntuals de deteriorament. S’observa des
de algun dels habitatges visitats que tenen lesions puntuals.
Solució: Reparació dels problemes puntuals substituint les peces trencades amb operaris
especialitzats en treballs verticals en cas de no fer-se la substitució completa del baixant.
Qualificació de la gravetat: Intervenció urgent.
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3.3.- ESTIMACIÓ ECONÒMICA DE LA REPARACIÓ DE LES LESIONS
NOTA: Es fa una estimació econòmica orientativa que caldrà valorar acuradament a partir d’un
projecte tècnic.

1. FAÇANA PRINCIPAL

1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

Reparació de fissures a l’ampit d’obra (50 cm.
alçada d’ampit):
Repicat i sanejament de tot el revestiment del
cantell dels balcons, tant el de morter original com
el monocapa posterior, raspallat de les superfícies,
neteja de les armadures metàl·liques i aplicació de
pont d’unió amb emprimació a base de resines
epoxídiques. Reconstrucció volumètrica dels
cantells dels balcons amb morters de reparació
tixotròpics. Revestiment final de la superfície amb
morter monocapa o arrebossat i pintat i aplicació
d’hidrofugat de protecció.
Arrencada i substitució de vidres de les
finestres laterals per una xapa metàl·lica color
coure:
Es proposa la col·locació d’una xapa metàl·lica
cargolada des de l’exterior de color coure, semblant
als tons del vidre existent, per mantenir l’estètica
actual de l’edifici.
Arrencada, substitució i formació de gàrgoles
amb un diàmetre mínim de 40 mm.
Reparació de les fissures dels pilarets d’obra de
barana (86 cm alçada x 18 amplada) fissurats:
Repicat i sanejament del morter fins a les
armadures, neteja de les armadures metàl·liques i
aplicació de pont d’unió amb una emprimació a
base de resines epoxídiques. Reconstrucció
volumètrica amb morter de reparació tixotròpic.
Revestiment final de la superfície i aplicació
d’hidrofugat de protecció.
Reparació del passamà de barana de fusta
(25cm alçada x 7 cm d’amplada) amb protecció
resseca:
Per que l’aigua no es penetri a la fusta s’haurà de
procedir al rascat del vernís del passamà de fusta i
posterior aplicació d’un revestiment de protecció
tipus pintat, envernissat o amb una emprimació
amb oli de llinassa.
Reparació de les fissures a la base de les
gelosies:
Repicat i sanejament del morter fins a les
armadures, neteja de les armadures metàl·liques i
aplicació de pont d’unió amb emprimació de resines
epoxídiques. Reconstrucció volumètrica amb
morter de reparació tixotròpic. Revestiment final de
la superfície i aplicació de pintura de clorocautxú i
pintat final.
Reparació de les fissures i esquerdes a les
mènsules dels àtics:
Repicat i sanejament del formigó fins a les
armadures, neteja de les armadures metàl·liques i
aplicació del pont d’unió amb emprimació de

Amidament

Preu

Total

8 ut x 23 ml =
184 ml

220 €/ml

40.480,00 €

2 ut x 9 pisos
= 18 ut

120 €/ut

2.160,00 €

10 ut x 7 pisos
= 70 ut
11 ut x 8 pisos
= 88 ut

50 €/ut

3.500,00 €

100 €/ut

8.800,00 €

9 ut x 20 ml =
180 ml

16 e/ml

2.880,00 €

7 ut x 2
cantons x 2 ml
= 28 ml

35 €/ml

980,00 €

5 ut

700 e/ut

3.500,00 €
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1.8

1.9

1.10

1.11

resines epoxídiques. Col·locació de connector, en
zones de molt volum de reconstrucció, a base de
rodons d’acer inoxidable roscats. Reconstrucció
volumètrica amb morters de reparació d’alta
resistència i sense retracció. Revestiment final de la
superfície i aplicació d‘hidrofugat de protecció.
Reparació o substitució de fustes del fals sostre
dels àtics:
Tenint en compte el risc que aquesta lesió
comporta es procedirà a la substitució de les fustes
podrides o despreses i col·locació de noves. En la
resta del fals sostre s’haurà de realitzar el rascat
del vernís per posterior aplicació d’un vernís sintètic
amb una capa de protector químic insecticidafungicida i dues d’acabat amb una superfície mat.
Reparació dels pilars de formigó armat de les
terrasses dels àtics:
Repicat i sanejament del morter de reparació i
formigó fins a les armadures, neteja de les
armadures metàl·liques i aplicació del pont d’unió
amb emprimació de resines
epoxídiques.
Reconstrucció volumètrica amb morters de
reparació d’alta resistència i sense retracció.
Revestiment final de la superfície i aplicació
d‘hidrofugat de protecció.
Barana de vidre puntualment trencada:
Desmuntatge de vidre trencat i subministrament i
col·locació de vidre nou.
Subministrament i col·locació de bastida
tubular.

23 ml

28 €/ut

644,00 €

5 ut

250 €/ut

1.250,00 €

1 ut

250 €/ut

250,00 €

2

18.216 €

23 m amplada
x 33 m alçada
2
= 759 m

24 €/m

TOTAL CAPÍTOL FAÇANA PRINCIPAL

82.660,00 €

2. FAÇANA POSTERIOR A PATI D’ILLA
Amidament
2.1

Cantells: previsió del 30%

2.3

Total

Reparació de les lloses dels balcons:
Repicat i sanejament del morter fins a les
armadures, neteja de les armadures metàl·liques i
aplicació del pont d’unió amb emprimació de
resines epoxídiques. Reconstrucció volumètrica
amb morters de reparació d’alta resistència i sense
retracció. Revestiment final de la superfície i
aplicació d’hidrofugat de protecció.
Sostres: previsió del 50%

2.2

Preu

Reparació de l’oxidació de les baranes:
Es procedirà a la reparació, fregat d’òxid, neteja i
repintat de barana amb pintura de partícules
metàl·liques amb dues capes d’imprimació
antioxidant i 2 d’acabat.
Reparació de les humitats a la llosa dels
balcons:
Arrencada de paviment ceràmic, en cas necessari

9 ut x 0,70 m x
17 m = 107,1
2
m x 50% =
2
53,55 m
9 ut x 18,4 m =
165,6 m x 30%
= 49,68 m
8 ut x (17 ml x
2
1 m) = 136 m

2

9 ut x 11,9 m
2
= 107,10 m

2

2.249,10 €

200 €/ml

9.936,00 €

25 €/m

2

3.400,00 €

135 €/m

2

14.458,50 €

42 €/m
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repicat i sanejament del morter fins a les
armadures, neteja de les armadures metàl·liques i
aplicació del pont d’unió amb emprimació de
resines epoxídiques. Reconstrucció volumètrica
amb morters de reparació. Per la part inferior un
revestiment final de la superfície i aplicació
d’hidrofugat de protecció. Per la part superior dels
forjats realització d’una capa de morter de
pendents, col·locació d’una làmina impermeable i
posterior col·locació de paviment ceràmic. Inclòs
formació de minvell.
Arrencada de la última filera de rajola per
2.4
col·locació de rajola escopidor: (L’arrencada del
paviment ja està contemplada a la partida anterior
per reparar les humitats. Per tant, s’haurà de tenir
en compte que l’ultima filera de paviment ceràmic
haurà de ser una peça ceràmica amb escopidor.)
Arrencada i substitució de paviment esquerdat
2.5
al pis primera: Arrencada de paviment ceràmic,
realització de capa de morter de pendents,
aplicació de làmina impermeable i col·locació de
rajola ceràmica amb escopidor. (Aquesta reparació
ja queda contemplada a les reparacions anteriors)
Arrencada de les instal·lacions obsoletes i
2.6
repàs dels suports:
Arrencada de la instal·lació obsoleta, repàs de tota
la instal·lació caiguda col·locant els suports adients.
Pintat de façana:
2.7
Neteja de façana amb aigua a pressió, repicat
d’arrebossats despresos, cosit d’esquerdes en cas
necessari, arrebossat de zones despreses, i pintat
final.
Separacions de vidre puntualment trencades:
2.8
Substitució dels vidres per altres similars als
existents.
Subministrament i col·locació de bastida
2.9
tubular.
TOTAL CAPÍTOL FAÇANA POSTERIOR A PATI D’ILLA

P.A.

17 ml x 33 m =
2
561 m

1 ut

17 ml x 33 m =
2
561 m

350 €

350,00 €

2

16.830,00 €

140 €/ut

140,00 €

2

15.708,00 €

30 €/m

28 €/m

63.071,60 €

3. FAÇANA DE LA PARET MITGERA
Amidament
Arrencada d’envà pluvial i formació de paret
amb aïllament:
Enderroc d’envà pluvial, formació d’envà amb
aïllament per exterior.
Reparació de mitgera nord amb esquerdes:
3.2
Enderroc d’envà pluvial, formació d’envà nou.
Subministrament i col·locació de bastida
3.3
penjada.
TOTAL CAPÍTOL FAÇANA DE LA PARET MITGERA
3.1

Preu

Total
2

5.940,00 €

1 PA

800 €

800,00 €

1 ut

1.300 €/ut

1.300,00 €

1,20 ml x 33
2
ml = 39,6 m

150 €/m

8.040,00 €

4. COBERTA
Amidament
4.1

Adequació de coberta donat que la meitat està

280 m

Preu
2

Total
m2

135 €/

37.800,00 €
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coberta amb tela asfàltica amb acabat metàl·lic
d’alumini i l’altra amb reparacions puntuals a
base de pintura asfàltica: Aixecar la rajola
ceràmica, col·locar una làmina impermeable i tornar
a col·locar la rajola ceràmica.
TOTAL CAPÍTOL COBERTA

37.800,00 €

5. BAIXANTS
Amidament
Substitució de baixants amb bastida penjada.
Inclòs retirada de fibrociment amb amiant.
Reparació puntual amb treballs verticals.
5.2
TOTAL CAPÍTOL BAIXANTS
5.1

Preu

Total

5ut

7.200 €/ut

7.200,00 €

5 ut

800 €/ut

4.000,00 €
11.200,00 €

3.4. RESUM ESTIMACIÓ ECONÒMICA DE LA REPARACIÓ DE LES LESIONS
LESIÓ AMB REPARACIÓ DE CARÀCTER:
URGENT

LESIÓ AMB REPARACIÓ DE CARÀCTER:
NO URGENT

Total capítol façana principal

82.660,00 €

Total capítol façana posterior a
pati d’illa
Mitgera
nord:
reparació
d’
esquerdes

63.071,60 €

1.
2.
3.

800,00 €

Mitgera nord: arrencada d’envà
pluvial i formació de paret amb
aïllament
Total capítol coberta

7.240,00 €

37.800,00 €

4.
Reparació puntual de baixants
5.
amb treballs verticals.
TOTAL ESTIMACIÓ ECONÒMICA

4.000,00 €
150.531,00 €

Substitució de baixants amb
bastida penjada.

7.200,00 €
52.240,00 €

Nota: Preus sense IVA
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4.- CONCLUSIONS

En la visita realitzada s’observen una sèrie de lesions de les quals es redacta un informe per valorar
la urgència de la seva reparació.
Pel que fa a la façana principal s’observa com la reparació realitzada fa poc temps ja presenta
esquerdes i fissures degut a una inadequada aplicació dels materials. Per una altre banda hi han
lesions més puntuals com fissures i esquerdes a la part inferior de les gelosies, els passamans de
fusta tenen el vernís desprès, les finestres laterals amb els vidres trencats, gàrgoles insuficients,
mènsules dels àtics fissurades, revestiment de fusta dels àtics despresos i en mal estat i vidres de les
baranes puntualment trencats. Donat que la façana principal pot comportar un perill serà recomanable
realitzar les actuacions esmenades per reparar les lesions.
Pel que fa a la façana posterior s’observa que està en un estat deficient, degut a que mai se li ha
realitzat cap tipus de reparació i veient l’estat en el que es troben els forjats es creu imprescindible
realitzar una actuació amb caràcter d’urgència per la rehabilitació d’aquesta façana.
Pel que fa a la façana de la paret mitgera s’observa com un cop edificat els edificis del costat, amb
volumetries urbanístiques diferents, ha quedat aquesta mitgera amb un tancament provisional, que no
estava previst que hi quedés. Això suposa una pèrdua energètica degut que aquest envà pluvial està
construït per ser enderrocat i no reuneix les condicions d’aïllament. Cal destacar que s’observen una
sèrie de fissures i esquerdes en aquesta paret mitgera que si es considera urgent la seva reparació.
Pel que fa a la coberta no s’observa cap lesió rellevant ni ens informen d’humitats als àtics, però si de
reparacions puntuals. A la llarga es creu convenient la reparació d’aquesta seguint les indicacions
abans descrites.
Pel que fa als baixants que estan els patis i que són els originals de la finca, no presenten, a dia
d’avui, greus problemes. Però, s’hauria de tenir en compte que són els baixants d’origen i que, tot i
que presenten pèrdues que s’han de reparar, poden donar en poc temps problemes i caldria
substituir-los.

5.- EPÍLEG

El present Informe, que consta de 66 pàgines, conté l’opinió del sotasignant d’acord amb el seu lleial
saber i entendre, opinió que, amb molt de gust, sotmet a qualsevol altre amb millor fonament.

Josep Mª Enrich i Solà
Arquitecte, Membre de l‘Agrupació d‘Arquitectes Experts, Pericials i Forenses de Catalunya
Barcelona
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